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RESUMO 
 

O objectivo da presente dissertação é enquadrar os 

espaços de transição num contexto social, explorando o seu 

papel operativo na construção de relações de vizinhança nu-

ma comunidade. 

Da reflexão sobre a sociedade contemporânea e a dinâ-

mica do seu funcionamento, como organismo vivo em constante 

mudança, procura-se, na arquitectura, a resposta crítica 

ajustada à problemática da realidade actual caracterizada 

pelo individualismo extremo. Desenvolver-se-á o pensamento 

em torno do papel da arquitectura na relação entre a proxi-

midade física e a distância social, no meio urbano, procu-

rando espaço, no confronto entre privacidade e comunidade, 

para o encontro e interacção social. Este último objectivo 

dita, como ponto de partida, a abordagem da arquitectura na 

sua dimensão antropológica. 

Assim, estabelece-se como tema central da reflexão o 

espaço público e a sua gradação entre o domínio público e o 

privado, assumindo o intervalo da transição como fulcral 

quer para a promoção do contacto entre habitantes e estabe-

lecimento de relações de vizinhança na comunidade, quer pa-

ra a preservação do espaço privado íntimo e da integridade 

do indivíduo. 

O enfoque recai precisamente no elementos arquitectó-

nicos que fazem a transição entre os espaços privados e pú-

blicos, interiores e exteriores, individuais e colectivos, 

tanto à escala urbana como na fronteira do doméstico, e 

que, na sua posição de limite, promovem a interacção soci-

al.   

 

PALAVRAS-CHAVE: espaço público, hierarquia, transição, re-

des sociais/relações 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to frame the transition-

al spaces in a social context, exploring its efective role 

in building neighbourship relations within a community.  

Looking upon the contemporary society and its dyna-

mics as a mutating living organism, a critical response is 

sought out, by architectural means, to adress to the pro-

blem set concerning the increasing overpowering individua-

lism. The approach will be buildt up around the architectu-

re role in the relationship between physical proximity and 

social distance in urban areas, looking for space, in the 

clash between privacy and community, to the meeting and so-

cial interaction. According to this, architecture is to be 

addressed by the prevalence of its anthropological dimensi-

on. 

Thus, it is established as a central theme of the es-

say, public space and its graduation between public and 

private domain, assuming the transitional realm as central 

both to the promotion of contact between people and the es-

tablishment of neighbourly relations in the community, both 

for the preservation of the private and intimate integrity 

of the individual. 

The focus is on the architectural devices that make 

the transition between the public and private spaces, indo-

or and outdoor, individual and collective, from the urban 

realm till the domestic frontier, and that, in their bor-

derline position, are able to promote social interaction. 

 

 

KEY WORDS: public space, hierarchy, transition, social 

network  
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1.  INTRODUÇÃO 

A TRANSIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE  

 

 Na cidade, onde a concentração e sobreposição de inú-

meros percursos e acontecimentos geram uma complexa rede de 

interacção entre os habitantes, cabe à arquitectura o papel 

fulcral de mediadora da relação frágil entre a proximidade 

física e a distância social, num balanço do qual depende o 

funcionamento e a riqueza da vivência em sociedade. 

 Pela sua omnipresença no meio urbano e, portanto, de 

forte impacto no quotidiano citadino, a arquitectura assume 

a responsabilidade de promover a proximidade e o contacto 

entre habitantes, na criação de uma sociedade saudável; 

sendo exactamente a abordagem da arquitectura enquanto ci-

ência social, a chave na construção da seguinte reflexão. 

  “Space is a historical production, at once the medi-

um and outcome of social being. It is not a theater or set-

ting but a social production, a concrete abstraction – si-

multaneously mental and material, work and product – such 

that social relations have no real existence except in and 

through space.”1 

 A acção, característica matricial do Homem como ani-

mal social, depende inteiramente do espaço; é este que pos-

sibilita toda a interacção social, acolhendo e potenciali-

zando a mesma – é-lhe atribuído por Lefebvre, mais que um 

papel passivo como um palco de teatro, um papel activo na 

dinâmica da vida em sociedade, como meio e resultado da ac-

ção do Homem. 

                                                
 
 

1 LEFEBVRE, Henri, The Production of Space 



A TRANSIÇÃO ENTRE PRIVADO E PÚBLICO NO PERCURSO DO HABITAR 

 4 

 Esta característica da essência humana, totalmente 

dependente da presença de outros, tem como premissa para a 

sua realização a existência de um espaço comum através do 

qual os homens agem e interagem – o espaço público por ex-

celência. Em oposição à esfera do privado, do que é próprio 

de cada indivíduo e do domínio da oikos2 – pertencente ao 

reino da necessidade –, a esfera do público alarga-se ao 

reino da liberdade; como tal, a vida social pode ser enca-

rada como direito ou dever, é uma opção reservada a cada 

indivíduo e, portanto, fica em parte atribuída à arquitec-

tura a responsabilidade de activá-la. 

 Se a cidade é o documento de um processo histórico de 

evolução social e um meio para a realização deste mesmo 

processo (work and product, segundo Lefebvre)3, podemos, 

então, constatar, como sintomas do estado decadente da so-

ciedade contemporânea, os conflitos de interesses entre 

privado e público, a descrença na ideia de comunidade e a 

perda de valores de solidariedade; e podemos concluir, ain-

da, que a arquitectura, como a temos entendido e construí-

do, reflecte e inflige uma certa desumanização do espaço 

urbano, na perda da escala e consequente alteração das di-

nâmicas sociais. 

 Restaurar a res publica, como parte integrante da vi-

da do Homem, através da recuperação da escala humana e das 

relações de vizinhança, contrariando a tendência da divisão 

estanque entre o íntimo e o social, o privado e o público, 

é o objectivo final da acção de projecto. 

 Citando Martin Buber, “O primeiro passo deve ser a 

destruição de uma falsa escolha, a escolha: individualismo 

ou colectivismo”4. Traduzindo estes conceitos em termos es-

paciais para privado e público, Hertzberger aponta, como 

                                                
 
 
2 do grego, casa, família, propriedade familiar 

3 LEFEBVRE, Henri, The Production of Space 

4 Martin Buber citado em HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura, p.13 
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caminho para a aproximação dos dois domínios, a sua compre-

ensão “em termos relativos, como uma série de qualidades 

espaciais que, diferindo gradualmente, referem-se ao aces-

so, à responsabilidade, à relação entre a propriedade pri-

vada e a supervisão de unidades espaciais específicas.”5 

 Considera-se existir na transição – no seu simbolismo 

e significado e na sua capacidade relacional entre estes 

dois universos – a chave para a inversão deste processo pa-

radoxal de decadência da coisa pública e colectiva e para a 

constituição de novas sínteses urbanas, numa intervenção 

arquitectónica inevitavelmente política e social. 

 Sendo que a relação do Homem com a sua intimidade e a 

relação do Homem com a sociedade é modelada pelo espaço que 

o abriga, é central para a plena realização de ambas o in-

tervalo que as relaciona - o espaço da transição – enquanto 

sobreposição das esferas do privado e do público e momento 

de reconhecimento das duas realidades. É este lugar inter-

médio que proporciona ao Homem um referencial para o seu 

relacionamento com os universos da oikos e da polis6. 

 No enquadramento das abordagens dos CIAM e do Team X 

à problemática da dialéctica entre o urbano e o doméstico, 

ensaia-se o papel da transição na construção da identidade 

espacial que suporta o habitar. Numa primeira fase, o con-

ceito de transição, transversal às várias escalas de análi-

se e projecto, é aplicado ao espaço público, aos elementos 

que formam a cidade tradicional (praça, rua, pátio, jardim) 

e à sua caracterização pelo pavimento, mobiliário, estrutu-

ra verde, entre outros – medindo a sua influência nas acti-

vidades sociais que nele decorrem; posteriormente, a apro-

ximação da escala à fronteira do fogo doméstico centra o 

enfoque nos dispositivos arquitectónicos que accionam o es-

                                                
 
 
5 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura, p.13 

6 do grego, cidade, comunidade organizada 
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paço na relação interior/exterior e público/privado, como 

os vãos, as arcadas e as varandas. Consequentemente, a ac-

ção de projecto pretende integrar as questões essenciais 

relativas ao tema da humanização do habitar, sistematizadas 

na dissertação, no desenho de um excerto de cidade corren-

te, com um programa misto de habitação e comércio.
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2. A ARQUITECTURA DA RES PUBLICA 

 

 Neste capítulo, constrói-se uma perspectiva para a 

abordagem arquitectónica do espaço social. Numa primeira 

parte, confronta-se a cidade do Renascimento e a cidade mo-

derna no que se refere à vida que cada uma conforma (2.1), 

de seguida, insere-se o tema da transição como sendo essen-

cial para a estruturação da relação do indivíduo com a co-

munidade (2.2) e, por fim, explora-se o universo do espaço 

público, palco da interacção social por excelência (2.3). 

 Partindo da visão humanista de Leon Battista Alberti 

(2.1.1), de que a obra tem como propósito último o enrique-

cimento do Homem na sua formação pessoal, social e cultural 

— desenvolvendo o bene beateque vivendum para a construção 

de uma sociedade saudável e virtuosa — desenvolve-se uma 

crítica à  atitude modernista (2.1.2), que sobrepõe um mo-

delo universal à componente humana variável, e aponta-se na 

direcção da contra-corrente, no seio dos CIAM, e da inter-

venção do TEAM X (2.1.3), que retoma alguns dos valores 

éticos da proposta renascentista como condição para o dese-

nho do espaço socialmente responsável e enriquecedor. 

 Procede-se à definição do conceito de limiar (2.2.1), 

abordando perspectivas de diferentes autores, para então 

esclarecer a posição central da transição na criação da co-

munidade, pela sua influência em aspectos essenciais ao ha-

bitar no universo doméstico e público, desde a privacidade 

e protecção à integração e convivialidade (2.2.2). 

 Na sequência do estudo da hierarquização do espaço 

(2.3.1), das actividades sociais que nele decorrem (2.3.2) 

e da relação entre eles, exploram-se os elementos arquitec-

tónicos que incentivam a apropriação do espaço público e 

que acolhem e fomentam o contacto social (2.3.3). 
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2.1 O EDIFÍCIO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

 

 2.1.1 A CIDADE DE QUATROCCENTO: L.B.ALBERTI 

 

 Com o advento a cultura humanista e a incessante pro-

cura de novos padrões e regras definidoras da sociedade 

emergente, surgem inúmeros tratados e leis que racionalizam 

cada aspecto da vida individual e colectiva de maneira a 

estruturar a identidade do Homem perfeito e da sociedade 

perfeita. Inevitavelmente, a arquitectura assume um papel 

fundamental neste processo que, ao contrário do crescimento 

anárquico da cidade medieval, é fruto de uma acção intelec-

tual planeada com o objectivo de regular e promover as boas 

práticas. 

À semelhança do que vai ser defendido no século XX 

pelo Team X, Leon Battista Alberti acredita que a arquitec-

tura é legitimada pela sua capacidade de construção social, 

afirmando que o papel dos edifícios na cidade é o de con-

formá-la , não só a nível formal, mas também a nível da sua 

vivência — o que se traduz na sobreposição do espaço e das 

práticas, também assumida pelo Team X como príncipio gera-

dor de uma sociedade coesa. 

Várias utopias surgidas na época englobavam os mais 

diversos campos, como a História, a filosofia e a política, 

a par da arquitectura e urbanismo. Formando autênticos re-

tratos de sociedades ‘reais’ enquadradas em cidades ‘re-

ais’, os textos consistiam na descrição da hierarquia soci-

al, génese governamental, rituais religiosos e quotidianos 

que organizavam a vida social, consistentemente associada à 

descrição dos espaços específicos que os suportavam; as 

correspondências eram de tal forma particulares que torna-

vam os acontecimentos indissociáveis do espaço. 

A organização político-social renascentista reflecte-

-se num urbanismo de traçado racional e rectilíneo, de es-

paços públicos claramente hierarquizados e de escala huma-



A TRANSIÇÃO ENTRE PRIVADO E PÚBLICO NO PERCURSO DO HABITAR 

 10 

na. Transparece numa proposta de Leonardo da Vinci, a hie-

rarquização de ruas, casas e infraestruturas no espaço pú-

blico. Na mesma proposta, o sistema de circulação adoptado 

— o da segregação de trânsitos por desnivelamento — era cu-

riosamente semelhante ao princípio modernista; era o nível 

inferior destinado ao povo e aos carros e o superior reser-

vado aos gentis-homens. 

A fundação da cidade humanista tem como objectivo a 

prosperidade da virtù, em combate eterno contra a fortuna. 

Argumenta Alberti que o belo está ligado à satisfação e à 

utilidade que a obra nos proporciona, na medida em que con-

tribui para o enriquecimento e formação do Homem — a arte, 

também sob a forma de arquitectura, não é um fim em si, mas 

sim um meio para a construção da comunidade, dado que cada 

indivíduo encontraria, assim, o seu lugar para uma partici-

pação activa no processo. 

Alberti propõe, então, uma cidade focada no espaço 

ético, que deve educar os homens na vida pública e civili-

zar os cidadãos com o hábito das relações recíprocas, tor-

nando-os mais propensos a contrair amizades. Assim, a vida 

em sociedade era marcada por eventos públicos que para além 

de entreter, consolidavam a formação da identidade indivi-

dual e colectiva pelo contacto e interacção, dado que o in-

divíduo se define diante do outro. Da mesma maneira, a ci-

dade era organizada pelos espaços que acolhiam tais mani-

festações, gerando uma rede de espaços sociais caracteriza-

dores da comunidade e do seu modo de vida. 
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2.1.2 A CORRENTE MODERNA: CIAM 

 

 O modernismo, apesar de concentrado na resposta aos 

problemas decorrentes do esgotamento da sociedade do início 

do século XX e na sua reforma baseada na justiça e igualda-

de, acabou por esbater a marca humana numa universalidade 

de conceitos baseados no funcionalismo (modulação, estan-

dardização), consequentes da urgência da acção, principal-

mente no campo da habitação. 

 A arquitectura moderna, pela sua dedicação ao funcio-

nalismo da solução, deixou de dar espaço à casualidade e à 

espontaneidade da vida quotidiana, para se restringir ao 

cumprimento das suas exigências básicas. Em termos arqui-

tectónicos, tal abordagem traduziu-se, também, na alteração 

do modo de pensar os espaços de transição — antes entendi-

dos como elementos essenciais na vivência da arquitectura, 

galerias, átrios, pórticos, corredores e antecâmaras são, 

agora, reduzidos às suas dimensões mínimas adequadas à fun-

ção —. Ao restringir-se ao manual, em vez de o tomar como 

apoio à construção, a arte de projectar arquitectura limi-

tou-se, muitas vezes, a repetir vãos de 0.80x2,10m e gale-

rias de 1,20m de largura, que concorrem para o empobreci-

mento do espaço físico e social,  

Retirada a estes espaços a sua competência social, são 

eleitos outros palcos para o encontro e interacção entre 

habitantes, decorrentes da concepção arquitectónica e urba-

nística da Carta de Atenas: as coberturas dos blocos de ha-

bitação de alta densidade, de carácter colectivo; os espa-

ços públicos abertos, geralmente faixas verdes que separam 

as zonas de diferentes funções; e os equipamentos colecti-

vos de apoio à habitação, como as escolas, o ginásio ou a 

lavandaria, muitas vezes incorporados nos próprios edifí-

cios de habitação. 

 À escala urbana, a proposta dos CIAM de organização 

segundo um modelo de zonamento funcional, com edifícios em 

altura a pontuar o extenso espaço aberto ao nível térreo, 
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caracterizou a cidade moderna pela baixa densidade da ocu-

pação do terreno, como no conjunto dos cinco dedos em Che-

las (1.a e 1.b), invertendo a planta de pegada cheio/vazio 

da cidade tradicional. Tais mudanças introduzem uma nova 

imagem de espaço urbano, tanto ao nível da forma, ao torná-

lo disperso e com limites pouco definidos, como ao nível do 

uso, ao enfraquecer o grau de actividade na rua. Assim, o 

espaço público perde o ritmo dos percursos a pé e a riqueza 

da concentração das actividades do dia-a-dia, comprometendo 

a interacção social no cenário da cidade. 

  
1 CONJUNTO DE HABITAÇÃO SOCIAL ‘CINCO DEDOS’. VÍTOR FIGUEIREDO. CHELAS. 1973 

a. Imagem do conjunto 

b. Implantação 

 

Analisando o impacto da unidade de habitação de Mar-

selha, no contexto urbano, percebemos, agora, que a propos-

ta de Le Corbusier — obedecendo aos ideais da Carta de Ate-

nas — causa uma ruptura acentuada no modo de vida da cidade 

tradicional, pela simples razão de que o edifício é uma ci-

dade em si, que congrega todos os serviços e equipamentos 

de apoio à habitação e que, portanto, torna quase dispensá-

vel a deslocação dos habitantes para fora deste, excepto 

para trabalhar. Também o facto do edifício se encontrar im-

plantado numa zona de subúrbios e tornar todas as desloca-

ções dependentes do automóvel, acentua o cenário pouco vi-

vido do espaço público que o circunda. A imagem 2.a, do 

bloco isolado e elevado sobre o espaço vazio, revela-nos 

ainda outra profunda alteração dos cânones da cidade con-

vencional: o empobrecimento dos espaços de transição à es-

cala urbana. A concentração de todos os rituais do habitar 

no próprio edifício, transfere para o seu interior a vida 

da cidade — feita dos percursos entre a casa e a escola, 
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das deslocações ao mercado e dos encontros entre amigos — 

assim como os elementos estruturantes do espaço urbano — 

como a rua (2.c) e a praça (2.d) —, retirando ao espaço pú-

blico envolvente a função de acompanhar esses percursos, 

através da sua hierarquização. A ruptura entre a cidade in-

terior e a exterior é acentuada pela elevação da base por 

meio de pilotis, (2.b), tornando o vão de entrada na habi-

tação de Marselha numa abrupta barreira, no exterior do 

qual a extensão não hierarquizada de terreno é uma terra de 

ninguém e, no interior, um mundo de outra ordem completa-

mente diferente, colectivo mas privado. Deste modo, perde-

se a riqueza da ambiguidade e da porosidade do espaço pú-

blico e criam-se situações frágeis de desagregação de valo-

res sociais na cidade, limitando o sentido comunitário ao 

interior do edifício de habitação. 

  
 

   
2 UNITÉ D'HABITATION. LE CORBUSIER. MARSELHA. 1947 

a. Vista exterior do bloco de habitação 

b. Base elevada por meio de pilotis 

c. A rua - interior e comercial 

d. A praça - cobertura com equipamentos colectivos 
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 Por outro lado, a grande preocupação com a qualidade 

de vida dos habitantes da cidade reflectiu-se, positivamen-

te, na integração de grandes estruturas verdes. Apesar da 

sua forma infligir a descontinuidade do espaço urbano, a 

sua função é essencial, oferecendo espaços de lazer e con-

tribuindo para a salubridade do ambiente citadino, algo de-

negrido na era industrial. Mais uma vez, a dimensão e a 

conformação destes espaços são decisivas no sucesso da com-

ponente social da solução. 

A validade dos princípios modernistas é afirmada, em 

Lisboa, nos conjuntos habitacionais das avenidas Infante 

Santo e Estados Unidos da América, assim como no Bairro das 

Estacas (3), ao mesmo tempo que se sublinha a importância 

da sua adaptação ao contexto do lugar. O sucesso deste úl-

timo conjunto parece resumir-se ao domínio da escala, visto 

que a sua adequação ao programa e ao sítio garante a inte-

gração do edificado no bairro de Alvalade, a agradabilidade 

do espaço verde contínuo entre as bandas de edifícios, a 

humanização dos espaço públicos e o estabelecimento de re-

lações de proximidade entre os habitantes. 

    
3 BAIRRO DAS ESTACAS. RUY D’ATHOUGUIA E FORMOSINHO SANCHEZ. LISBOA. 1949-55 

a. Implantação do conjunto 

b. Área verde entre as bandas de habitação 
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 O declínio da coisa pública, na sua acepção mais 

alargada enquanto bem comum de participação social, torna-

se claro quando, de um modo genérico, se compara sequenci-

almente a ágora grega – praça principal do povo e expoente 

máximo da res publica – a praça de S.Pedro no Vaticano – 

onde o monumento do poder sagrado não deixa de oferecer 

protecção a quem circula sob as colunatas que abraçam a 

praça e cujas bases são desenhadas à escala humana – e a 

praça dos três poderes em Brasília (4) – onde a aridez, a 

abstracção e a escala monumental expulsam o homem –. Esta 

última, com edifícios de um equilíbrio formal e de uma ex-

pressão plástica excepcionais, não tem a capacidade de ge-

rar vida no seu coração para além de pontuais manifestações 

populares. Contribuem para o efeito a desproporção do espa-

ço aberto e desértico face aos seus limites soltos7 e a sua 

posição num extremo, de costas para a cidade, visto que 

tais características não correspondem à praça do imaginário 

colectivo. 

 
 

 
4 PRAÇA DOS TRÊS PODERES. LÚCIO COSTA E OSCAR NIEMEYER. BRASÍLIA. 1960 

a. Fotografia panorâmica 

b. Composição geométrica da praça em planta 

                                                
 
 
7 Como referência, o espaço criado na intersecção dos dois rectângulos, ao qual a 

praça não se limita, mede 210x125m e o Terreiro do Paço, em Lisboa, mede 180x200m 
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2.1.3 A CONTRA-CORRENTE: TEAM X 

 

 A intervenção do TEAM X procurou inverter os princí-

pios do modernismo, assentes na universalidade da solução 

arquitectónica, em detrimento da sua responsabilidade soci-

al e humana. 

A posição tomada face à Carta de Atenas, não era de 

ruptura total com o proposto, mas sim de complementaridade 

da visão progressista do movimento moderno com uma aborda-

gem social e cultural, que integraria as pré-existências, 

as práticas e os rituais do quotidiano na organização fun-

cional das cidades, num concílio entre a tradição e a ino-

vação. A identificação do Homem e da sua escala como ele-

mento primordial na continuidade dos estabelecimentos huma-

nos, atribui à cidade a qualidade de repositório de conhe-

cimento sobre as articulações materiais e prácticas espaci-

ais, sendo a prova irrefutável de tal facto dada pela ar-

queologia– “on a découvert des villes vieilles de plusieurs 

milliers d’années dont on peut constater d’après leurs rui-

nes et leurs traces que leur vie était organisée, struc-

turée”8.  

 “Man may readily identify himself with is own heart, 

but not easily with the town within which it is placed. 

‘Belonging’ is a basic emotional need – its associations 

are of the simplest order. From ‘belonging’ – identity – 

comes the enriching sense of neighbourliness. The short 

narrow street of the slum succeeds where spacious redeve-

lopment frequently fails”9  (Team X em resposta ao CIAM 

VIII) 

Acusando as falhas do urbanismo moderno da Carta de 

Atenas, no que diz respeito à sua incapacidade de desempe-

nhar um papel positivo na construção da comunidade, os ar-

                                                
 
 
8 Candilis, Georges, ‘L’Urbanisme’ 

9 Kenneth Frampton, Modern Architecture: a Critical History, p.271 
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quitectos do Team X enunciam novos critérios para uma outra 

tradição moderna do urbanismo, assente na noção de identi-

dade e de associação. Reconhecendo a importância da inter-

relação das funções da cidade, foi proposta a redefinição 

da grelha de organização urbana, que substituiu os padrões 

funcionais de zonamento em habitação, trabalho, recreação e 

infraestrutura, por padrões de associação — a casa, a rua, 

o bairro e a cidade —. No esquema seguinte (5), os Smithons 

estabelecem o paralelo entre as relações sociais dos habi-

tantes e o nível de privacidade/publicidade do espaço, 

afirmando, como princípio-base gerador da cidade, a sobre-

posição do espaço e das práticas. “La structure des villes 

réside dans les activités humaines; elle est définie par 

les rapports entre ces activités”10.  

 
5 ESQUEMA DE ESCALAS DE ASSOCIAÇÃO. SMITHSONS 

 

Reconhecendo a urgência da habitação em massa e as 

qualidades das ruas de bairro do East End londrino, os 

Smithsons propuseram, em Golden Lane, um modelo de bloco de 

habitação de alta densidade, semelhante à Unité 

d’Habitacion, mas caracterizado por um sistema de espaços 

públicos e privados que reproduzisse o bairro mencionado, 

na sua forma e também na sua vivência. Desta forma, a rua 

funcional interior de Le Corbusier foi substituída pela 

‘street in the air’, uma reinterpretação sociológica da rua 

                                                
 
 
10 Candilis, Georges, Josic, Alexis and Woods, Shadrach, ‘Recherches 
d’architecture’L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 115, 1964, p. 14 
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de bairro tradicional, criando espaços em vez de corredo-

res, localizada junto à fachada e enriquecida com áreas 

ajardinadas privadas. No entanto, a solução apresentava fa-

lhas devido à impossibilidade do sistema de circulação li-

near, elevado no ar, criar uma urbanidade contínua com a 

cidade e, como afirma Kenneth Frampton, “(…) it was clear 

that the ‘house in the air’ did not have a yard that was in 

any way akin to the backyard of the Bye-Law Street and that 

the street itself, now divorced from the ground, could no 

longer accommodate community life.”11. Também o corte es-

quemático dos próprios Smithsons (6.b), admite a fraca re-

lação da rua elevada com a envolvente urbana ao nível tér-

reo, observando que o terceiro piso é o limite para a comu-

nicação e que a partir do sexto piso esta é anulada por 

completo. 

      
6 GOLDEN LANE. ALISON E PETER SMITHSON. 1952 

a. Corte do bloco de habitação 

b. Relação entre pisos e espaço público térreo, em corte 

c. Perspectiva da ‘street in the air’ 

 

                                                
 
 
11 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: a Critical History, p.273 
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Subordinado ao tema da humanização do espaço urbano e 

da restauração da sua identidade, surge o conceito de tempo 

e do seu papel na construção da cidade. Acrescenta-se, en-

tão, este factor aos já proclamados essenciais, o homem e o 

espaço, para a criação da identidade. 

 Em “The New Theory of Urban Design”12, defende-se o 

desenvolvimento da cidade repartido — “piecemeal growth” —, 

num processo contínuo de crescimento, consolidado pelo tem-

po, que nega a validade da megaestrutura na resolução do 

problema urbano. A consolidação pode, também ser feita pela 

memória. Na projecção da cidade, principalmente de novas 

extensões, a integração de dispositivos de identificação 

tem a função de criar um sistema de referências humanas 

que, evocando o imaginário da cidade tradicional, possibi-

lita a fácil associação do homem ao espaço e o reconheci-

mento do seu carácter identitário próprio.  

Afirma Christopher Alexander “People need an identi-

fiable spatial unit to belong to”13, quando se refere à im-

portância do bairro (district) na estruturação da vida em 

comunidade, e foi no sentido de criar identidade que as no-

vas propostas do Team X avançaram para a formação de ‘clus-

ters’ de habitação, equipamentos e espaços públicos, parti-

lhados pelo grupo de pessoas residentes naquele espaço. 

 

                                                
 
 
12 ALEXANDER, Christopher. A New Theory of Urban Design 

13 ALEXANDER, Christopher. A Pattern  Language. P.81 
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2.2 O LIMIAR ENTRE COMUNIDADE E PRIVACIDADE 

 

 

 2.2.1 O CONCEITO DO LIMIAR 

 

 Ao afirmar que “um limite não é onde algo termina, 

mas sim a partir de onde algo inicia a sua presença”14, 

Heidegger assume, antes de mais, a importância da noção de 

limite na clarificação do conceito de espaço, já que é a 

existência de fronteiras que torna um espaço legível como 

identidade; e admite, ainda, a qualidade relacional que es-

te tem ao estruturar a dependência entre as entidades que 

separa/une. 

 Sublinhando esta qualidade, refere Noberg-Schulz15 

que o conceito de espaço pode ser relacionado não só com 

substantivos (na medida em que falamos de uma identidade 

concreta e reconhecível em si mesma), mas também com prepo-

sições (de, para, em cima, em baixo, fora, dentro, …), na 

perspectiva em que este põe em confronto os espaços que lhe 

são alheios, relacionando-os e possibilitando a sua nomea-

ção. Entende-se, portanto, que o limite não encerra uma só 

unidade mas relaciona uma ou mais partes de um todo maior, 

podendo até nomear o espaço em redor de (como no caso do 

templo grego ou do menir). 

 É, no entanto, o enriquecimento da concepção do limi-

ar na visão de Van Eyck que contribui fortemente para esta 

reflexão e para a solução que se procura. A abordagem do 

limiar enquanto espaço tridimensional, em oposição ao seu 

entendimento como superfície, reconhece a importância de um 

espaço intermédio, articulador de dois universos distintos 

e conciliador das características de cada um, criando um 

                                                
 
 
14 Heidegger, Martin, Construir, Habitar, Pensar [Bauen, Wohnen, Denden], 
Conferência dada a 5 de Agosto de 1951 no âmbito do «Colóquio de Darmstadt» sobre 
«Homem e Espaço» 

15 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, 
New York, Rizzoli, 1980 
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terceiro universo (dependente da presença dos opostos mas 

com identidade própria reconhecível). 

 Este espaço de transição resulta da necessidade an-

tropológica que o Homem tem de criar um imago mundi que o 

ajude a habitar; à função de protecção e segurança, sobre-

põe-se a função psicológica de antecâmara de descompressão, 

que atenua o conflito entre o universo privado e o público 

e dita a relação indivíduo/comunidade. Assim, a transição 

em arquitectura ultrapassa o funcionalismo de passar do es-

paço A para o B e ganha uma perspectiva maior, na medida em 

que lhe é atribuída uma carga simbólica, necessária à exis-

tência humana; o espaço de intervalo, através do qual se 

cumpre o ritual de passagem do universo da oikos para a po-

lis, conquista um carácter próprio, segundo Noberg-Schulz 

“o significado de uma coisa está naquilo que ela reúne”16. 

 Permite-se, assim, habitar o limiar: um espaço de 

união — de passagem e permanência pontual, de cruzamento e 

encontro — e, ao mesmo tempo, um espaço de divisão — media-

dor entre o domínio do Eu e o domínio do Outro, demarcando 

territórios distintos e sublinhando o carácter de privaci-

dade/comunidade de cada um —. É a clara definição destes 

limites que activa a percepção do espaço e possibilita o 

habitar. 

A diferença entre o limite/barreira, como uma parede 

— onde algo acaba —, e o limite/margem, como uma guarda — 

de carácter interactivo — é o que, segundo Richard Sennet, 

define a qualidade do espaço da cidade, sendo o primeiro 

associado ao fechamento da propriedade privada e o segundo 

à porosidade e ambiguidade dos espaços públicos de contacto 

social. 

                                                
 
 
16 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, 
New York, Rizzoli, 1980 
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 2.2.2 O PAPEL DO LIMIAR NA INTERACÇÃO SOCIAL 

  

 2.2.2.a Preservação da privacidade 

 

 Como defendido por Chermayeff e Alexander17, o esta-

belecimento inequívoco dos limites do espaço é essencial à 

preservação da sua integridade e do pleno desenvolvimento 

da actividade a que se destina. O intervalo, ao aumentar a 

distância entre espaços com diferentes níveis de privacida-

de, afasta os dois domínios em confronto, quer fisicamente, 

como barreira de protecção do espaço interior, isolando-o 

acústica, ambiental e visualmente, e bloqueando o acesso, 

quer psicologicamente, como ante-câmara de descompressão, 

ao afastar o bulício do espaço anterior e antecipar o si-

lêncio do seguinte, num percurso de interiorização, subli-

nhando a sensação de recolhimento. 

 A mediação entre privado e público é transversal a 

várias escalas, desde o interior da habitação, ao edifício, 

à rua, ao bairro e à cidade. 

Se as paredes grossas, que asseguravam a privacidade 

noutros tempos, são agora reduzidas a 30cm ou mesmo a lâmi-

nas transparentes, há que concentrar esforços na procura de 

soluções arquitectónicas que substituam artificialmente a 

espessura perdida, tão necessária para a privacidade do es-

paço íntimo. 

Para sublinhar a sensação de recolhimento e calma no 

interior da capela de Ronchamp, Le Corbusier tem a liberda-

de de desenhar uma parede com uma espessura excepcional — 

qualidade realçada pelos nichos nela abertos — e também de, 

no vão de entrada na fachada oposta, criar uma espessura 

semelhante, mas desta vez ao encaracolar as paredes em di-

recção ao interior, formando duas pequenas capelas (7.b). 

Os mesmos artifícios arquitectónicos, podem ser aplicados à 

                                                
 
 
17 CHERMAYEFF, Serge, ALEXANDER, Christopher. Community and Privacy 
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escala da habitação, por exemplo, pela incorporação de ar-

mários em torno dos vãos, de modo a dilatar as paredes li-

mite entre a casa e a rua, no momento da passagem. 

Também com o objectivo de assegurar a privacidade nos 

espaços interiores, a integração de barreiras físicas, de 

zonas-tampão e de espaços como alpendres, átrios, pátios e 

circulações são estratégias eficazes na substituição do pa-

pel das grossas paredes. 

É, provavelmente, na fronteira do doméstico que a 

transição assume o seu papel mais importante, devido à car-

ga psicológica inerente ao ritual de entrada e saída do es-

paço-santuário do indivíduo: “The experience of entering a 

building influences the way you feel inside the building. 

If the transition is too abrupt there is no feeling of ar-

rival, and the inside of the building fails to be an inner 

sanctum.”18 

    
7 CAPELA DE NOTRE DAME DU HAUT. LE CORBUSIER. RONCHAMP. 1954 

a. Vista interior da parede dos nichos 

b. Planta com a marcante parede de espessura variável 

 

                                                
 
 
18 ALEXANDER, Christopher. A Pattern Language, p.549 
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 2.2.2.b Território, pertença e segurança 

 

 Porque o espaço público parece tornar-se cada vez 

mais hostil e impessoal aos habitantes da cidade, estes 

procuram um refúgio/santuário que, na mesma proporção, lhes 

garanta o recolhimento total, quase hermético, face às 

agressões físicas e psicológicas do mundo exterior. É nesta 

sequência que surgem modelos como os condomínios privados 

de habitação, que não têm a capacidade de gerar cidade e, 

consequentemente, agravam o cenário desértico do espaço pú-

blico. 

 De maneira a inverter esta tendência e a abrir cami-

nho para uma identidade comunitária, defendem Chermayeff e 

Alexander19 que o edifício deve ser pensado como unidade 

dinâmica, onde estrutura [matéria] e programa [uso] são in-

dissociáveis, e como parte integrante de uma rede de inter-

dependências no contexto urbano. A ordem e a regra, que 

possibilitam o habitar, ditam uma estrutura hierarquizada 

de expressão formal evidente; a clarificação inequívoca dos 

limites entre domínios e a gradação progressiva entre estes 

faz a transição entre os espaços mais expostos e os mais 

recolhidos (8.a). A hierarquização de espaços articulados 

entre privado e público [e a definição das fronteiras dos 

mesmos] permite a formação de subgrupos dentro da comunida-

de e, por consequência, o fortalecimento das relações dos 

indivíduos dentro deles. Por acréscimo, também aumenta o 

sentimento de pertença, de segurança e de responsabilidade 

que o indivíduo tem face ao grupo. Quando os vizinhos se 

conhecem e há contacto visual entre as habitações de cada 

subgrupo, maior é o sentimento de integração na comunidade, 

a possibilidade de se defenderem de intrusos pela constante 

vigilância natural do espaço e a capacidade de tomar deci-

sões sobre os problemas comunitários em grupo (8.b). 
                                                
 
 
19 Serge Chermayeff, Christopher Alexander, Community and Privacy, 1963 

 



A TRANSIÇÃO ENTRE PRIVADO E PÚBLICO NO PERCURSO DO HABITAR 

 26 

 Acrescenta Oscar Newman20, num estudo complementar à 

teoria de Chermayeff e Alexander, dados sobre as relações 

de vigilância, controlo e defesa, argumentando sobre a ca-

pacidade de manipular a acção humana através de dispositi-

vos arquitectónicos, elementos físicos e simbólicos, capa-

zes de participar a demarcação da propriedade. 

     
8 DIAGRAMAS. DEFENSIBLE SPACE. OSCAR NEWMAN 

a. Hierarquia de espaços em áreas residenciais 

b. Organisação interna de um conjunto de habitação 

 

 2.2.2.c Relações de vizinhança 

 

 Deixar cair os muros e gradeamentos dos condomínios 

para dar lugar à fluidez e naturalidade na transição entre 

espaços, proposta no capítulo anterior, tornaria a relação 

casa/cidade mais dinâmica. Repor o equilíbrio à relação 

frágil entre a proximidade física e a distância social no 

meio urbano, implica a transformação da rígida fronteira 

existente entre público e privado numa gradação de espaços 

intermédios e intermediários dos dois universos, de maneira 

a dilatar, no espaço e no tempo, os percursos quotidianos 

dos habitantes de um lugar e a possibilitar a interacção e 

aproximação dos mesmos, gerando uma rede social na comuni-

dade. 

                                                
 
 
20 Oscar Newman, Defensible Space: People and Design in the Violent City 
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A par dos espaços de encontro por excelência — como a 

rua, o pátio ou a praça —, todos os espaços articulados no 

percurso da rua até à entrada do fogo de habitação oferecem 

a possibilidade do encontro informal e, por isso, devem ser 

pensados como fortes potenciadores das relações sociais en-

tre os habitantes de uma comunidade e desenhados de modo a 

permitir a permanência pontual de quem os usa. A convivia-

lidade urbana e doméstica, em espaços alternativos, é im-

portante para a coesão familiar e comunitária. Através de 

estratégias arquitectónicas como a limitação do número de 

fogos a pequenas comunas, a convergência de entradas, al-

pendres, varandas e jardins para a mesma rua (como no con-

junto de moradias nas imagens 9.a e 9.b) e a introdução de 

mobiliário em generosos espaços de circulação, o arquitecto 

dá o seu contributo consciente para que, no seu dia-a-dia, 

os vizinhos se encontrem e se conheçam, enquanto caminham 

do carro para casa, recolhem o correio, entram e saem de 

casa, regam as plantas na varanda ou apanham sol à janela.  

A transição desempenha, portanto, um papel importante 

no combate à alienação dos habitantes face à cidade e à co-

munidade. 

    
9 CONJUNTO DE 12 CASAS COOP. PANCHO GUEDES. MAPUTO. 1955 

a. Perspectiva da rua 

b. Planta de conjunto 

 

2.2.2.d Apropriação privada de espaços públicos 

 

 Decorrente da formação de sub-grupos nos conjuntos 

habitacionais e da consequente sensação de integração do 

indivíduo numa comunidade, surge naturalmente a ideia de 
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responsabilização dos seus habitantes pelos espaços comuns 

que organizam o conjunto, sejam de circulação como os 

átrios, as galerias, os corredores e as escadas, ou de es-

tadia como os pátios e os terraços. 

 Este sentimento de responsabilidade reflecte-se na 

iniciativa própria de cada indivíduo na manutenção e melho-

ramento do espaço comum (10.a), que idealmente levaria a 

uma menor intervenção e despesa do condomínio e até do mu-

nicípio na gestão dos espaços públicos nas zonas residenci-

ais. Por outro lado, a sensação de pertença a um grupo e a 

um território contribui para o desenvolvimento do fenómeno 

de expansão do domínio privado do interior da casa para os 

espaços semi-públicos adjacentes a ela.  

 Para incentivar esta apropriação, o projecto deve 

acrescentar à hierarquização do espaço uma pormenorização 

adequada do mesmo, principalmente, dos elementos arquitec-

tónicos que fazem a transição entre o interior e o exteri-

or, na fronteira do domínio doméstico. Assim, parapeitos e 

guardas são pretexto para apoiar vasos de flores, como no 

corredor de circulação da Cité Napoleon (10.b), e alpendres 

de entrada dão espaço para uma sala de estar exterior, como 

no lar de idosos De Drie Hoven (10.c); estes exemplos de-

monstram como a apropriação privada do espaço público con-

tribui para o embelezamento e humanização do mesmo, subli-

nhando, ainda, o seu carácter colectivo. 

   
10 RESPONSABILIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO POR PRIVADOS 

a. Habitantes a varrer a ‘sua’ rua. Fotografia Bernard Rudofsky. Itália 

b. Passadeira de acesso. Cité Napoleon. M.H.Veugny. Paris. 1849 

c. Lar de idosos De Drie Hoven. H.Hertzberger. Amesterdão. 1964-74
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2.3 O ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

 2.3.1 HIERARQUIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 Escala e distância concorrem directamente para a ca-

racterização do nível de publicidade/privacidade do espaço, 

sendo que os outros elementos menores que o constituem — 

como o verde e o mobiliário — influenciam a sua percepção e 

têm mesmo a capacidade de alterar a sua dimensão e uso, ao 

criar barreiras, preencher o vazio ou desenhar percursos. 

 No artigo “The Urban Structural Unit: Towards a Des-

criptive Framework to Support Urban Analysis and 

Planning”21, Paul Osmond propõe a integração dos elementos 

do espaço não construído na sistematização das unidades es-

truturais da morfologia urbana, para a definição de uma hi-

erarquia formal e funcional do espaço público, de acordo 

com a sua “walkability”22 

 A hierarquia proposta na tabela seguinte (11.a) tem, 

como primeiro nível, a matriz do espaço urbano aberto, sen-

do esta dividida, já num nível secundário, em áreas pavi-

mentadas — ruas, praças, estacionamentos —, áreas não pavi-

mentadas — parques e jardins — e elementos de água — espe-

lhos, lagos, canais —. Num terceiro nível, aparece a vege-

tação, integrada por regra nas áreas não pavimentadas e 

ocasionalmente na água, e os elementos construídos menores, 

ou seja, o mobiliário urbano. Por fim, integra-se a materi-

alidade, no que diz respeito às áreas pavimentadas e ao mo-

biliário, e as espécies, no que diz respeito à vegetação.

 Como exemplo da aplicação dos princípios enunciados 

anteriormente, apresenta-se o espaço público central da 

Universidade de Witwatersrand (12.a). 

                                                
 
 
21 Paul Osmond, Environment Unit, University of New South Wales, Sidney, 27 Novembro 
2009. in Urban Morphology (2010),Volume: 14, pp.5-20 

22 Idem. p.10 
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A sua percepção e apropriação é completamente altera-

da pela introdução de uma profusão de elementos que povoam 

e condicionam o espaço, subdividindo-o e desenhando percur-

sos e praças dentro do mesmo. Para o efeito são introduzi-

dos desníveis, canteiros e árvores (12.b.) e é trabalhada a 

modelação do terreno, a estereotomia e a materialidade do 

pavimento (12.c). O cuidado apostado na caracterização do 

espaço, cria uma paisagem urbana à escala humana, de refe-

rência na organização do conjunto. 

 

11 HIERARQUIA DO ESPAÇO PÚBLICO. PAUL OSMOND 

a. Tabela de hierarquia proposta23 

b. Plantas do espaço público a diferentes níveis de especificidade24 

 

12 SUTTON CLOSE. UNIVERSIDADE DE WITWATERSRAND. PANCHO GUEDES. JOHANNESBURG. 1979 

a. Planta de um espaço público central 

b. Barreira de vegetação 

c. Barreira introduzida pela modelação do terreno 

                                                
 
 
23 Idem. p.11 
24 Idem. p.12 
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 2.3.2 ACTIVIDADES SOCIAIS 

 

 O convívio público é uma qualidade essencial para a 

garantia de espaços urbanos vitalizados e motivadores, as-

sim como o espaço é decisivo no desenvolvimento da interac-

ção social. 

As actividades podem ter um carácter necessário, 

quando o seu cumprimento é inevitável e, por isso, indepen-

dente do ambiente exterior, resumindo-se a deslocações rá-

pidas entre locais e a tarefas essenciais do quotidiano, em 

que o espaço público é um local de passagem e não um objec-

tivo. Por outro lado, as actividades opcionais são despro-

vidas do sentido de obrigação e motivadas apenas pela von-

tade pessoal, razão pela qual dependem da qualidade do es-

paço público e das condições atmosféricas. Enquadram-se 

aqui todas as actividades de lazer, como para passear, 

brincar, apanhar ar, dormir ao sol, estar, sentar. Assim, 

perante uma situação de condições exteriores menos favorá-

veis, apenas ocorrem as actividades da primeira categoria. 

Caso contrário, o movimento no espaço público aumenta pois, 

apesar da frequência destas actividades se manter, a sua 

duração no tempo aumenta, e a elas acrescentam-se ainda as 

actividades opcionais, que se multiplicam consoante a qua-

lidade do espaço. “Place and situation now invite people to 

stop, sit, eat, play, and so on”25 

Podendo ter um carácter isolado, como ler ou apanhar 

sol, as actividades no espaço público implicam, a maior 

parte das vezes, o contacto com outros utilizadores que 

partilham o espaço, nem que seja visual, tornando-as acti-

vidades sociais (apesar de passivas). O espaço e a ocasião, 

podem fomentar a sociabilização ao criar condições para a 

convergência de um maior número de pessoas, de maneira a 

                                                
 
 
25 GEHL, Ian. Life between buildings. P.13 
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aumentar a possibilidade de estas se fixarem em proximidade 

ou de se cruzarem e encontrarem. 

Grande parte das actividades no espaço público tem o 

utilizador num papel passivo — entre percorrer uma rua ou 

descansar num banco, a actividade mais comum é ver e ouvir, 

que pelo interesse do movimento e variedade da vida urbana, 

é mesmo das principais razões para escolher estar no exte-

rior. A eleição do ‘posto’ para estar é influenciada por 

condições do espaço como a sua dimensão, a forma dos seus 

limites, o mobiliário, a exposição solar ou o ruído; condi-

ções as quais devem ser consideradas nas intervenções ar-

quitectónicas. Sendo que actividade gera actividade, fazer 

coincidir os sítios para estar com os locais de passagem é 

uma estratégia eficaz na activação da vida do espaço urba-

no, responsável muitas vezes pela mudança de uma participa-

ção passiva para activa, por permitir que um possa observar 

e fazer o reconhecimento do que se passa na envolvente até 

decidir estabelecer contacto. Esta interacção está também 

dependente das dimensões do espaço, podendo facilmente ser 

anulada pelo desajuste de escala e pela consequente perda 

de proximidade, o que inibe a iniciativa. Estabelece Edward 

T. Hall26 que só a cerca de 20 a 25m se começam a reconhe-

cer expressões faciais e a detectar a disposição de outra 

pessoa, o que marca o limite do raio da interacção social. 

A participação activa pode ocorrer entre conhecidos, 

que se encontram por acaso ou que combinam encontrar-se, ou 

entre desconhecidos, que escolhem sair exactamente na pers-

pectiva de ‘tropeçar’ em qualquer actividade ou pessoa ou 

que saem com alguma predisposição para um eventual contac-

to. Formas de apropriação do espaço como os actos de sen-

tar, falar e andar, normalmente realizados por pessoas co-

nhecidas, podem também reunir desconhecidos quando estes se 

encontram numa situação comum. 

                                                
 
 
26 Edward T. HALL – A Dimensão Oculta. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1986 
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 2.3.3 ELEMENTOS ACTIVADORES DO ESPAÇO 

 

 Os espaços públicos que funcionam melhor, ou seja, os 

mais vividos/vivos, são os que oferecem uma multiplicidade 

de usos diferentes, não limitando os dispositivos arquitec-

tónicos ao cumprimento eficiente do lhes é exigido, mas 

procurando em cada um deles extravasar a sua função base e 

expandir o leque de possibilidades de uso à informalidade 

de muitas outras apropriações diferentes. Devem, então, os 

elementos arquitectónicos ser desenhados e organizados de 

forma a que o espaço público seja construído pelo uso que 

lhe é dado, em vez de limitá-lo a um vazio inútil ou de 

condicionar a sua apropriação por ser excessivamente con-

creto.  

 “Because of the diverse and casual nature of this ac-

tivities, they require a space that has a subtle balance of 

being defined and yet not to defined, so that any activity 

which is natural to the neighborhood at any given time can 

develop freely and yet has something to start from.”27 

 O espaço público é tanto mais vivido quanto mais a 

sua arquitectura der pistas ou oportunidades para a apro-

priação informal. 

 

 2.3.3.a Limites: efeito de bordo  

  

 Assim como há a tendência para circular numa rua ou 

praça pública junto aos seus limites, também na selecção de 

lugares para parar, encostar ou sentar se observa uma clara 

preferência pelos que oferecem uma maior sensação de pro-

tecção e de controlo das pessoas e do ambiente envolvente. 

São exemplos os muretes e árvores, que oferecem um encosto 

                                                
 
 
27 ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara; SILVERSTEIN, Murray, A Pattern Language, 
p.349 
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ou um tecto, mas sobretudo fachadas, que reduzem o campo de 

exposição do indivíduo para metade e todo ele dentro do seu 

ângulo de visão, ao contrário de um qualquer outro ponto no 

centro de um espaço, onde a exposição é total. 

Para além do maior recolhimento dos lugares nas mar-

gens, estes também são pontos de maior interesse por ofere-

cerem uma visão abrangente de todo o espaço circundante e 

das actividades que nele decorrem, podendo servir como ala-

vanca para passar de observador a participante nas mesmas. 

Como sublinhado por Christopher Alexander, as actividades 

crescem dos limites periféricos do espaço para o seu centro 

“if the edge fails then the space never becomes lively”28. 

Estes lugares nos limites do espaço público, onde se 

concentram locais de actividade, como lojas, esplanadas e 

jardins, devem ser feitos por mobiliário urbano ou à custa 

da modelação da própria fachada dos edifícios, como na 

igreja de Machava (13), à qual o arquitecto autor Pancho 

Guedes se refere como “uma casa de paredes enroladas, com 

muitos cantos, lugares escondidos, espaços secretos — para 

idosos quando há sol, para jogos às escondidas, para aman-

tes, para grupo de jovens.”  

Assim como a igreja da Sagrada Família, o edifício 

novo da biblioteca da Escola Francisco de Arruda (14) de-

forma os seus limites de forma a criar, na sua pele, luga-

res para serem habitados. A parede entre a biblioteca e o 

pátio central da escola tem um papel importante na consti-

tuição do espaço, quer interior quer exterior, ao transfor-

mar o que seria uma barreira  de separação, num lugar de 

estadia. Ganhando espessura e porosidade, este muro habitá-

vel cria uma série de enclaves que oferecem assentos numa 

posição de ambiguidade, próximo da agitação do pátio mas 

recolhido no interior ou no exterior mas não propriamente 

envolvido activamente no que aí se passa. 

                                                
 
 
28 ALEXANDER, Christopher. A Pattern Language 
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13  IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA. PANCHO GUEDES. MACHAVA. 1964 

a. Imagem do exterior 

b. Axonometria 

 

 

 

  
14 BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCO DE ARRUDA. JOSÉ NEVES (EXPANSÃO). LISBOA. 2011 

a. Planta da parede habitável  

b. Fachada poente 
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 2.3.3.b Barreiras e desníveis 

 

 A tendência natural das pessoas, quando num espaço 

aberto, é a de elegerem para estadia lugares limite, onde 

se possam apoiar, evitando ficar totalmente perdidas no 

meio do vazio. São pretexto, para uma permanência mais pro-

longada, guardas, muretes e desníveis, que oferecem a pos-

sibilidade de uma apropriação informal, de sentar e descan-

sar ou de debruçar numa conversa ocasional, como as crian-

ças na escola primária de Montessori (15.a). 

Na sua função primária de distinção entre dois espa-

ços diferentes, estes elementos têm a particularidade de 

não serem tão rígidos como um muro opaco, nem tão leves co-

mo a mudança de pavimento, restringindo o acesso mas man-

tendo sempre o campo visual aberto. Concedem, portanto, um 

carácter agradável e convidativo ao espaço. Na sequência de 

imagens seguinte (16), distingue-se o espaço de circulação 

do espaço relvado de três maneiras diferentes, observando-

se que a introdução de um lancil (16.b) pode desencorajar o 

uso do espaço verde e de um pequeno gradeamento pode proi-

bi-lo (16.c). 

O desenho de desníveis tem de ter em consideração, 

mais que a função de separação/união de actividades num 

mesmo espaço, o impacto psicológico que cada posição rela-

tiva oferece. Se “O acto de descer significa baixar ao en-

contro daquilo que conhecemos”, o lugar mais baixo transmi-

te a sensação de recolhimento, intimidade e protecção, e 

se, por sua vez, “subir implica ascender ao desconhecido”, 

o estar em cima pode-se traduzir na sensação euforia, domí-

nio ou exposição. Da mesma maneira, a cota mais baixa do 

passeio ribeirinho da expo (17.a) cria um espaço mais afas-

tado do bulício da cidade e mais próximo da contemplação do 

rio e a modelação do terreno, na imagem 17.b, oferece algu-

ma protecção e potencia a apropriação do relvado, quer para 

sentar ao sol quer para brincadeiras de criança que um rel-

vado plano não sugestiona. 
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15 APROPRIAÇÃO DE BARREIRAS E DESNÍVEIS 

a. Pátio da Escola Montessori, Herman Hertzberger. Delft. 1968-70 

b. Passeio desnivelado. Buenos Aires 

c. Modelação do terreno no jardim da Expo. Lisboa. 1998 

   
16 RESTRIÇÃO ENTRE ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO E RELVADO 

a. Sem barreiras 

b. Com desnivelamento de um lancil 

c. Com gradeamento baixo e leve 

   
17 EFEITO PSICOLÓGICO PA POSIÇÃO EM CIMA OU EM BAIXO 

a. Passeio ribeirinho. Expo Lisboa. 1998 

b. Modelação do terreno no jardim da Expo. Lisboa. 1998 
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2.3.3.c Mobiliário urbano 

 

 O mobiliário é um elemento estruturante na solução 

formal do espaço público e contribui fortemente para a de-

finição dos domínios de uso colectivo e individual. Comple-

mentando a hierarquia do espaço definida no plano urbano, o 

mobiliário articula a transição entre os diferentes domí-

nios à escala do pormenor, pela caracterização e humaniza-

ção dos ambientes. No espaço público, o mobiliário é um su-

porte importante para o contacto e interacção social, atra-

vés da sua contribuição para a composição de espaços que a 

promovam — espaços sociópetos, segundo Edward T. Hall29. 

 O mobiliário urbano para estadia, como os bancos, de-

verá ser posicionado de acordo com linhas privilegiadas de 

vista, orientado para zonas de actividade mais dinâmica, 

visando a sua apropriação por pessoas sozinhas numa parti-

cipação passiva (como já abordado em 2.3.2 Actividades So-

ciais). ou  então, disposto em torno de um centro, prevendo 

a sua apropriação por grupos de pessoas numa conversa ou 

actividade comum. Na imagem 18.a, a forma circular vazada 

no centro permite as duas situações antes descritas, dando 

ao indivíduo a liberdade de escolher isolar-se e sentar-se 

virado para o interior, ou expor-se, virando-se para a en-

volvente. Na rua Teófilo Braga em Lisboa (18.b), por ser um 

canal de passagem com um ritmo mais acelerado que o exemplo 

anterior e por ser mais provável o uso dos assentos por 

pessoas sozinhas e durante pouco tempo, justifica-se a for-

ma dos mesmos, também circular mas com um arbusto no cen-

tro, que dá alguma protecção das costas de quem está senta-

do. 

Na intervenção na praça Vredenburg, Hertzberger in-

troduz, como elemento principal na reorganização do espaço 

vazio público, fileiras de caldeiras com árvores plantadas, 

                                                
 
 
29 HALL, Edward T. A Dimensão Oculta. p.127 
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cuja disposição e pormenorização permite diferentes apro-

priações. Desde oferecer assentos à sombra (19.b) e bancas 

de venda em dias de feira (19.c) até ao detalhe de constru-

ção de calhas para instalações eléctricas e iluminação da 

praça (19.a), as caixas de tijolo são um exemplo de como o 

mobiliário urbano deve prever uma multiplicidade de usos e 

ter a capacidade de se adaptar à necessidade e imaginação 

de cada utilizador, numa metamorfose constante. 

Admitindo que o funcionalismo matou a criatividade, 

Van Eyck caminhou na direcção de uma arquitectura partici-

pativa, que, por ser ‘incompleta’, deixava espaço para o 

improviso e a informalidade da apropriação e, assim, esti-

mulava a criatividade individual e os relacionamentos soci-

ais. Para o teste das suas teorias, Van Eyck encontrou nos 

parques infantis o laboratório ideal, na medida em que es-

tes espaços de contacto entre crianças são considerados es-

senciais para o seu desenvolvimento, formação da sua iden-

tidade e o seu posicionamento na comunidade. 

Os elementos de formas livres, desenhados por Van 

Eyck para a composição dos seus parques infantis em Ames-

terdão, podem também ser integrados no mobiliário das ruas 

pedonais e praças de bairro e transformá-las, em conjunto 

com os desenhos de pavimento, os desníveis e os assentos, 

em recreios amigáveis para as crianças brincarem, não num 

espaço delimitado para a função, mas em interacção com 

adultos e com a comunidade. Por exemplo, corrimãos de apoio 

podem ser desenhados como as barras de Hertezberger (20.a e 

20.b) ou os blocos da imagem 20.c podem ser óptimos lugares 

de descanso para além de brincadeira. 
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18 ASSENTOS 

a. Integrados no conjunto de moradias unifamiliares. Miguel Sousa. Padinho, Vila do 
Conde. 2008 

b. Ao longo da Rua Teófilo Braga. Lisboa 

   
19 PRAÇA VREDENBURG. HERMAN HERTZBERGER (REORGANIZAÇÃO). UTRECHT. 1980-82 

a. Corte das caixas para árvores com iluminação incorporada 

b. Caixas para árvores como assento 

c. Caixas para árvores como banca de feira 

 

    
20 A RUA COMO PARQUE INFANTIL 

a. Barras para encostar ou brincar. Herman Hertzberger. Amesterdão 

b. Barras de separação da circulação na rua. Madrid. 1908 

c. Blocos circulares para sentar ou brincar. Herman Hertzberger. Amesterdão. 

d. Parque infantil ao longo do passeio. Herman Hertzberger. Amesterdão. 
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 2.3.3.d Coberturas 

 

 As coberturas podem desempenhar um papel marcante no 

espaço público, quer na sua forma e caracterização, quer na 

organização da vida que este conforma. 

Têm as palas, as arcadas e os telheiros a capacidade 

de delimitar ou de filtrar a passagem entre dois espaços 

adjacentes; de uma forma subtil, como um elemento dissua-

dor, sublinhando a hierarquia entre domínios diferentes, ou 

mais marcante, como restrição, quando aliada a uma grade ou 

portão (21.b), comunicando a demarcação da propriedade pri-

vada. Também a nível psicológico, o contraste entre a luz e 

a sombra pode condicionar o uso do espaço, visto que a de-

marcação de dois ambientes distintos dentro do mesmo espa-

ço, possibilita a escolha entre uma posição de exposição à 

envolvente e outra de resguardo. 

Por outro lado, a função de protecção da chuva e do 

sol faz com que estes elementos sejam centrais para a apro-

priação do espaço e que o seu desenho permita, em projecto, 

prever e orientar a acção humana através do estabelecimento 

de percursos ou de zonas de estadia. 

São de extrema importância para a permanência nos es-

paços públicos no verão, as sombras refrescantes dos tol-

dos, das palas (22.a) ou de coberturas verdes, como as pér-

golas (22.b). 

Numa tentativa de tornar o espaço público aberto, em 

torno do grande conjunto habitacional dos Olivais, mais hu-

mano e de fácil apropriação, os arquitectos Teotónio Perei-

ra e Pinto de Freitas aproveitam a oportunidade da exigên-

cia programática de criar arrumos individuais para as habi-

tações, para desenhar, adossados a estes, espaços de socia-

lização e convívio. Assim, cada dispositivo de oito arrumos 

— quatro por cada bloco — oferece um recanto protegido por 

uma pala, como uma sala de estar exterior (23). Estes espa-

ços comuns ao ar livre, referidos também por Christopher 
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Alexander, criam um padrão essencial para a socialização no 

bairro. “(...) small open space, roofed, with columns, but 

without walls at least in part, will just about provide the 

necessary balance of ‘openness’ and ‘closedness”30 

Quanto à circulação, estes elementos podem favorecer 

percursos preferenciais no espaço, como é o caso do sombre-

amento junto às montras da rua comercial Lijnbaan (24.a) e 

das arcadas que circundam e cruzam o espaço central do Pa-

lais Royal (21). 

 

   
21 COLUNATA NO PALAIS ROYAL. JACQUES LEMERCIER. PARIS. 1628 

a. Espaço tripartido pelas colunatas transversais ao pátio 

b. Arcada acompanhada por gradeamento  

   
22 SOMBRAS DE PERMANÊNCIA 

a. Recanto de estadia protegido. Parque Guell, Barcelona. 1914 

b. Pérgola do miradouro de Santa Luzia. Lisboa 

                                                
 
 
30 ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara; SILVERSTEIN, Murray, A Pattern Language, 
p.350 
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23 CONJUNTO HABITACIONAL. TEOTÓNIO PEREIRA, ANTÓNIO PINTO DE FREITAS. OLIVAIS. 1949-53 

a. Implantação de um bloco de habitação e quatro dispositivos  

b. Dispositivo de arrumos e recanto de estadia 

c. Dispositivo de arrumos e recanto de estadia 

  

24 SOMBRAS DE CIRCULAÇÃO 

a. Sombreamento junto às montras. Rua Lijnbaan. Bakema e Van Der Broek. Roterdão. 
1949-53 

b. Rua sombreada. Fez. Marrocos. Fotografia de Bernard Rudovsky 

  

 

2.3.3.e Pontos de Referência 

 

 Os espaços públicos devem ser dotados de caracterís-

ticas particulares e únicas que os distingam da envolvente 

e contribuam para a formalização e memorização de uma ima-

gem nítida dos mesmos, de maneira a constituir um referen-

cial comum a todos os habitantes.  

O ponto focal é o símbolo da identidade e da conver-

gência, é o que nomeia o espaço que o rodeia, a partir do 

qual se dão orientações e no qual se combinam encontros, 

sendo portanto de grande importância na organização do es-

paço urbano e da vida quotidiana da cidade. 

“Uma vez que o uso de elementos marcantes implica o 

isolamento de algo de uma série de possibilidades, a carac-
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terística-chave destes é a originalidade, um aspecto que é 

memorável e único num contexto”31; esta característica é 

alcançada pela forma, pelo contraste imagem/fundo, pela lo-

calização e visibilidade, pela sua função e simbolismo. 

A nível local, os elementos marcantes não só identi-

ficam um determinado espaço, como também desenvolvem uma 

cadeia sequencial que suporta os percursos na cidade, faci-

litando o reconhecimento e a memorização. A inter-relação 

destes pontos deve ser de proximidade e continuidade de mo-

do a assegurar a “segurança emocional” e a “eficiência fun-

cional”32 na sequência. 

Também a nível local, o espaço aberto da cidade tem 

de ser povoado com objectos para o habitante “poder anco-

rar-se nas várias actividades exteriores, comerciais, re-

creativas e sociais”, como os encontros e as conversas na 

fonte da Praça do Giraldo (25.f), os arraiais em torno da 

palmeira do largo de S.Miguel (25.h) e as feiras de rua, na 

avenida Luísa Todi, com o coreto como stand (25.j). “Prever 

unicamente espaços livres de modo a que estas actividades 

possam simplesmente existir não é suficiente”33, é necessá-

rio dar um ponto de partida para que estas se fixem. 

O ponto focal pode materializar-se numa praça ou edi-

fício, à escala da cidade, numa estátua ou árvore numa pra-

ça, num coreto ou fonte num jardim, numa lareira numa casa. 

                                                
 
 
31 LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. P.90  

32 LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. P.94  

33 CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. P.106 
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25 PONTOS DE REFERÊNCIA 

a. Candangos. Bruno Giorgi. Praça dos Três Poderes. Brasília. 1959 

b. Homem Sol. Jorge Vieira. Expo. Lisboa. 1998 

c. Obeliscos. Fundação Champalimaud. Charles Correa. Lisboa. 2010 

d. Chafariz do Carmo. Largo do Carmo. Lisboa. 1771 

e. Pelourinho, Eugénio dos Santos. Lisboa. 1775 

f. Fonte, Praça do Giraldo. Évora 

g. Palmeira no Largo de S.Miguel. Lisboa 

h. Arraial de Santo António en torno da palmeira 

i. Coreto. Avenida Luísa Todi. Setúbal 

j. Feira de artesanato e velharias em torno do coreto na Av.Luisa Todi 

 

 

 2.3.3.f Vegetação 

 

 O verde urbano, para além de melhorar a qualidade de 

vida dos habitantes ao oferecer espaços de descontracção e 

lazer, como parques e jardins, pode ser integrado na paisa-

gem urbana com diferentes objectivos, entre os quais enun-

ciam-se: 

• a restrição de acesso — limitando o livre caminhar, 

orientando os fluxos de circulação no espaço público, se-
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parando trânsitos (26.a) ou criando distância necessária 

entre dois espaços distintos como a casa e a rua. Geral-

mente conseguida com canteiros, a restrição de acesso po-

de implicar também uma limitação visual, quando feita à 

custa de arbustos altos por exemplo;  

• a conformação de um espaço — seja um corredor ou ala-

meda de árvores ou uma sala com um tecto de copas verdes. 

Nas imagem do Palais Royal, em Paris, as árvores organi-

zam-se em linhas que delimitam um espaço dentro do espa-

ço, uma percurso atravessando o recinto do jardim, com 

expressões diferentes conforme as estações do ano: uma 

arcada coberta de um verde denso rasgado por uma linha de 

luz ou, no Inverno, uma escultórica colunata de troncos e 

ramos podados de forma geométrica (27.a e 27.b). Já na 

Catedral de Sevilha, as densas copas formam um tecto con-

tinuo, por onde passa uma leve luz filtrada (27.c). 

• a criação de um ambiente sensorial particular — pela 

concorrência de diferentes cores, texturas, formas, aro-

mas e jogos de luz e sombra. Com o objectivo de enrique-

cer o espaço urbano, a selecção e a disposição de árvo-

res, arbustos e plantas devem ser encaradas como um exer-

cício de composição visual, considerando o efeito da sua 

metamorfose ao longo das estações do ano e criando momen-

tos de encantamento, como o círculo amarelo de gingko bi-

lobas que surge, durante duas semanas no Outono, no cen-

tro do verde jardim das Amoreiras (28.a), ou como o aroma 

das laranjeiras em flor que inunda o pátio da Catedral de 

Sevilha na Primavera (27.c). 

• enquadramento da habitação — contribuindo para agra-

dabilidade do espaço público envolvente, enriquecimento 

do ambiente da casa pela presença da natureza, protecção 

visual do interior privado, sombreamento da fachada e re-

frescamento do ambiente (29). 
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26 LIMITAÇÃO DAS CIRCULAÇÕES 

a. Parque do Aterro do Flamengo. Burle Marx. Rio de Janeiro. 1961 

b. Parque do Aterro do Flamengo. Burle Marx. Rio de Janeiro. 1961 

   
27 CONFORMAÇÃO ESPACIAL 

b. Corredor de árvores no Palais Royal. J.V.Louis. Paris. 1780 

c. Tecto de copas de laranjeiras. Catedral de Sevilha. 1172 

 

   
28 AMBIENTES SENSORIAIS PARTICULARES 

a. Gingko Bilodas no centro do Jardim das Amoreiras. Lisboa. 1759 

b. Ipês-roxos. Parque da Redenção. Alfredo Agache. Porto Alegre. 1935 

c. Corredor de árvores no Palais Royal. J.V.Louis. Paris. 1780 

d. Palete de cores de várias plantas e flores 

   
29 ENQUADRAMENTO DA HABITAÇÃO 

a. Rua secundária do bairro de Alvalade 

b. Fachada do bairro das Estacas 
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 2.3.3.g Água 

 

 Quanto à água, esta pode ser utilizada para o enri-

quecimento sensorial do espaço público — introduzindo som, 

movimento, jogos de reflexos e também refrescando o ambien-

te (30.a.b) — para a restrição à circulação — com lagos e 

espelhos de água (30.c) — para o serviço público — com fon-

tanários — para fins lúdicos (32) ou simbólicos e poéticos 

(33). 

   
30 ESPELHOS DE ÁGUA 

a. Jogo de reflexos no espelho de água do Congresso Nacional. Oscar Niemeyer. 
Brasília 

b. Espelho de água com vegetação e cascatas. Supremo Tribunal, Oscar Niemeyer. 
Brasília 

c. Espelho de água posteriormente implantado em redor do Palácio do Planalto por 
razões de segurança 

   
31 JOGOS DE ÁGUA DE CARÁCTER CÉNICO 

a. Repuxos lago central, Parque do Bonfim. Viana Barreto. Setúbal. 1960 

b. Queda de água no Salt Institute. Louis Kahn. La Jolla-California. 1963 

c. Fonte da Liberdade. Universidade de Princeton 

   
32 JOGOS DE ÁGUA DE CARÁCTER LÚDICO 

a. Passagem alternativa num curso de água. Parque do Bonfim. Viana Barreto. Setúbal. 
1960 

b. Cascata. Expo. Lisboa. 1998 

c. Vulcão. Expo. Lisboa. 1998 
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33 JOGOS DE ÁGUA DE CARÁCTER POÉTICO OU SIMBÓLICO 

a. Linha de água no Salt Institute. Louis Kahn. La Jolla-California. 1963 

b. Linha de água no Mesquita de Córdoba. Espanha. Século VIII 

 

 

2.3.3.h Pavimento, estereotomia e materialidade 

 

 “Os padrões distintos formados por diferentes materi-

ais nascem da sua utilização. Imaginemos os utentes do pa-

vimento agindo de modo instintivo ou predestinado, e em se-

guida registemos os seus movimentos. O resultado seria um 

“padrão de movimento” em que o uso do pavimento é traduzido 

por padrões constituídos por cores ou texturas indicando as 

diferentes actividades”34 

 Não implicando uma forte restrição à circulação e uso 

do espaço, a materialidade e a estereotomia do pavimento 

transmitem o propósito a que se destina cada lugar. Pode 

então ser aplicado de modo a destacar um foco e enfatizar a 

perspectiva e o efeito cénico (34), marcar um ritmo mais 

acelerado ou mais pausado, uma ideia de movimento (35) ou 

de estaticidade, delinear uma direcção de percurso (36.a), 

definir um limite (36.b) ou separar trânsitos (36.c), assi-

nalar um espaço dentro do espaço ou uma transição suave en-

tre dois (37), como acontece no arranjo exterior da escola 

Francisco de Arrudda (37.a), onde a mudança gradual de pa-

vimento de relva para paralelos de pedra acrescenta um ri-

queza de texturas, com impacto a nível visual e de uso do 

espaço.  

 
                                                
 
 
34 CULLEN, Gordon, Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo, p.130 
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34 PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, MICHELANGELO. ROMA. 1538 

a. Planta da estereotomia 

b. Desenvolvimento do pavimento do foco central para a cidade 

 
35 PASSEIO EM CALÇADA COM DESENHO “MAR LARGO”. LISBOA 

    
36 LIMITES E CIRCULAÇÃO 

a. JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL. ÉMILE DAVID, PORTO.1860  

b. Separação de trânsitos  

c. Passeio ribeirinho. Lisboa 

   
37 TRANSIÇÕES GRADUAIS 

a. Espaço exterior a nascente da biblioteca da Escola Francisco de Arruda. José 
Neves (expansão). 2011 

b. Crematório Woodland. Gunnar Asplund, Estocolmo. 1940 
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3. ANÁLISE DE REFERÊNCIAS 

 

 Procura-se demonstrar a importância da transição na 

articulação das partes no conjunto urbano, na qualificação 

dos espaços que medeia e na relação interior/exterior e 

privado/público do edificado construído, sendo o seu suces-

so avaliado pela vida que os espaços promovem. Para tal, 

desenvolve-se uma análise sistemática de referências arqui-

tectónicas a dois níveis: primeiro à escala urbana, com 

exemplos dos elementos estruturantes da cidade tradicional, 

integrados no projecto final (a praça, a rua, o pátio e o 

jardim); depois à escala do edifício, para discussão dos 

dispositivos arquitectónicos que fazem a articulação do 

edifício com a rua e que promovem o contacto e as relações 

de vizinhança. 
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3.1 TRANSIÇÃO À ESCALA URBANA 

 

 

 O habitar não se limita ao espaço doméstico, mas 

alarga-se à cidade, que deve oferecer espaços de recolhi-

mento e descanso, de encontro e troca, percursos protegidos 

de casa à escola, largos para as feiras de bairro, assentos 

e sombras para estar no exterior ou até mesmo dormir; a 

preocupação no desenho do espaço público deve assemelhar-

se, portanto, ao do espaço da casa, segundo a lógica de Al-

berti de que a cidade é uma casa grande. 

Como sistematizado por António Baptista Coelho, o ha-

bitar “tem de ser cumprido como um verdadeiro programa 

existencial, como se fossem três habitar(es) interactuantes 

e complementares:  

• público – nos espaços da cidade e destes aos espaços 

íntimos mas abertos das vizinhanças 

• razoavelmente colectivo – nos espaços íntimos mas 

abertos das vizinhanças e destes até à entrada das nossas 

casas 

• e privado – nos espaços da casa.”35 

 Fica implícita, na citação de António Baptista Coe-

lho, a noção de percurso entre o privado e o público no ha-

bitar quotidiano da cidade; desde a casa, ao pátio, à rua e 

à praça, desenrola-se uma sucessão de espaços com diferen-

tes escalas, dimensões, caracterização, ritmos e activida-

des que marcam física e psicologicamente a distância entre 

o íntimo da casa e o público da cidade. 

 

                                                
 
 
35 Infohabitar, Ano VII, n.º 362 
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“A progressão uniforme do caminhante vai sendo pontu-

ada por uma série de contrastes súbitos que têm grande im-

pacto visual e dão vida ao percurso”36. Por esta razão, e 

como pretendem demonstrar os esboços de Gordon Cullen sobre 

a visão serial (38), devemos projectar a cidade a partir do 

olhar do homem que a percorre, dado que é deste ponto de 

vista que ela é vivenciada, ou seja, “temos de começar a 

adaptar o ambiente ao modelo perceptual e ao processo sim-

bólico do ser humano”37 

 
38 ESBOÇOS SOBRE A SUCESSÃO DE ESPAÇOS NUM PERCURSO NA CIDADE. GORDON CULLEN 

 

 

                                                
 
 
36 Gordon Cullen. Paisagem Urbana p.19 

37 LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. P.107 
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3.1.1 A PRAÇA 

 

 Desde a sua origem a praça é, por excelência, o palco 

da diversidade, da interacção e da troca, da permanência, 

dos acontecimentos e manifestações, das práticas sociais na 

cidade. 

O seu carácter público é marcado pelos edifícios que 

a conformam, de uso colectivo ou representativo, e pelos 

seus símbolos. Como é exemplo a ágora grega, que reúne os 

principais edifícios do poder político e judicial da cida-

de, assim como os culturais e os de culto, congregando em 

si todas as facetas da vida social. 

Sempre central na vida da cidade, a praça pode assu-

mir diferentes papéis. A praça do poder, de forte carácter 

representativo, ganha pelo seu simbolismo uma importância a 

nível nacional e mesmo internacional como imagem da cidade 

ou do país. Tais conjuntos arquitectónicos transparecem uma 

composição mais formal, quer na planta geométrica, na sime-

tria ou na regra e ordem das fachadas, denunciando assim a 

construção planeada do conjunto. Assim se caracteriza o 

Terreiro do Paço(39), imagem da capital e de Portugal no 

mundo, ou a Praça de S.Marcos, em Veneza. 

A praça de carácter económico pode ser encontrada em 

todas as grandes cidades actuais mas, recuando no tempo, já 

as trocas e actividades comerciais fervilhavam em torno de 

certos focos – em Portugal, esse foco era o rossio, na ci-

dade, e o mercado38, no bairro. No mercado de Vila da Feira 

(41), a disposição dos quatro pavilhões cria um espaço cen-

tral de permanência e um foco para a actividade de todo o 

conjunto, ao mesmo tempo que permite múltiplos atravessa-

mentos, facilitando o acesso e potenciando o ritmo de cir-

culação. Outros factores que contribuem para a riqueza da 

                                                
 
 
38 É esta segunda categoria que toma particular importância para o desenvolvimento 
do projecto final. 
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vida no espaço central do mercado prendem-se com a diversi-

dade de situações/posições que são oferecidas aos habitan-

tes; enquanto a pala cria um espaço resguardado, junto das 

bancas, que protege a rotina das trocas do dia-a-dia no 

mercado, o murete dá o apoio necessário ao descanso ou até 

o pretexto para as pessoas se fixarem e simplesmente olha-

rem o movimento em seu redor. A acrescentar, o desnível de 

pavimento, marcado pela grande escadaria, sublinha a sensa-

ção de encerramento do espaço do mercado; apesar de um 

quarto pavilhão se situar no nível superior, a percepção do 

núcleo quase se limita à cota inferior (41.b). 

A praça tem também um relevante papel a nível ambien-

tal; se por um lado, os espaços livres e abertos represen-

tam um vazio absolutamente necessário na densidade da malha 

urbana e asseguram a salubridade do ambiente, por outro la-

do, permitem uma descompressão na vivência do espaço da ci-

dade por serem “locais de escape dentro do contexto urbano, 

onde proporcionar o bem-estar dos indivíduos é o principal 

objectivo". Como o sucesso destes espaços resulta da sua 

capacidade de gerar vida, os elementos activadores do espa-

ço (enunciados em 3.2.2), como o mobiliário, as sombras e o 

coberto vegetal, são indispensáveis para o ambiente social 

urbano. 

Chamando a atenção para a desertificação do espaço 

público decorrente do desajuste das suas dimensões face à 

escala humana, Christopher Alexandre afirma que a dimensão 

ideal para as pequenas praças públicas ronda entre os 18 e 

os 21 metros. 

Transversal a todos os tipos de praça, é o facto des-

ta ser um pólo social de interacção e, consequentemente, um 

centro cultural pelo intercâmbio permanente entre pessoas 

que através dela se realiza. 

A praça resume, então, a tradição, a história e a 

cultura da cidade e do povo, de tal modo que cada cidade 

tem entre os seus símbolos de identidade uma praça. 
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39 TERREIRO DO PAÇO. EUGÉNIO DOS SANTOS. LISBOA 

          

                             

   
40 PRAÇA SANTISSIMA ANNUNZIATA. LÉON BATTISTA ALBERTI. FLORENÇA. 1419-27 

a. Planta e alçado 

b. Vista da praça 

c. Perspectiva de corredor da loggia 

  
41 MERCADO VILA DA FEIRA. FERNANDO TÁVORA. SANTA MARIA DA FEIRA. 1959 

a. Implantação do conjunto 

b. Vista da praça central do mercado 
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 3.1.2 A RUA 

 

 Outro elemento estrutural do bairro, a nível quer fí-

sico quer social, é a rua. Apresentando-se como o esqueleto 

articulador na morfologia de todo o edificado habitacional, 

a rua constitui também um pólo de concentração de activida-

des e de pontos de interesse a nível social e comunitário, 

razão pela qual o comércio, os serviços e os equipamentos 

são componentes estruturais para a sua vitaliação. A rua, 

lugar de confluência dos habitantes, caracterizada pelo mo-

vimento e transacção interpessoal, resume a vida de todo o 

bairro. 

Tendo em conta que a frequência e o carácter das ac-

tividades sociais exteriores são condicionados pelo espaço 

físico, a solução para cidade deve incorporar, segundo Ian 

Gehl, “reasonably low, closely spaced buildings, accomoda-

tion for foot traffic, and good areas for outdoor stays 

along the streets and in direct relation to residences, pu-

blic buildings, places of work, and so forth”39, onde se 

criam situações de maior proximidade entre os habitantes e 

potenciam as relações entre eles. Em consonância com o ide-

al de Ian Gehl, o projecto da rua comercial Lijnbann40 re-

flecte uma estratégia de aproximação à escala humana pela 

conformação da rua com edificado comercial de dois pisos 

apenas, de maneira a remeter para segundo plano os altos 

blocos de habitação, diminuindo o seu impacto (42.b e 

42.c). 

Igualmente importante para o desenrolar dos ritos de 

socialização no espaço público, a segregação das circula-

ções e a consagração da rua aos peões tem a capacidade de 

atrair para esta um maior número de pessoas e de potenciar 

um leque bem mais abrangente de actividades, mais prolonga-

                                                
 
 
39 GEHL, Ian. Life Between Buildings. p.31 

40 Bakema e Van Den Broek. Roterdão. 1953 
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das no tempo. Foi, de facto, a premissa de concretizar, na 

rua Lijnbann, um foco de convergência e interacção social, 

que levou à sua restrição à circulação pedonal e à sua im-

plantação perpendicular às vias de trânsito viário (42.a), 

resultando no surgimento de um centro unificador, que in-

troduziu um novo padrão na cidade de Roterdão e restaurou 

os ritmos perdidos na descontinuidade da malha urbana do 

pós-guerra. 

Ainda no âmbito das ruas pedonais, o tema da rua-

recinto toma particular relevância devido à sua morfologia 

urbana. A integração deste modelo, de carácter mais fechado 

que a rua comum, assenta na posição articuladora que assume 

no contexto da cidade ou da envolvente próxima, tanto a ní-

vel espacial, como funcional. No caso das galerias Uffizi 

(44), a união entre dois elementos de referência da cidade, 

a Piazza della Signoria e o rio Arno, garante a sua função 

central na vitalidade da cidade. Apesar de se tratar de uma 

empreitada privada, o conjunto tem a preocupação de cons-

truir a cidade ao ceder, ao nível térreo, o espaço para a 

galeria que acompanha a rua, enriquecendo o uso público. É 

precisamente a arcada, que cria em todo o perímetro do edi-

fício um percurso protegido, o elemento-chave tanto na 

afirmação do conjunto como estrutura unitária independente, 

como no estabelecimento da continuidade da circulação no 

espaço canal e na cidade. A arcada, a par do módulo, dos 

vãos e dos materiais usados, imprime ritmo e ordem no todo, 

caracterizando-o por uma forte imagem e dando-lhe coesão 

formal. 

O pátio Bagatella (45) assemelha-se ao modelo da rua 

recinto, mas adaptado à escala da habitação. A nível for-

mal, alcança-se a unidade do conjunto simulando a simetria 

pelo ritmo dos pilares, pela aproximação da escala entre 

fachadas opostas, através da habitação em banda de um lado 

e a arcada/galeria do outro (que remete o alto bloco de ha-

bitação para segundo plano), e até pela marcação do eixo no 

pavimento, com a grelha de escoamento de águas (45.b). 
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O espaço público central, identidade meio encerrada 

em si mesmo, é conformado pelo conjunto edificado e, no pe-

ríodo noturno, por portões gradeados nos extremos; esta 

possibilidade de encerramento define logo à partida o seu 

carácter não essencial à cidade, fazendo parte de um sub-

sistema de circulação pedonal. Sendo um condomínio privado, 

o pátio também faz parte da malha local ao articular o es-

paço interior com a envolvente através da continuidade da 

imagem urbana, quer a nível formal — com o pavimento em 

calçada, o mobiliário, o curso de água e a fonte — quer a 

nível funcional, com habitação, comércio, serviços e res-

tauração a manter o ritmo citadino no atravessamento, du-

rante o dia. 

Os exemplos referidos conformam espaços de alguma am-

biguidade visto que nas galerias Uffizi, que têm um carác-

ter marcadamente público e central na cidade, tem-se a sen-

sação de estar dentro de um espaço, e no pátio Bagatella, 

que faz parte um condomínio privado, consegue-se sentir uma 

continuidade da vida urbana. Esta interpenetração do domí-

nio público e do privado evoca o exemplo das passages pari-

sienses (43), onde a questão da demarcação do território 

torna-se incerta e a porosidade entre dois espaços distin-

tos acaba por enriquecer a dinâmica das relações sociais 

que ocorrem nesses intermédios.  

O espaço público do pátio Bagatela é marcado pela es-

cala humana que gera a domesticidade própria de áreas resi-

denciais e corresponde à necessidade de protecção e reco-

lhimento, culminando na sensação de integração no bairro. A 

agradabilidade do espaço deve-se à escala reduzida da rua 

estreita e edifícios baixos, à presença de elementos do do-

méstico como as varandas, à galeria e lojas que lhe dão vi-

da e aos elementos que o povoam, desde o curso de água, aos 

assentos e às esplanadas. 

 Quanto à caracterização da rua comercial, esta tem de 

ter em consideração que a concentração de equipamentos e 

serviços de carácter público com horários de uso definidos 
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implica picos de actividade ao longo do dia e que, por is-

so, exige que o espaço da rua tenha a capacidade de se 

adaptar às variações na lotação do espaço, suportando as 

grandes concentrações e fluxo de pessoas, assim como as ho-

ras mais mortas. Na rua Lijnbann, a largueza necessária do 

espaço canal é compensada, nas horas em que a rua tem menos 

actividade, pelo mobiliário e verde urbano que preenchem, 

dividem e mantém a imagem humanizada do espaço. "The unity 

and harmony of all this delight the eye, with just the 

right combination of the artfull and the natural, the inti-

mate detail and the clear over-all pattern" Lewis Mumford 
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42 RUA COMERCIAL LIJNBAAN. BAKEMA E VAN DER BROEK. ROTERDÃO. 1953 

a. Vista aérea do conjunto habitacional com a rua como esqueleto  

b. Banda de comércio e, em segundo plano, blocos de habitação 

c. Corte esquemático e conceptual dos arquitectos 

d. Vista da rua com sistema de palas  

e. Pala de sombreamento ao longo das montras das lojas  

f. Canteiros a limitar a circulação  

g. Verde urbano a preencher o centro da rua  

h. Vasos de flores 

i. Mobiliário urbano: Pilaretes para separação da circulação viária  

j. Mobiliário urbano: Caixote do lixo, escultura e postes de iluminação 

l. Mobiliário urbano: bancos a eixo da rua  
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43 GALERIAS COMERCIAIS. PARIS. SÉCULO XIX 

a. Planta do conjunto de três passages alinhadas. Paris 

b. Passage des Panoramas. 1800 

c. Passage Jouffroy. 1845 

d. Passage Verdeau. 1847 
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44 GALERIAS UFFIZI. GIORGIO VASARI. FLORENÇA. 1560 

a. Planta do conjunto 

b. Pórtico limite do recinto 

c. Perspectiva de rua 

   
 

   
45 PÁTIO BAGATELA. JOÃO HUGENIN E MIGUEL SOUSA. LISBOA. 1996 

a. Entrada no conjunto pela Rua Artilharia 1 

b. Perspectiva do espaço canal  

c. Percepção de uma simetria entre fachadas opostas, com fonte em primeiro plano  

d. Pequeno ‘largo’ com restaurante e lojas, adjacente à rua 

e. Perspectiva da rua  e da fachada da vila, a partir da arcada 

f. Perspectiva da rua em direcção à saída de trás para o jardim das Amoreiras 
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 3.1.3 O PÁTIO 

 

 Um factor de grande peso na criação de um espaço pú-

blico de carácter mais íntimo, propício ao estabelecimento 

de fortes relações de vizinhança, como a praceta de habita-

ção, é a sua humanização, ou seja, o seu entendimento e de-

senho como sala de estar comunitária, na escala e na porme-

norização. O pátio ou praceta deve ter a tranquilidade e 

sossego de um espaço já muito próximo da escala da casa e 

longe do ruído e aceleração da cidade, numa domesticidade 

que oferece “ambientes de proximidade e privados, amigáveis 

e estimulantes de um habitar que transborda, estimulante-

mente, de dentro da nossa habitação, para a vizinhança e 

depois mesmo para as ligações à cidade”41 

Tomando como premissa a sustentação de um sentido co-

munitário no conjunto habitacional recorre-se ao modelo so-

cialista do familistério de Godin (46.a.b.c), inspirado nas 

teorias de Fourier, para dele extrair os elementos arqui-

tectónicos que suportam as relações de vizinhança dentro do 

grupo. No entanto, há que ter em conta que a imposição da 

ideologia política e social de então não é hoje sustentável 

e que portanto o modelo arquitectónico tem de ser visto nu-

ma perspectiva mais abstracta, focando cada estratégia e 

dispositivo arquitectónico na sua capacidade de contribuir 

para a aproximação entre habitantes, independentemente do 

contexto. Enumeram-se, então, a forma centralizada do con-

junto, o grande espaço coberto de convívio, o sistema de 

galerias de circulação e acesso à habitação em torno do pá-

tio e a integração de equipamentos colectivos de apoio à 

habitação. 

Assim como Alison e Peter Smithson desenharam o seu 

projecto Golden Lane com base na reinterpretação das ruas 

da classe operária de East London, toma-se como inspiração 

                                                
 
 
41 COELHO, António Baptista. Infohabitar, Ano VII, n.º 366 
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os pátios e vilas operárias lisboetas (47), do século XIX, 

para a construção de um padrão para o bairro, baseado na 

proximidade e associação humana. A transposição do modelo 

da vila para a actualidade e para o contexto do lugar im-

plica a revisão crítica das suas qualidades tipo-

morfológicas. À escala urbana, a condição segregadora da 

vila —  especificidade da sua tipologia mais comum, enquan-

to forma de colonização interna do quarteirão — nega o con-

tributo da habitação para a dinâmica da cidade e agrava a 

fragilidade da integração dos seus habitantes na sociedade. 

A relação marginal das vilas com a cidade é clara no regu-

lamento camarário de 1930 que as define como “grupos de 

edificações destinadas a uma ou mais moradias construídas 

em recintos que tenham comunicação, quer directa, quer in-

directa, com a via pública por meio de serventia”42. Origi-

nalmente criado por razões de lucro, concentrando o espaço 

livre e inútil de modo a rentabilizar a área de habitação, 

o pátio central (47.a.b) encontrava-se praticamente isolado 

da rua e mantinha um carácter privado colectivo, o que lhe 

incutiu um forte sentido comunitário; unidos por bases co-

muns, como o facto de trabalharem na mesma fábrica ou de 

serem oriundos de zonas rurais, os habitantes tinham o pá-

tio como sala de convívio exterior, denominadora do conjun-

to arquitectónico, para a qual o interior da casa se esten-

dia (47.c). Também consequência da necessidade de rentabi-

lização do espaço e ao mesmo tempo altamente contribuidor 

para a vivência colectiva, o sistema de circulação por ga-

lerias exteriores era composto por estruturas leves em fer-

ro, às vezes formando pontes, com um elevado valor na orga-

nização do espaço físico e social, já que concentravam to-

das as entradas das habitações. 

A interiorização da construção do bairro da Bouça 

(48), à imagem das vilas operárias, resulta em termos ar-

quitectónicos no carácter mais fechado e mais duro da fa-

                                                
 
 
42 PEREIRA, Nuno Teotónio, Pátios e Vilas de Lisboa,1870-1930: a Promoção Privada do 
Alojamento Operário. Análise social, vol,xxix, 1994, p.512 



A TRANSIÇÃO ENTRE PRIVADO E PÚBLICO NO PERCURSO DO HABITAR 

 68 

chada para a rua — como uma casca (48.a)—, na demarcação do 

território e estabelecimento do limite do espaço aberto 

central — com a entrada ladeada por dois volumes do equipa-

mento colectivo (48.b)— na concentração de vãos e acessos 

no interior do pátio (48.c) e na assumpção deste espaço co-

mo sala comum do conjunto de habitação.  

Com os grupos de imagens 48 e 49, pode estabelecer-se 

um paralelo entre o conjunto de Siza Vieira e o de Hestnes 

Ferreira, no que diz respeito à sua morfologia, e também 

fazer notar as diferenças, principalmente, no ambiente dos 

seus espaços centrais. Ambos promovem uma ligação próxima e 

fluida entre o fogo de habitação e o pátio, o primeiro pela 

galeria e pelos repetidos lanços de escadas individuais e o 

segundo pelo eixo vertical de escadas exterior e pelas mei-

as galerias de acesso ao esquerdo/direito — o que denota, 

também, o carácter mais colectivista da habitação do Bouça. 

Marca-se a diferença pela caracterização formal do espaço 

comum, sendo que este tem no conjunto João Barbeiro uma 

imagem mais intimista — talvez mais capaz de encorajar a 

sua apropriação — dada pela forma orgânica da planta, pelo 

enriquecimento das fachadas com cor e grelhas cerâmicas e 

pelas árvores de grande porte.  

Quanto à hierarquização entre individual e colectivo 

dentro do próprio pátio, o conjunto de Innocenzo Sabbatini 

(50) de 1926, situado em Roma, — protótipo síntese de uma 

série de projectos de habitação social empreendidos pelo 

Estado italiano, chamados alberghi suburnani — procura sub-

dividir esta área de convívio colectiva em três níveis de 

apropriação, diferenciados pela sua caracterização: 

• um espaço central — vazio e mais exposto, em terra — 

para as festas do condomínio ou para os jogos das crian-

ças; 

• uma faixa circundante — demarcada do anterior por um 

ligeiro desnível de um degrau, pela mudança de pavimento 

e por um murete baixo, que limitando o recinto central 
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oferece, ainda, assento para as crianças descansarem das 

suas brincadeiras ou para os pais as vigiarem de perto — 

oferece a possibilidade de estar no exterior e de contac-

tar com os vizinhos, mas numa posição mais recolhida que 

a anterior, encostada às paredes da habitação, num espaço 

para actividades mais pausadas, como tratar dos cantei-

ros, ler um livro ou simplesmente sentar e observar o que 

se passa à volta. 

• os patamares de acesso ao interior e aos eixos de es-

cadas — alpendres elevados seis degraus acima do pátio e 

protegidos por guardas de ferro.  

 

  
46 FAMILISTÉRIO DE GODIN. GUISE. FRANÇA. 1871 

a. Pátio colectivo coberto 

b. Corte transversal do conjunto 

c. Secção da planta do piso térreo  

   
47 VILA RODRIGUES. SAPADORES. LISBOA. 1902 

a. Pátio colectivo 

b. Galeria de acesso 

c. Entrada de uma habitação 
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48 BAIRRO DO BOUÇA. SIZA VIEIRA. PORTO. 1973-77 

a. Frente de rua exterior 

b. Entrada do pátio, ladeada por dois equipamentos públicos 

c. Pátio central 

   
49 UNIDADE JOÃO BARBEIRO. RAÚL HESTNES FERREIRA. BEJA. 1977 

a. Frente de rua exterior 

b. Entrada do pátio, estreitada por muros 

c. Pátio central 

     
50 CONJUNTO HABITACIONAL LEGA LOMBARDA. INNOCENZO SABBATINI. ROMA. 1926 

a. Pátio central colectivo 

b. Planta do edifício 
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 3.1.4 O JARDIM 

 

Os jardins públicos, que têm como objectivo máximo o 

melhoramento da qualidade vida dos habitantes, contribuem 

para a cidade pelo equilíbrio do ciclo hidrológico, pelo 

enriquecimento da paisagem urbana — oferecerendo um contra-

ponto à dureza do espaço urbano —, pela preservação do am-

biente — controlando a qualidade do ar e a temperatura — e, 

principalmente, por oferecerem aos habitantes da cidade um 

espaço de lazer, recreação e descanso mais próximo da natu-

reza. 

“People need green open places to go to; when they 

are close they use them. But if the greens are more than 

three minutes away, the distance overwhelms the need.”43 

Para corresponder à necessidade de proximidade dos 

espaços verdes, testada por Christopher Alexander, devem 

estes ser distribuídos estrategicamente pela cidade, de mo-

do a que todos os habitantes encontrem, a menos de três mi-

nutos das suas casas ou locais de trabalho, um espaço para 

descansar, caminhar, correr e descansar. O jardim público 

de dimensões moderadas tem, portanto, uma área de influên-

cia ao nível do bairro. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
43 ALEXANDER, Christopher. A Pattern Language. P.305 
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51 MORADIAS BRITZ-HUFEISENSIEDLUNG. BRUNO TAUT. BERLIM. 1925 

a. Vista aérea da ferradura com o jardim central 

   
52 PALAIS ROYAL. J.V.LOUIS. PARIS. 1780 

a. Perspectiva a eixo do jardim 

b. Linha de árvores 
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3.2 DISPOSITIVOS ARQUITECTÓNICOS DA TRANSIÇÃO - 

ESPAÇOS DE INTERACÇÃO SOCIAL 

 

 

Neste capítulo, exploram-se os dispositivos arquitec-

tónicos que desenham o espaço de intervalo entre o privado 

e o público e que fornecem “a condição espacial para o en-

contro e o diálogo entre áreas de ordens diferentes”44 

 A cada elemento está associado uma actividade, ou vá-

rias, tornando-o parte dos padrões de eventos que formam a 

vida em sociedade e que constroem o carácter do bairro e da 

cidade — “(…) a pattern of events cannot be separated from 

the space where it occurs”45, Espaço e acontecimento formam 

uma unidade, de tal modo que podemos definir um evento, re-

ferindo-nos ao espaço onde este ocorre. 

 

  

                                                
 
 
44 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura. p.32 

45 ALEXANDER, Christopher. The Timeless Way of Buildings. p.73 
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3.2.1 A ARCADA 

 

 A arcada oferece um espaço de transição entre o inte-

rior e o exterior que amortece a abrupta mudança de lumino-

sidade e temperatura entre os dois ambientes, criando a 

possibilidade de ficar num lugar intermédio, no exterior 

mas protegido do intenso sol ou da chuva. Também a nível 

psicológico, este espaço intermédio possibilita uma posição 

de compromisso entre a sensação de protecção da casa e a 

participação passiva com a vida da rua. 

No pátio da Mesquita de Córdoba (53), os pilares da 

arcada entram num jogo de alinhamentos com as laranjeiras 

do pátio, plantadas numa grelha geométrica que sublinha a 

matriz rigorosa de toda mesquita. 

Também a forma dos pilares pode influenciar e alterar 

o carácter e a forma do espaço intermédio que a arcada con-

forma, como no exemplo de Louis Kahn (54) que, com os pila-

res transformados em paredes perpendiculares à fachada, al-

tera a forma do espaço corredor da arcada tornando-o numa 

sequência de salas interligadas; mantendo a função de cir-

culação, é introduzido um ritmo mais pausado que convida à 

permanência — se incorporados assentos ou outro mobiliário, 

seriam agradáveis salas de estar exteriores, prolongadas do 

interior da habitação.  

A caracterização dos vãos da arcada pode ainda confe-

rir ao espaço diferentes níveis de abertura em relação ao 

ambiente exterior. Com bandeiras rendilhadas apoiadas em 

colunelos esculpidos, a arcada do Claustro Real (55) torna-

se um espaço mais fechado, mais interior que exterior, com 

a restrição da passagem e maior protecção da luz — que pas-

sa filtrada — mas ainda exposto à temperatura exterior e ao 

vento. 
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53 PÁTIO DAS LARANJEIRAS. MESQUITA DE CÓRDOBA. ESPANHA. SÉCULO VIII 

a. Vista desde a arcada para o pátio 

b. Corredor sob a arcada 

 
54 SALT INSTITUTE. LOUIS KAHN. LA JOLLA. CALIFÓRNIA. 1963  

a. Corredor sob a arcada 

 

   
55 CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. MESTRE HUGUET. BATALHA. SÉCULO XIV 

a. Vista desde a arcada para o pátio 

b. Corredor sob a arcada 
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 3.2.2 EIXOS VERTICAIS DE ESCADAS 

  

Os eixos verticais de escadas, sempre olhados como um sim-

ples meio de circulação entre pisos, devem também ser visto 

como uma oportunidade para promover a relações sociais en-

tre habitantes; para tal a sua caracterização deve integrar 

elementos que, sendo familiares à escala do doméstico, 

construam um ambiente capaz de fomentar a estadia mais pro-

longada, transformando um encontro ocasional entre vizinhos 

numa conversa mais alongada, pela simples introdução de re-

cantos de apoio e fixação (56.a.b.c) ou constituindo mesmo 

uma espaço de estar por excelência (57.a.b.c) 

    
56 CONJUNTO HABITACIONAL DOS OLIVAIS. VÍTOR FIGUEIREDO. OLIVAIS NORTE. LISBOA. 1960 

a. Proeminência do eixo de acessos vertical na fachada 

b. Entrada no eixo de escadas 

c. Primeiro lanço de escadas 

d. Banco de canto repetido em todos os meios-pisos 

 

   
57 MORADIAS DOCUMENTA URBANA. HERMAN HERTZBERGER. KASSEL-DONCHE. 1979-82 

a. Planta do eixo de escadas ao nível da sala comum 

b. Corte transversal pelas escadas 

c. Vistas exteriores e interior da sala de estar no eixo de escadas 
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3.2.3 A GALERIA ELEVADA - RUA DE CONVIVÊNCIA 

  

 A galeria, que por regra é tida estritamente como 

elemento de circulação, é abordada pelos Smithson46 como 

rua aérea e encarada como espaço público, com identidade 

própria, de encontro e convivência entre os vizinhos, ga-

nhando características de uma qualquer rua de bairro, tal 

como a rua Brinkman, que inspirou os Smithsons. A rua ele-

vada elevada (58.a.b) percorre todo o conjunto, vai varian-

do a sua largura, é de betão, tem lugares para sentar e 

canteiros, tal como uma rua de cidade. Por oferecer um es-

paço generoso e não ter qualquer interferência do trânsito 

automóvel, a galeria é usada para brincadeiras de crianças, 

conversas entre vizinhos, refeições ao sol, guardas bici-

cletas.  

O carácter urbano impresso à galeria deve incorporar os 

elementos que naturalmente são associados à rua, como o mo-

biliário urbano (59.c), a iluminação e a materialidade, de 

modo a assumir o seu papel diferente de um corredor conven-

cional e transmiti-lo a quem usa o espaço. No edifício ha-

bitacional Nemausus de Jean Nouvel (61), a galeria de dis-

tribuição pela sua dimensão e tratamento tem uma imagem ur-

bana muito claro, tornando-se uma extensão do espaço públi-

co a uma cota elevada. Contribui para a sua vivência anima-

da o elevado número de entradas de habitação concentrado em 

galerias de dois em dois pisos, conseguido pela tipologia 

dos fogos em duplex e triplex com frentes reduzidas. 

 A ambiguidade do espaço da galeria — intermédio entre 

o semi-público da circulação e o privado da habitação — po-

de também dar azo à apropriação desta por parte dos habi-

tantes do conjunto (tema já referido em 2.2.4) que, expan-

dindo o seu território até ao exterior do fogo, imprimem na 

galeria características pessoais do interior da sua casa. 

                                                
 
 
46 Golden Lane. Alison e Peter Smithson. 1952 
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De maneira a encorajar esta apropriação podem ser aplicadas 

estratégias como a associação do pavimento da galeria ao do 

interior do fogo, a introdução de mesas ou bancos fixos que 

criam uma sala exterior à casa ou a deformação do corredor 

longitudinal de distribuição ao agregar bolsas formando al-

pendres. A familiaridade com o espaço exterior à habitação, 

cria a possibilidade de abrir para a galeria os espaços so-

ciais, explorando a sua identidade como rua de convivência 

(3.2.3.d). Num exemplo mais recente (62) e ainda mais pró-

ximo da intenção de tornar a galeria um espaço comum de en-

contro para os habitantes, desenha-se este espaço coberto, 

com dimensões generosas — e largura suficiente para uma pe-

quena mesa de refeições exterior incorporada na continuação 

da janela da cozinha —, e com uma abertura para um espaço 

social, em vez de para uma circulação ou zona de serviço, 

como é mais comum. Acrescentando pequenas paredes divisó-

rias na galeria, para demarcação de um espaço exterior mais 

protegido em frente a cada fogo, dá-se o incentivo à sua 

apropriação e ao estabelecimento de contacto com a vizi-

nhança. 

No bairro da Bouça (60), desenhado no contexto do 

SAAL e de acordo com o modelo das vilas operárias portugue-

sas do século XIX, a galeria perde a generosidade do exem-

plo anterior, visto que o lugar de encontro e convívio en-

tre vizinhos é o pátio; não deixando, no entanto, de parti-

cipar, a par dos inúmeros lanços de escadas, na vida do 

conjunto, através das leves guardas de ferro, que deixam 

ver e ser visto, e da linha contínua de canteiros, que dá 

mais um pretexto para estar no exterior.  
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58 CONJUNTO HABITACIONAL SPANGEN. M.BRINKMAN. ROTERDÃO. 1919 

a. Vista aérea do conjunto 

b. Crianças a andar de patins na galeria 

 
 

   
59 ALOJAMENTO DE ESTUDANTES WEEPERSTRAAT. HERMAN HERTZBERGER. AMESTERDÃO. 1959-66 

a. Planta do piso da galeria 

b. Planta de fogo com a galeria adjacente 

c. Vista da galeria 

     
60 BAIRRO DO BOUÇA. SIZA VIEIRA. PORTO. 1973-77 

a. Perspectiva da galeria ao nível do segundo piso 

b. Corte transversal 
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61 EDIFÍCIO NEMAUSUS. JEAN NOUVEL. NIMES. 1985-88 

a. Galerias animadas pelo contacto entre vizinhos 

b. Vistas de uma galeria com pala e banco corrido para acolher vida no exterior 

c. Corte transversal com galerias de dois em dois pisos 

 

                                  
62 HABITAÇÃO PARA ALUGUER A JOVENS. EMILIANO LÓPEZ Y MÓNICA RIVERA. BARCELONA. 2009 

a. Planta de piso 

b. Corte transversal 

c. Troço de galeria frente a um fogo de habitação 

d. Mesa de refeições na galeria com relação com o interior pela janela da cozinha
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3.2.4 ENTRADAS E ALPENDRES 

 

O alpendre funciona como um prolongamento do vão, é o últi-

mo momento de enquadramento antes da entrada no interior 

privado, e o primeiro de aproximação ao mundo público. Tais 

momentos são essenciais à mentalização do homem acerca da 

qualidade sagrada e íntima do espaço da casa, que só assim 

o permite a descomprimir em absoluto, da mesma maneira que 

são essenciais para suavizar o embate da passagem para es-

paço público de exposição e permitir o reajustamento da 

postura social do indivíduo. Quando as suas qualidades for-

mais e envolvente ambiental o permite, estes espaços formam 

um convite à estadia extramuros e suportam uma apropriação 

informal e a extensão da casa para o exterior (63.a). O mo-

delo do alpendre envidraçado (figura 64) assemelha-se aos 

espaços em marquise ou jardins de inverno pela ambiguidade 

entre interior e exterior conseguida; pela transparência 

das suas paredes, torna-se já um espaço intermédio entre a 

casa e a rua, protegido ainda da temperatura, som e vento 

do exterior, mas completamente exposto à luminosidade e à 

visão.  

   
63 LAR DE IDOSOS DE DRIE HOVEN. HERMAN HERTZBERGER. AMESTERDÃO. 1964-74 

a. Planta da entrada das habitações 

b. Apropriação do exterior como sala de estar exterior 

 
64 CASA MILLER. RICHARD NEUTRA. PALM SPRINS CALIFÓRNIA. 1937 
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3.2.5 A VARANDA 

 

 As varandas desempenham um importante papel quer para 

os habitantes da casa, por melhorar significativamente a 

qualidade do seu habitat, oferecendo um lugar de privilégio 

sobre o espaço da rua envolvente e uma posição no exterior 

e ao mesmo tempo resguarda no seu domínio. São também ex-

tremamente enriquecedoras do ponto de vista da rua, contri-

buindo para marcar a presença humana tanto pela escala re-

duzida e pelo ritmo que marcam na fachada, como pelos apon-

tamentos da apropriação dos seus habitantes sejam os vasos 

de flores, ou as roupas estendidas. Ao mesmo tempo, fomen-

tam o contacto entre amigos e vizinhos, relacionado fogos 

de habitação próximos e comunicando com a rua, caso se en-

contrem dentro do limite do terceiro piso. A pequena escala 

e dimensão da tradicional rua de Lisboa com as suas facha-

das minadas de varandas de ferro fundido, sempre enfeitadas 

com flores, e com vizinhas a observar e participar no movi-

mento da rua, é uma imagem presente no nosso imaginário co-

lectivo, mas nas moradias Documenta Urbana (67.a.b.c.), que 

não têm uma fachada oposta à rua para criar a mesma inte-

racção, encontra-se uma alternativa para a criação de laços 

de vizinhança, através um sistema de varandas desencontra-

das que estabelece a comunicação entre elas. Também o sis-

tema aplicado à Vila Berta, em Lisboa, (68.a.b.c.d) é de 

uma riqueza extrema por conjugar várias formas de varandas 

numa proximidade que possibilita a comunicação em qualquer 

direcção. 

 
65 LOGGIA. SIMIANE-LA-ROTONDE. FOTOGRAFIA DE CARTIER BRESSON 
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66 RUA LISBOETA 

 

       
67 MORADIAS DOCUMENTA URBANA. HERMAN HERTZBERGER. KASSEL-DONCHE. 1979-82 

a. Plantas piso 1 e 2 

b. Relações visuais estabelecidas entre varandas 

c. Jogo volumes das varandas na fachada 

    
68 VILA BERTA. JOAQUIM FRANCISCO TOJAL. GRAÇA. LISBOA. 1902 

a. Vista de rua 

b. Relação das varandas entre pisos 

c. Entrada ladeada por duas varandas e coberta por outra 

d. Relação entre varandas no segundo piso 
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3.2.6 O VÃO 

 

Podem existir no vão todos os sistemas de transição 

referidos anteriormente, isto é, na sua versatilidade bem 

como nas leituras suportadas a escalas diferentes, o vão 

pode sempre significar o intermédio espaço de transição, 

mediador e activador de realidades que se leiam distintas. 

Actua como signo e referente dual, variando na forma e com-

plexidade de acordo com as condições naturais e expressões 

culturais que o requerem. 

Na Mesquita de Córdoba por exemplo (figura 69), o vão 

actua como um elemento de filtração entre interior e exte-

rior, onde se mantém um espaço interior recolhido mas, ain-

da assim, com a presença da rua marcada, de forma ténue, 

pela luz natural filtrada pelo rendilhado e pelos sons e 

cheiros distantes. 

O vão resulta de três factores distintos: os dois la-

dos habitados do limite e o espaço próprio que cria – habi-

tado temporariamente. Pode reclamar um espaço próprio, con-

taminar os espaços adjacentes, ou exigir espaços complemen-

tares, como as varandas ou os bancos de soleira. Sendo o 

único dispositivo de transição efectivamente móvel, embora 

não necessariamente, é muito claro nas suas propriedades. 

Permite a comunicação ou alheamento, não sendo inócuo mas 

expressão do lugar, do clima, do ruído, da luminosidade, da 

segurança, das práticas e consequentemente da comunidade 

(70.a.b.). Ultrapassando a função de iluminação do interior 

e de protecção da radiação solar mais forte, o desenho dos 

vãos em harmónio na Escola Francisco de Arruda (71) ofere-

ce, ao nível do piso térreo, recantos para uma apropriação 

informal, muitas vezes preferida pelas crianças aos conven-

cionais assentos, e possibilita estar e comunicar com o in-

terior e com o exterior. 

O vão significa o limite e a sua transgressão. Do es-

pectro de variações deste paradoxo resultam todas as suas 
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formas: a porta, a soleira, o arco, a janela, o postigo, o 

óculo, a claraboia. Ainda com o mesmo desejo significante: 

o brise-soleil, a portada, a persiana, o estore, a cortina 

e todos os filtros que permitem a sua caracterização e 

identificação como expressão das diferentes transições que 

na génese dos desejos espaciais o motivam e pelas práticas 

encontram a realidade. 

A concretização da soleira como intervalo significa, 

em primeiro lugar e acima de tudo, criar um espaço para as 

boas-vindas e despedidas, e, portanto, é a “tradução em 

termos arquitectónicos da hospitalidade”47 Segundo Hertzbe-

rger, a meia-porta constitui “um claro gesto de convite”48 

importante para a interacção entre habitantes, por restrin-

gir a entrada, ao mesmo tempo que deixa a oportunidade para 

conversas pontuais, ou por oferecer uma posição no interior 

mas debruçada para a rua, procurando o encontro com quem 

passa. No entanto, esta solução adequa-se apenas a meios 

pequenos onde há uma proximidade forte entre os habitantes, 

como no lar apresentado (70.a), numa aldeia alentejana 

(70.b) ou numa vila operária. 

                                                
 
 
47 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura. p.35 
48 Idem, p.35 
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69 VÃO DA MESQUITA DE CÓRDOBA. ESPANHA. SÉCULO X 

 

   
70 MEIAS-PORTAS NA ENTRADAS DAS HABITAÇÕES  

a. Lar de Idosos De Drie Hoven. Herman Hertzberger. Amesterdão. 1964-74 

b. Postigo tradicional alentejano  

      
71 BIBLIOTECA DA ESCOLA FRANCISCO DE ARRUDA. JOSÉ NEVES. LISBOA. 2011 

a. Vista dos vãos da fachada poente a partir do pátio 

a. Vista dos vãos da fachada poente a partir do corredor interior 

c. Planta do vão em harmónio 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A observação dos comportamentos da sociedade actual, 

marcada pelo individualismo e pela velocidade e simultane-

dade de acontecimentos, torna inegável a necessidade de in-

versão do processo de alienação do indivíduo da comunidade. 

O desinteresse pelo bem comum e a degradação dos valores 

cívicos da vida em grupo denunciam a fragilidade das rela-

ções sociais, que encontram na hostilidade dos espaços da 

casa e da cidade uma barreira ao seu desenvolvimento. 

A forma de pensar e construir a cidade reflecte e ao 

mesmo tempo agrava esta relação de oposição e conflito en-

tre os interesses do privado e do público. Assim, surge nas 

novas intervenções da cidade uma imagem de impessoalidade, 

ligada à desumanização da escala e descaracterização do es-

paço, e nos espaços da habitação um fechamento em relação 

ao mundo exterior, o que aumenta a divergência entre o in-

dividual e o colectivo, minimizando as possibilidades de 

contacto entre habitantes de uma comunidade. 

Do confronto entre os três modelos de cidade apresen-

tados no capítulo 2.1, evidencia-se a consequência directa 

que cada abordagem arquitectónica e urbanística produziu no 

modo de vida do homem e, ainda, se conclui que as soluções 

que integram uma visão humanista e culturalista tendem a 

responder de forma mais adequada às exigências do habitar 

na sua época e nas seguintes, assinalando-se a intemporali-

dade da essência do Homem e do espaço feito à sua escala. 

Assim, a assumpção do espaço como prolongamento do Homem 

nas suas actividades e a integração da dimensão temporal 

sob a forma da memória, como vínculo ao uso do espaço, fi-

cam estabelecidas como premissas básicas para a construção 
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do ambiente urbano e habitacional, com o Homem como refe-

rencial absoluto.  

Reconhece-se que os estabelecimentos humanos são mais 

frágeis quando o espaço falha o reconhecimento da escala 

humana, da hierarquia e dos limites. A presente dissertação 

fundamenta que os nexos espaciais que definem e são defini-

do pelo habitar assentam na articulação dos lugares inter-

médios; o fenómeno dual concretizado nos espaços de fron-

teira activa os rituais do quotidiano, procurando o encon-

tro e o contacto em todas as ocasiões, desde o espaço urba-

no ao domínio doméstico. 

A interpretação dos espaços de transição deve trans-

bordar a função de circulação e de separação de ambientes e 

comtemplar a sua capacidade de actuação como agente de 

agregação social. Esclareceu-se que os espaços de transição 

são elementos-chave na formulação arquitectónica da respos-

ta à problemática actual, através dos dispositivos que, na 

sua posição de limiar entre o espaço privado e o público, 

têm a capacidade de reunir os dois universos num espaço 

qualificado para o encontro e contacto social. Esta dialéc-

tica de complementaridade é responsável pelo incentivo à 

aproximação dos indivíduos num intermédio entre a casa e a 

cidade, a protecção e a exposição, a segurança e a aventu-

ra, dinamizando a sociedade para o estabelecimento de uma 

rede social de proximidade. 

É também essencial sublinhar que a transição têm de 

integrar o passado — não se prendendo na estaticidade do 

conservadorismo mas evocando o imaginário colectivo para 

criar referências espaciais — o presente — não se limitando 

à monofuncionalidade actual mas cumprindo o habitar quoti-

diano do momento — e o futuro — não projectando para outro 

tempo e outro lugar mas procurando a ambivalência da forma 

adaptável ao passar do tempo. 
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A transição conjuga então todos os tempos, os lugares 

e as pessoas na dualidade que enriquece o habitar e cons-

trói a identidade colectiva. 

A transição é, de acordo com o pensamento desenvolvi-

do, um elemento primordial para o estabelecimento de uma 

estrutura urbana formal, funcional e social, clara e poten-

ciadora da dinâmica da vida em comunidade, capaz de contri-

buir para o objectivo último de restaurar a participação 

dos habitantes na res publica. 
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A1. ARQUITECTURA SEM ARQUITECTOS 

 

“A história da arquitetura ortodoxa acentua a própria ar-

quitetura e sua obra individual e aqui o que nos importa é 

o empreendimento comunitário - [...] uma arte comunitária 

produzida não por alguns intelectuais ou especialistas, mas 

pela atividade espontânea e contínua de um povo inteiro, 

depositados numa herança comum e obedecendo as lições de um 

experiência comunal”49 

 O presente anexo constitui um banco de imagens de 

exemplos da arquitectura popular, produto não de um elevado 

conceito arquitectónico intelectual, mas da necessidade bá-

sica de construir espaços que sirvam e acolham as activida-

des e rituais do habitar humano. 

 

 

 

 

 

 

*fotografia de Bernard Rudofsky 

**fotografia do Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa 

 

                                                
 
 
49 RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects. New York: Museum of Modern 
Art, 1964 



A TRANSIÇÃO ENTRE PRIVADO E PÚBLICO NO PERCURSO DO HABITAR 

 2 

 
mobiliário urbano: Capela. Barroso** 

  
coberturas: china*. fez marrocos* 

  
ponto de referência: castelo novo** 

  
ponto de referência: quintela-sernancelhe**. solveira-

montalegre** 
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pavimento: tulou-china 

  

  
recinto de feira: caçarelhos** 

    
pátio: marraquexe*. tungkwan*. lo-yang (2)*.alfama  

   
pátio: tulou-china 
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arcada: arraiolos 

   
arcada: praça do giraldo évora 

     
 

 
 

 
arcada: santuário de Nossa Nenhora do Cabo. cabo Espi-

chel**. última fotografia* 
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galeria: Tulou-china 

   
alpendres: Alfama. Santa Comba Dão**. não identificada 

   
varandas: Moimenta**. Santa Cruz da Trapa**. Pedrogão Pe-

queno (2)** 

   
varandas: ovar (2)**. San Simiane- Cartier Bresson 

    
vãos: Grécia*. Alfama. não identificada 
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A2. PROJECTO DE CONJUNTO HABITACIONAL 


