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 “(…) House is city and city is house (...) a city is not a city 

unless it is also a huge house - house is a house only if it is 

also a tiny city."  

 
 
 
 
“ (…) Casa é cidade e cidade é casa (…) uma cidade não é 

uma cidade a menos que seja também uma grande casa – 

uma casa é uma casa apenas se também for uma pequena 

cidade”. (Tradução do autor) 

VAN EYCK, Aldo, Aldo Van Eyck (1982) – Hubertus House. 
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RESUMO (319 PALAVRAS) 

A presente dissertação tem como objectivo abordar os conteúdos sociais dos espaços 

arquitectónicos, revelando a importância que a produção dos espaços de um edifício tem na 

coesão social.          

 O modo como os espaços são produzidos contribui para a consciência das práticas do 

homem no espaço e, como se interrelacionam os diferentes componentes: o espaço, o tempo, 

os comportamentos dos sujeitos, dos grupos e dos valores sociais. Estes estabelecem uma 

permanente relação interactiva, sendo fundamental a compreensão do ambiente construído 

(nele estão considerados a arquitectura, a cidade, o território e a materialidade) como o lugar 

que reúne a vida social e cultural. Os aspectos centrais são sobretudo as relações entre os 

espaços públicos e privados. As articulações que se criam dentro dos edifícios estabelecem 

uma comunicação entre todos os espaços, dando grande relevância às zonas de transição. 

Estes tornam o espaço de circulação e de passagem um lugar de incentivo ao encontro entre 

as pessoas. É essencial que os espaços de ligação se tornem sugestivos à permanência sem 

que percam o sentido organizador dos espaços adjacentes, hierarquizando-os e criando um 

sistema de ligação progressivo, existindo sempre a noção de conjunto.   

 A investigação é feita com base no estudo de obras teóricas de referência sobre os 

temas abordados e, exemplos práticos ilustrando a argumentação. O projecto é realizado no 

âmbito do tema geral da dissertação - Residência de Estudantes no Pólo Universitário da Ajuda 

– onde se faz uso dos conhecimentos adquiridos no estudo teórico. Na sua concepção foram 

directamente plasmados os conceitos de “isolamento, transição e partilha” permitindo uma 

leitura imediata da sua intenção face ao lugar. O estudo foi feito não apenas pela leitura da 

forma, mas também recorrendo a estudos de análise sintáctica do espaço social através da 

análise das suas relações topológicas. 

 
 
 
Palavras-chave: Isolamento, Transição, Partilha, Espaço Público, Espaço Privado, Sintaxe 
Espacial. 
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ABSTRACT (275 words) 

 

This dissertation focuses on the social content of architectural spaces, revealing the 

importance of the production of space in a building, how it influences and encourages the social 

contact.           

 The way the spaces are produced contributes to the awareness of how people use it, 

how they interrelate with the different components involved: space; time; behaviors of 

individuals, of groups; and social values. These components establish a permanent interactive 

relationship and are essential to understand the surrounding environment (in it the architecture, 

the city, the country and materiality was considered) as a place that meets the social and 

cultural. In this regard, the main aspects are mostly relations between public and private 

spaces. The articulations that are created inside the buildings, “in between spaces”, are 

responsible for establishing a communication between every space, and the way it sets up 

contacts between users. It is essential that these “in between” spaces become places to stay, 

without losing the respective organization role in the building.    

 The research is based on the study of theoretical works of reference, real examples and 

the design was developed within the scope of the dissertation theme - Students Residence in 

Pólo Universitário da Ajuda. In its inception, the concepts of "isolation, transition and sharing" 

were directly embodied, allowing for an immediate reading of intentions over the place. The 

study was conducted not only through the reading of form, but also recurring to the syntactic 

analysis of social spaces by resorting to the analysis of their topological relations. 
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1.INTRODUÇÃO 

O tema Isolamento, Transição e Partilha: Espaços de Interioridade Progressiva 

constitui a investigação desenvolvida e apresentada, no âmbito do Mestrado Integrado em 

Arquitectura, de que é Orientador o Arquitecto Nuno Miguel Feio Ribeiro Mateus.  

 
Esta dissertação centra-se nos conteúdos sociais do projecto da Residência de 

Estudantes no Pólo Universitário da Ajuda. Seguindo algumas dissertações que se inscrevem 

numa análise proxémica, tentaremos aplicar os conceitos de espaço de características fixas, o 

espaço de características semifixas, o espaço informal e, as quatro distâncias interpessoais 

(distância íntima, distância pessoal, distância social e distância pública) identificadas por 

Edward Hall em “Dimensão Oculta”. A principal finalidade deste estudo é entender conteúdos e 

contornos do espaço Individual, do espaço Transitório e do espaço de Partilha, sendo 

subjacente a estes, o reconhecimento de uma sucessão espacial entre os distintos níveis
1
 e 

escalas do espaço, com as quais o homem estabelece uma permanente relação interactiva.  

O espaço Social e Privado é o factor dinamizador de todo o trabalho de pesquisa. A 

atenção foca-se nas relações estabelecidas entre espaço, tempo, comportamento dos sujeitos 

e dos grupos, enquanto contributo na reprodução de uma dinâmica social.  

Com suporte numa investigação teórica, procura-se que a componente prática do projecto 

final de mestrado integrado, desenvolvido no Pólo Universitário da Ajuda, reflicta a noção de 

espaço individual enquanto ambiente privado e, os espaços de transição como espaço de 

articulação. A partir destes, é possível gerar sistemas de relações e espaços ou lugares 

adjacentes. 

No desenvolvimento do estudo considerámos essencial promover uma lógica de 

articulação recorrente entre estes conceitos-chave, projectando-os a todas as escalas de 

desenvolvimento do projecto prático (desde a dimensão urbana, à escala do detalhe interior do 

edifício). Por outro lado, torna-se pertinente garantir o carácter individualizado de cada um dos 

temas tratados, criando um “sistema” de associação coerente entre os mesmos, pois é a partir 

deste sistema relacional que é possível incentivar o contacto social, preservando a privacidade 

dos espaços.  

O tema da dissertação remete-nos a um sistema de relações que desenvolve-se 

gradualmente. É explorada tanto a transição entre o espaço exterior e interior como entre 

espaço – indivíduo.                

 Finalmente, e considerando a definição e aprofundamento dos conceitos que estiveram 

na base desta reflexão, o estudo que se apresenta foi suportado em caminhos paralelos e 

                                            
1
 Entende-se por distintos níveis, as diversas situações de intimidade que o Homem tem com espaços 

quando se apropria dos mesmos. Desde o toque da mão na parede, à simples passagem por umas 
escadas que liguem um piso ao outro. 
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interdependentes, tanto pela leitura crítica de obras teóricas de referência e casos de estudo, 

como pelo desenvolvimento projectual da residência de estudantes. 

O desenvolvimento do projecto, compreendeu a estrutura natural e edificado do lugar. 

Este processo foi realizado, numa primeira fase em grupos, onde foram definidas as 

estratégias de intervenção, tais como, a consolidação dos bairros e vazios envolventes, o 

património histórico, a estrutura verde e os planos realizados e abandonados. A estratégia 

urbana centrou-se fundamentalmente na procura de soluções de articulação do parque de 

Monsanto com o Campus Universitário e com a cidade, cuja fragmentação teve reflexos 

negativos a nível social no lugar. A proposta desenvolvida foi realizada tendo em conta a 

extensão natural do parque de Monsanto – estrutura verde que permite estabelecer um diálogo 

entre o pólo universitário e a cidade ribeirinha. Por sua vez, o edifício arquitectónico teve como 

princípio conceptual a integração no terreno, permitindo uma leitura unificada do território, 

aplicando os conceitos ditados pelo tema da dissertação. Ou seja, a intervenção adquire uma 

estrutura que progressivamente liga o carácter público do parque florestal, ao espaço mais 

íntimo do objecto construído. 

 

1.2 METODOLOGIA  

O trabalho partiu da identificação de um problema: a condição de isolamento do Pólo 

Universitário da Ajuda. Para a abordagem analítica deste problema recorreu-se a técnicas de 

análise espacial, nomeadamente a teoria do Space Syntax.      

 Inicialmente, numa vertente analítica para que se compreendesse o comportamento do 

espaço no local de intervenção - Pólo Univesitário da Ajuda. Depois de se ter óbito resultados 

dessa análise, tentou-se resolver os problemas detectados através do mesmo método analítico 

e pela mesma abordagem. Esta análise teórica permitiu identificar muitas das relações 

espaciais do projecto, defenindo-se uma resposta entre a componente teórica investigada e as 

decisões na prática de projecto. Procurou-se compreender a importância da relação entre o 

espaço público e privado, e de que modo a arquitectura determina relações sociais entre as 

pessoas que habitam os espaços privados e os espaços colectivos partilhados. 

No desenvolvimento da componente prática, para além de todo um extenso conjunto de 

desenhos preparatórios, intercalares e finais, realizaram-se diversas maquetes de distintas 

naturezas e escalas, que permitiram sustentar e aferir com maior grau de rigor as grandes 

decisões de projecto. O projecto passou por vários estágios de afinação em função dos 

resultados da análise procurando melhorá-lo de acordo com a interpretação desses resultados. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO  

A dissertação divide-se em quatro capítulos principais.  

No primeiro capítulo fazemos uma apresentação dos objectivos e introdução aos 

princípios teóricos. 

O segundo capítulo centra-se nas obras teóricas de referência de arquitectos e demais 

pensadores fundamentais no contexto da temática em estudo. Por sua vez, este capítulo 

estrutura-se em duas partes, sendo que a primeira aborda o pensamento empírico de como 

nascem os conceitos subjacentes à temática e como estes influenciam a nossa forma de 

compreender e fazer arquitectura, já a segunda parte explica questões da análise do espaço e 

forma. 

 No terceiro capítulo analisamos alguns casos práticos utilizando alguns dos princípios 

do capítulo anterior como ferramentas de interpretação, onde nos concentramos na análise de 

situações espaciais como a relação entre o edifício, os espaços de transição e o espaço 

público. 

O quarto capítulo é dedicado à proposta da Residência de Estudantes no Pólo 

Universitário da Ajuda. Iniciamos com uma contextualização histórica e análise do lugar, onde 

apresentamos algumas das principais questões a nível urbano que tivemos em conta com a 

elaboração da proposta. Seguimos com a descrição do programa e estrutura de intervenção. 

 Por fim abordamos o edifício enquanto “objecto arquitectónico”, onde verificamos os 

resultados aplicados das reflexões teóricas e analisamos o nível de inter-permeabilidade entre 

os espaços criados.  

Em anexo, apresentamos um conjunto de registos fotográficos de maquetes e desenhos 

do projecto prático. 
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2.ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo, centramo-nos nas abordagens feitas por arquitectos e teóricos sobre as 

relações espaciais que revelam um edifício como um quadro, onde o que acontece dentro dele 

é determindado pelos seus usuários e, pelo modo como os espaços incentivam a coesão 

social. 

2.1. COMUNICAÇÃO PROXÉMICA    

É importante começar por referir Edward Hall, no livro “Dimensão Oculta”. O autor aborda 

a relação que existe entre a linguagem do espaço e a cultura, sendo esta relação reflectida nas 

distâncias entre as pessoas, nos limites de intimidade e na concepção dos próprios espaços. 

As interacções entre o homem e o ambiente tornam-se muito complexas, é essêncial que 

exista consciência da diversidade que caracteriza os indivíduos na experiência do espaço. As 

mudanças de escalas, as escadas que conduzem aos andares superiores, a dimensão de um 

hall e, a parede que se mantêm ao alcance da mão, são uma série de situações que 

magnificam a experiência no espaço e que provocam a relação pessoal directa do utilizador 

com o edifício. Estas vivências altamente dependentes da percepção individual e da 

experiência retirada em cada espaço, revelam a sua cultura de origem e o mundo de 

percepções que adquiriram através dela. Quando nos referimos a proxémia
2
, segundo Edward 

Hall, estamos a referir-nos a um conjunto de teorias referentes ao uso do espaço pelo homem, 

que inevitavelmente estão associadas à sua raiz cultural, podendo caracterizar-se de diferentes 

formas: os edifícios construídos pelo homem são exemplo de organização fixa, a organização 

das pequenas e grandes cidades e dos meios que as envolvem não são feitas ao acaso. São 

resultados de um plano deliberado segundo a história e a cultura. O interior da casa também 

comporta uma organização fixa do espaço, nela encontramos divisões que correspondem a 

funções particulares, como a recepção e as actividades sociais, a preparação e consumo das 

refeições, o repouso, o sono, e a higiéne. É importante salientar que até ao século XVIII aquilo 

que para nós actualmente é uma disposição interior óbvia, não existia. 

 As divisões não tinham funções fixas nas casas europeias. Os membros da família não podiam 

isolar-se como hoje fazem. Não existiam espaços privados ou especializados. As pessoas 

estranhas à casa entravam e saíam à vontade, enquanto as camas ou as mesas se desarmavam 

segundo o humor ou apetite dos ocupantes. (Hall, 1986,p.122) 

 
Só quando a estrutura da casa mudou é que passaram a existir divisões dispostas de 

modo a darem para um corredor ou hall, como as casas são para a rua, e a serem designadas 

segundo a sua função. Após esta mudança os utilizadores deixaram de atravessar as divisões 

                                            
2
 Proxémia é a relação de distâncias e proximidades que se estabelece entre as pessoas no espaço. 

Traduz os modos pelos quais o homem se coloca e move em relação aos outros, como cada individuo 
gere ocupa o espaço envolvente,considerando a presença dos outros.  
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de seguida, umas após as outras para se deslocarem dentro de casa. Passou a existir uma 

estrutura e uma estabilização que passou a exprimir-se na morfologia das casas.                

 Alguns aspectos do espaço de carácter fixo são apenas perceptíveis se observarmos o 

comportamento humano que se inscreve nos mesmos. É fundamental que se compreenda que 

o espaço de carácter fixo constitui uma espécie de molde que afeiçoa uma boa parte do 

comportamento humano. No entanto, confrontamo-nos com a dualidade destas questões: um 

espaço considerado de carácter fixo numa certa cultura pode ser considerado semifixo noutra, 

e vice-versa. A natureza semifixa de um espaço tem como prioridade a sua flexibilidade e uma 

coerência entre o plano e a função, que permita uma variedade de espaços que se prestem (ou 

não) ao contacto social consoante as ocasiões e vontades dos indivíduos.   

 O sentido de espaço e de distância não é estático no ser humano. A sua percepção é 

dinâmica porque está associada à acção realizada num determinado lugar. O conceito de 

proxémia é definido pela territorialidade do ser humano, que através dos sentidos distingue as 

distâncias e os espaços. As distâncias íntimas, pessoais (45 a 125 cm), sociais (1.20 a 3.60m) 

e públicas (>3.60), são organizadas segundo as actividades e as relações sociais pretendidas. 

Se considerarmos que os homens se encontram rodeados por uma espécie de “bolha” cujas 

dimensões são mensuráveis, torna-se compreensíveis que existam sinais e comportamentos 

que reflectem uma sensação de sufoco. À medida que esta sensação aumenta, a 

sensibilização à massa humana sobe de tal modo que é necessário uma maior disponibilidade 

do espaço. Por isso, a compreensão destas distâncias permite consciencializar a necessidade 

da existência de um espaço para cada actividade.    

 

2.2. PASSAGENS E VALORES SOCIAIS SIMBÓLICOS  

É fundamental que as pessoas se reúnam, se encontrem, que partilhem sentimentos 

comuns e que se exprimam em gestos colectivos.    

 Qualquer rito de passagem ao longo da vida do homem promove a coesão social, 

ligando o indivíduo à comunidade e interceptando o colectivo com individual. Os ritos de 

passagem são uma expressão dinâmica social, associada a algo que ocorre anterior ou 

posteriormente. São acontecimentos que conferem sentido a transições de estados sucessivos 

da vida. É uma analogia no tempo e no espaço que concebe o mundo social. 

Concebendo o mundo social como uma deslocação no tempo e no espaço, Van Gennep
3
 

entende que as passagens no tempo e as passagens no espaço são equivalentes entre si. (…) 

Estas passagens sociais envolvem transformações na ordem do corpo, são combinadas com 

passagens materiais e identificadas com elas: a entrada num povoado ou num edifício, a 

passagem de um quarto para outro, um salto ou a transposição de um limiar ou um pórtico, um 

percurso através das ruas ou das praças. (Martins, 2006, p.167.) 

                                            
3
 VAN GENNEP, Arnold. (1909/1978) Os Ritos de Passagem, pp.157.Vozes: Petrópolis 

Van Gennep (1873-1957) Responsável pelo estudo dos ritos de passagem da porta, da hospitalidade, do 
nascimento e dos ciclos cerimoniais da qual o homem passa em todas as circunstancias da vida. 
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De acordo com a citação acima, são as passagens sociais que, combinadas com as 

passagens físicas, construídas e materializadas, definem uma condição de liminariedade, onde 

se definem os conceitos profanos, sagrados
4
 e, uma necessidade de simbolização (exercem 

uma função determinante nos processos de integração social). São práticas que constituem 

valores, conflitos e contradições sociais. Os grupos sociais são estruturados segundo 

entidades que são compostas pela conformidade de espaço e tempo. Os rituais são uma série 

de comportamentos individuais ou colectivos, de forte carga simbólica que representam 

escolhas sociais. As passagens sociais são significativas para a nossa investigação na 

compreensão de que estas são uma linguagem emblemática dos bens colectivos da 

sociedade. A sua natureza de dimensão espacial é, essêncialmente feita de acção física. 

Segundo Victor Turner
5
, são inscritos no espaço, em sequências, envolvem movimento, 

direccionalidade, posicionamento e percursos (orientações espaciais). A sua expressão 

fundamental é através das práticas do corpo, e consequentemente das práticas no espaço.  

     

 

2.3. INTERACÇÃO SOCIAL 

Todos os espaços se destinam à passagem e ao encontro. São intermédios e intermediários, 

articulados e articuladores. São isto e aquilo, sempre “betwixt and between”.Estarão abertos, 

disponíveis para receber este e aquele, nós e os outros, cada um e o seu oposto. Cabe-nos 

corresponder-lhes, interpretá-los, praticá-los; usá-los como pretextos, provocações; como 

geradores de afectos e depósitos de memórias. (Martins, 2006, p. 292) 

2.3.1 PRIVACIDADE - COMUNIDADE 

A privacidade é um limite interpessoal que permite aos indivíduos e aos grupos controlar o 

nível de contacto com os outros, regula o nível de auto-identidade, auto-estima, com 

implicações ao nível do bem-estar e da sobrevivência dos indivíduos e dos grupos.  

 Regular a privacidade exige a compreensão de determinados comportamentos que 

permitem uma maior ou menor acessibilidade aos outros. O espaço pessoal e o 

comportamento territorial são mecanismos nos quais podemos distinguir comportamentos 

verbais (ex. tom de voz, escolha de palavras), visuais (contacto visual, posicionamento e 

comportamento do corpo), e ambientais (manipulação dos espaços e dos objectos da 

envolvente física). Estes comportamentos sucedem e variam segundo as práticas culturais de 

cada grupo (costumes e valores simbólicos).       

 O comportamento territorial humano, segundo Martin Chemers e Altman em Culture 

                                            
4
 A distinção entre o sagrado e profano consiste na base de pensamento religioso. 

5
 Victor Turner (1920-1983),antropólogo que desenvolveu o modelo de ritual de passagem de Van 

Gennep, modelo que possuía uma sequência de ritos que envolvia três termos: separação,margem e 
agregação.Turner adaptou asdesignações de Gennep para fases de rituais como: preliminares, liminares 
e pós-liminares, focando-se no estudo de liminariedade e fase de transição.  
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and Environment, desempenha um papel relevante na organização da vida humana. Ao nível 

das grandes comunidades, dos pequenos grupos ou dos indivíduos, permite evitar o caos e 

facilita processos sociais como o planeamento, a previsão do comportamento dos outros, a 

participação em actividades colectivas e a segurança, garantido a reprodução cultural. A 

territorialidade exprime uma identidade pessoal, ou seja, os indivíduos e os grupos imprimem 

uma marca pessoal, informam os outros acerca dos limites do seu território, assumem controlo 

sobre parte daquilo que os rodeia, e, assim, o meio ambiente que os envolve é personalizado 

como se fosse uma extensão dos indivíduos.  

A integridade de cada espaço, a preservação das suas características ambientais especiais e 

cuidadosamente especificadas dependem dos elementos físicos que subministram a separação, 

isolamento, acesso e passagem controlados de um domínio ao outro. (Alexander; 

Chemayeff;1963,p.229) 

 
Serge Chemayeff e Christopher Alexander acreditavam que a configuração física dos 

espaços afecta o sentido de comunidade e privacidade entre habitantes. Consideravam a 

arquitectura e a cidade “um processo social que tem lugar no espaço” e partiam do princípio de 

projecto em que, cada actividade deveria estar contida numa zona fisicamente tangível. 

Entendiam assim, o espaço como uma zona muito clara na sua expressão formal, dando 

prioridade à contenção espacial e proporcionando um grande nível de isolamento entre zonas 

distintas, estes espaços “limite” deveriam existir em todas as escalas, desde o espaço 

doméstico ao conjunto urbano, sob a forma de limites físicos. Interpretavam-nos como uma 

forma de criar zonas independentes que poderiam ser hierarquicamente organizadas e que 

representassem uma gradação progressiva. Previam uma relação determinista entre o espaço 

e o seu uso e excluíam a ambiguidade dos domínios de transição que eram propostos. Apesar 

de ser uma solução que facilita a circulação e a torna propícia ao encontro, impede uma 

dialéctica espontânea entre o interior/exterior, retirando força à apropriação do espaço público. 

Embora as possibilidades de convívio entre os espaços privados das casas e o espaço público 

sejam excluídas, por falta de zonas transitórias, eram previstos conjuntos urbanos que 

levassem à vida comunitária.         

 Chemayeff e Alexander interpretavam as zonas de transição e a contenção espacial 

como uma forma eficaz de controlar o ambiente agressivo para o homem que se fazia sentir no 

final do séc.XX, de modo a conseguirem domínio entre público e privado. Para garantirem a 

privacidade das habitações, achavam necessário garantir um carácter específico em cada zona 

do edifício, assegurando a integridade de modo a “[…] induzir, reflectir, e sustentar a actividade 

para a qual foi desenhada.”
6
 Defendiam que as casas deveriam fechar-se sobre si mesmas, 

pondo, assim, de parte os pátios e as varandas, ou espaços que constituíssem zonas de 

estadia, tentando dinamizar a apropriação do espaço público.  

                                            
6
   ALEXANDER, C; CHEMAYEFF, S. (1970) Comunidad y privacidad – Hacia una nueva arquitectura 

humanista, pp.124. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires  
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2.3.2. INDIVIDUAL-COLECTIVO 

De modo a evitar-se uma falha de comunicação entre indivíduos e, consequentemente, o 

isolamento social, é importante que consigamos estabelecer estados intermédios que possam 

articular espaços de comunicação entre os utilizadores. Para que o contacto entre habitantes 

se possa determinar de forma espontânea e natural, é necessário uma certa informalidade e 

um sentimento de descompromisso. Todos os elementos que compõem o espaço devem 

oferecer oportunidades de apropriação. Por exemplo: um simples corrimão pode servir para as 

pessoas se apoiarem enquanto convivem na rua, ou pode servir de desafio às crianças para 

mostratem agilidade; um parapeito de uma janela ou um murete, podem servir de assentos; 

uma escadaria pode adquirir várias funcionalidades como espaço para auditório ou zona de 

estadia onde se promove o convívio (ver imagens abaixo). São estes tipos de situações que 

oferecem oportunidades às pessoas de se sentirem à vontade no espaço. 

 

 
1.a.|1.b. Escadas como lugar de convívio. Escola Stedelijk Dalton College, Netherlands.     

Herman Herztberger. 
 

 

Citamos Herman Hertzberger, que ao aproximar o seu discurso do estruturalismo e das 

ciências socias, desenvolveu um ponto de vista que tornava o espaço mais receptivo a uma 

maior diversidade de situações, harmonizando o individual e o colectivo, suscitando no 

indivíduo a consciência de identidade e afecto. Considera que deve existir um espaço 

“intermédio” (semipúblico ou semiprivado), de modo a estabelecer um equilíbrio entre o públio 

e privado na arquitectura.          

“É sempre uma questão de pessoas e grupos em inter-relação e compromisso mútuo, é 

sempre uma questão de colectividade e indivíduo, um face ao outro”.
7
    

 Para Hertzberger, os lugares intermédios deveriam ter natureza colectiva e 

essencialmente pública, de modo a proporcionarem relações que se estabeleceriam num 

                                            
7
   HERTZBERGER, H. (1991/2006) Lições de Arquitectura, pp.12. Martins Fontes: São Paulo. 
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ambiente urbano. Apesar da sensível distinção entre níveis de interrelação espacial e da sua 

dimensão simbólica, Hertzeberger não deixava de desenhar os espaços de domínio público e 

privado.  

A noção de estruturalismo é como uma potencialização de produzir liberdade de 

interpretação. Era importante permitir a cada pessoa a oportunidade de vivênciar e ocupar o 

espaço à sua maneira. A comunicação entre o espaço e o sujeito decorre sob um processo de 

reciprocidade mútua. Quando se propõe soluções que permitem mais margem de 

interpretação, o espaço torna-se mais receptivo a diferentes situações. Os espaços deveriam 

ser criados de modo a possibilitar várias interpretações e ambientes susceptíveis a vários usos, 

sem que o edifício perca a sua clareza física. Esta flexibilidade está ligada à incerteza, à falta 

de compromisso com uma solução, pois a solução está num fluxo permanente de apropriação.  

O aspecto mais interessante do trabalho de H. Hertzberger é a ideia de que as pessoas se 

apropriam de artefactos de uma forma mais ou menos imprevisível no espaço urbano. A 

existência desses objectos no espaço (mesmo que abstractos) é essencial pois, caso tenham a 

escala adequada, serão apropriados por quem com eles se relaciona. 

 

2.4. ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO | ZONAS INTERMÉDIAS 

Após o final da 2º Grande Guerra, a última geração dos CIAM-Team 10 (Jaap Bakema, 

Candilis, Alison e Peter Smithson, e Aldo Van Eyck), apresentam novos pontos de vista sobre a 

relação do Homem e o ambiente construído. O contexto que se vivia implicou um profundo 

interesse nas dimensões históricas e sociais da arquitectura e do urbanismo. Esta redefinição 

foi resultado do confronto entre design e o desejo de melhoria e progresso da condição 

humana, que estava no núcleo da tradição da arquitectura moderna. Os projectos passaram a 

ter abordagens, que reuniam os fenómenos da individualidade, reciprocidade e relatividade - A 

Arquitectura enquanto arte social.        

 Alison e Peter Smithson iniciaram o conceito de “limiar” 
8
em que era tido em conta, o 

ponto de vista das crianças, onde o domínio do conceito “doorstep” representa a expansão do 

espaço familiar à esfera social. Deste modo, a rua passou a ser considerada mais do que um 

simples meio de acesso; (…) “Era como um palco da expressão social no qual eram gerados a 

identidade, os laços sociais, a sensação de segurança e de bem - estar.”
9
  

Aldo Van Eyck elevou o conceito “doorstep”, interpretando o limiar como símbolo da 

essência da arquitectura, salientando a ideia “in betweens”, em que todos os limiares deveriam 

estabelecer lugares intermédios que se articulassem, criando espaços de transição e a 

                                            
8
 O conceito de Limiar corresponde a um limite, a um extremo, é a fronteira entre duas áreas de espécie 

diferente. Podem ser barreiras naturais e físicas - uma entrada, a soleira de uma porta, um pórtico, um 
muro, uma rua. Contudo, também podem existir em forma social, dando aos habitantes de determinado 
lugar o sentimento de pertença.  
9
 SMITHSON, A. (1962/1968) Team10 Primer. Architectural Design, pp.98. Studio Vista: Londres 
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consciencialização “do outro lado”. A porta enquanto lugar em que o interior/exterior são 

aspectos simultaneamente presentes, não devendo ser considerada uma fronteira que os 

dividisse.  

Enquadra-nos à chegada e à partida, é uma experiência vital não apenas para aqueles que 

transpõem mas também para aqueles que encontramos ou deixamos atrás dela. A porta é um 

lugar feito para a ocasião. A porta é o lugar feito para o acto que é repetido milhões de vezes 

numa vida, entre a primeira entrada e última saída. (Eyck,1968,p.96) 

 
Os espaços intermédios “in between spaces”, devem ligar as polaridades dos conceitos, 

permitindo lugar ao “espaço em branco”, aquele que dá lugar aos desejos, às fraquezas do 

Homem e a diversas actividades. Estes espaços de transição devem estabelecer um equilíbrio 

entre conceitos opostos, através do confronto onde os dois fenómenos opostos se harmonizem 

(fenómeno gémeo-entre dois polos opostos como: grande-pequeno, massa-espaço, individual-

colectivo). 

“Confrontam-se numa relação não-hierárquica, mantém-se reconhecíveis como opostos e 

enriquecem-se mutuamente; o seu sentido será reforçado quando são observados a partir do 

outro extremo.”
10

 

Van Eyck compreendia a ideia de um intermédio na procura da medida certa, entendendo 

o espaço intermédio como algo que não devesse ser nem uma coisa nem outra, mas sim 

ambos. Esta simultaneidade espacial permite ao Homem a consciência de transição entre 

zonas de características distintas, estimulando-o psicológicamente através do sentido 

dinâmico, que constitui qualquer mudança de ambiente. 

 Aquilo que tem medida certa é tanto grande como pequeno, pouco e muito, perto e longe, 

simples e complexo, aberto e fechado; para além disso, será sempre tanto a parte como todo e 

compreenderá tanto a unidade como a diversidade. A medida certa irá florescer assim que as 

engrenagens suaves da reciprocidade comecem a trabalhar- no clima da relatividade, na 

paisagem dos fenómenos gémeos. (Eyck,1968,p.31) 

 
Enquanto Aldo Van Eyck se confrontava com o espaço intermédio de forma imponderável, 

defendia que o importante é permitir o estímulo de apropriação. Alexander e Chermayeff 

tinham uma atitude contrária, de encerrar e limitar esses espaços de modo a preservar o maior 

nível de privacidade. 

A importância destas questões que ligam o individual e o colectivo, nas definições das 

sequências espaciais que se vivem, relacionam-se directamente com a actividade e movimento 

das pessoas, os lugares que estimulam a convivência e a interacção.  

 “As variadas formas de transição entre estar só e estar acompanhado desaparecem. As 

fronteiras entre o isolamento e o contacto tornaram-se mais nítidas: as pessoas estão sós ou 

então com outras a um nível relativamente exigente e rigoroso.”
11

 

                                            
10

 Cf. Francis Strauven, Aldo Van Eyck,1994 (versão Ingl: Aldo Van Eyck. The shape of 
relativity,1998;p.39 
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Segundo Jan Gehl, é necessária a existência de um espaço transitório que atenue a 

fronteira nítida que existe entre o espaço público e privado, ou o individuo e o colectivo. 

Defende que é importante estabelecer um diálogo intermédio, pois o “estado existencial de 

solidão” deriva desta falta de comunicação. A vivência do espaço partilhado (público) permite 

um maior contacto com o que se passa em redor. Este modo é essencial para estabelecer 

novos contactos e relações ou mesmo para manter relações existentes. É a forma mais natural 

de nos integrarmos no ambiente em que vivemos, e do Homem se consciencializar da 

realidade colectiva e do espírito de comunidade. A separação violenta destes conceitos 

reflecte-se na arquitectura, em espaços privados com um nível de encerramento muito elevado, 

ou espaços públicos completamente abertos e pouco controlados.  

Posto isto, Herman Hertzberger afirma, em oposição á separação drástica dos espaços 

públicos e privados com que nos deparamos nos princípios teóricos modernos: “Devemos 

aproveitar todas as oportunidades possíveis para evitar uma separação rígida entre habitações 

e para estimular o que resultou do sentimento de participar em algo que nos é comum.”
12

 

Os espaços de transição definem o dinamismo de passagem, assumem a posição entre 

duas entidades, possuem a capacidade de estabelecer comunicação entre as mesmas e 

desempenham um papel simbólico importante nas passagens do público para o privado. É 

importante ter em conta que para a leitura dos limites desses espaços seja clara, estes devem 

ser pouco profundos (terem pouca profundidade tipológica).
13

    

 A impressão individual e colectiva nos espaços sugere o sentido de comunidade e o 

sentimento comum. O espaço intermédio entre o público e o privado é essencial entre o estado 

de solidão do indivíduo e magnitude da colectividade anónima. Se pensármos nos espaços 

como corredores, halls ou escadas (aqueles que correspondem aos espaços que nos levam a 

transitar de um lugar ao outro), verificamos que muitas vezes estes possuem dimensões 

reduzidas e que servem consequentemente apenas como espaços de distribuição. Deste 

modo, não se gere espírito de colectividade e não conseguimos obter nenhum lugar intermédio 

entre a rua, ou o espaço de carácter mais público. A resolução desta questão passa por 

estabelecer relações entre unidades do edfício com um sistema de circulação público ou semi-

público que suscite uma proximidade entre os utilizadores e maximize as oportunidades de 

contacto. Quando o edifício aquire uma escala grande e necessita obrigatóriamente de um 

espaço de circulação interno, deve ser considerada a possibilidade de gerar zonas de estadia, 

criando o mesmo princípio, pressupondo momentos mais convidativos ao convívio, sem intervir 

no espaço privado de cada individuo. Os corredores devem ser os lugares apropriados para 

serem considerados zonas de estar que articulam uma série de unidades de habitação, ou 

salas, suscitanto o espírito de comunidade. Contruí-los como lugares vivos e movimentados 

                                                                                                                                
11

 GEHL, Jan - Life between Buildings: Using Public Space, versão consultada: La humanización del 
Espacio Urbano. Barcelona: Editorial Reverté,2006;p.25.  
12

 HERTZBERGER, H. (1991/2006) Lições de Arquitectura, pp.54. Martins Fontes: São Paulo 
13

 Ver ponto 2.8 Sintaxe espacial é uma abordagem da análise do espaço que permite fazer uma leitura 
da profundidade dos espaços. 
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exige que se prossuponha uma densidade razoável de utilizadores aos espaços que eles 

acedem. Os espaços entre corredores, átrios e demais zonas, devem funcionar como um 

conjunto no edifício, como as ruas e as praças estão para a cidade. 

2.4.1. A RUA | O ESPAÇO PARTILHADO 

O espaço para além da porta …       

 A rua deve ser concebida como o lugar onde se estabelece contacto social entre 

moradores. O sentimento de que o mundo para além da nossa porta é um mundo hostil e 

agressivo, que é provocado pelo aumento do tráfego automóvel. A anulação da rua como 

espaço comunitário deve-se ao modo de implantação dos edifícios, tornando-se muitas vezes, 

consequência para que as ruas de hoje estejam mais vazias que as do passado. Deste modo, 

devemos encará-la como uma extensão do interior da casa, uma oportunidade de convivência.  

Este conceito tem por ideia que os moradores têm algo em comum. As ruas de ligação 

entre edifícios funcionam como espaços que proporcionam encontros e espaços de convívio, 

sendo importante perceber quando é pertinente integrar a atmosfera do interior da casa para a 

rua exterior.  

Numa sociedade bem organizada que habita uma urbanização bem organizada (…) há um 

sentimento inerente de segurança e pertença social que tem muito a ver com a clareza e ordem 

simples da forma da rua (…). A rua é não só uma forma de acesso, mas também uma área para 

expessão social. (Smithson,1974,p.98)  

 

 
2.a. Rua Galeria                    2.b. A Rua de convivência 
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Para que a rua se manifeste como um lugar de expressão social é essencial que possua 

uma densidade de utilização apropriada. Deve proporcionar uma boa circulação pedonal e 

conter elementos que permitam estadias prolongadas (bancos,escadas), assim como 

apresentar uma relação equilibrada de reciprocidade entre a sua própria vida e a que se 

desenvolve no interior dos edifícios e das casas. 

A rua deve ser o sítio para actividades de partilha entre indivíduos. A organização espacial 

do lugar deve convidar explicitamente aos usos dos espaços públicos. A disposição das 

unidades residenciais são muito importantes no modo como se relacionam umas com as 

outras, tendo particular cuidado com a posição dos vãos, das varandas, dos terraços, 

alpendres e degraus das portas. Estas, devem ser separadas adequadamente de modo a 

possuírem capacidade de receber os moradores segundo o nível de privacidade que 

pretendem, mas também procurarem o contacto uns com os outros. “O que a moradia e a rua 

de convivência têm se a oferecer mutuamente é que determina o bom ou mau funcionamento 

de ambos.” 
14

 

Os princípios de implantações dos edifícios são importantes no modo como estabelecem 

as ruas e os jardins que os dividem. A arquitectura e o planeamento urbano devem criar um 

ambiente no seu todo. A rua e os edifícios devem complementar-se, não devem encerrar-se 

sobre si mesmos. A rua deve ser entendida como um elemento catalizador entre habitantes.  

 Actualmente, o principal motivo que impede uma maior vivência das ruas é o trânsito 

automóvel, ruidoso e poluente. Este constutui um risco elevado para os peões, impedindo a 

relação directa entre indivíduos que estejam no outro lado da rua e assim reduzir as 

probabilidades de contacto entre os mesmos. Deste modo, é necessário que se tenha em 

conta uma boa separação entre ruas de trafego viário e de percurso pedonal, aumentando o 

nível de segurança e aumentando a qualidade dos espaços destinados somente ao peão e ao 

sentido mais humano das ruas. 

 A rua deve constituír um lugar vivo e animado do ambiente urbano, mas se for usada 

apenas como zona funcional de circulação acaba por se tornar um espaço desvanecido e sem 

vida, principalmente quando se tratam de edifícios de grande escala. Apesar do movimento de 

pessoas existir no piso térreo, a existência de fachadas cegas levam a ruas pouco 

estimulantes. Para que este facto não aconteça é necessário criar entradas que se tornem 

estratégicas e aumentem as possibilidades de vivência das ruas, mesmo por parte de quem 

está dentro dos edifícios e de ambos os lados da rua.   

 
 

                                            
14

  HERTZBERGER, H. (1991/2006) Lições de Arquitectura, pp.60. Martins Fontes: São Paulo 
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2.5. O ESPAÇO PÚBLICO E A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS 

O contacto entre as pessoas pode ocorrer em diversos espaços, se for entre pessoas mais 

próximas, ou familiares, os espaços mais privados também obtêm esse carácter. O encontro 

pode adquirir diversas formas e acontecer numa infinidade de contextos, mas é no espaço 

público que a diversidade de acontecimentos é mais extensa e multiplicam-se as sensações 

partilhadas. A vivência do espaço público permite a participação e contribuição dos indivíduos 

nos acontecimentos. 

 Muitos autores referem ser essêncial que se prevejam lugares próximos da habitação que 

possuam funções de interesse público da população, que sejam pontos recreativos e 

dinamizem a utilização dos espaços: cafés, bibliotecas, comércio. As distâncias devem permitir 

a prática do percurso pedonal, evitando o uso do automóvel, e assim possibilitar o encontro 

com outros habitantes. (Jacobs,2009; Gehl,2006; Barton,Grant,Guise,2002).  

O espaço público deve gerar movimento, e possuír razões que levem os indivíduos a saír 

de casa. No espaço devem ocorrer actividades que despertem vontade nos individuos, 

levando-os a participar e utilizar o espaço. 

Os pátios privados, ou semi-privados, abertos para a rua podem ser um modo de estimular 

estadias, prolongando o espaço público, e sugerindo o contacto entre habitantes e pessoas 

que passam na rua. Quando estes são de caracter particular, servem como o espaço onde a 

comunicação pode ter lugar. 

A utilização do espaço público pode passar pelo convívio nos cafés, no percurso até ao 

supermercado, ou no caminho até a entrada de cada edifício ou habitação, onde se cruzam 

com os vizinhos. As pessoas permanecem nos espaços públicos onde podem simplesmente 

dar um passeio e estabelecerem algum confronto com as diversas situações que nele ocorrem. 

As zonas de estadia e de transição podem incentivar o uso dos espaços ou mesmo ter o efeito 

contrário se os lugares não se tornarem agradáveis e estimulantes ao seu uso. É necessário 

que exista um nível de conforto e adequação às necessidades humanas. 

Os espaços públicos devem permitir ao usuário uma boa visibilidade do ambiente social 

envolvente. Não devemos criar ruas demasiado largas, ou espaços excessivamente 

dimensionados, pois corremos o risco de criar situações descontroladas na percepção do lugar. 

Os limites do espaço público devem ser os limites que a visão alcança no campo social.
15

 Os 

lugares de estadia devem ser pensados segundo a visibilidade para zonas de maior dinamismo 

social. Tendo simultaneamente em consideração o sentido de protecção do lugar, é comum 

nos limites
16

 dos espaços públicos, sucederem as actividades mais calmas, e só as com maior 

poder dinâmico se apropriam do centro do lugar. Por isso torna-se essêncial assegurar as 

                                            
15

 Citação indirecta: GEHL, Jan - La humanización del Espacio Urbano. Barcelona: Editorial 

Reverté,2006;p.177.  
16

  Os limites desempenham um papel de fixar fronteiras de uma área, de um determinado espaço,de um 

bairro, reforçando a identidade dos mesmos. 
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zonas mais periféricas, para se conseguir dinamizar o centro do espaço, é importante garantir a 

actividade de ambas as zonas. 

 A vida dos espaços é definida pela oportunidade de permanencer nos lugares, sendo 

esta dada pela existência de bancos, cadeiras, objectos ou elementos que favoreçam o acto de 

sentar como em forma de escadas ou muros baixos. É importante que garantam conforto tanto 

climático, como de segurança, e que adquiram disposições que promovam contactos entre os 

ocupantes, evitando grandes espaçamentos entre os mesmos.      

 Segundo Hertzeberger, a cidade deve ser concebida segundo uma sequência de 

espaços públicos e privados que garantam continuadamente a sua apropriação. Assim, o 

espaço público deve ser o espaço utilizado por todos, mas como um conjunto de espaços que 

passam gradualmente mais públicas para privadas, e, deste modo, respeitar o espaço de cada 

individuo e as distâncias pessoais entre estes. (Hertzeberger, 1991/2006) 

 

2.6. HIERARQUIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

John Habraken, no livro The Structure of the Ordinary, fala-nos do princípio de inclusão, 

onde defende que a organização territorial se baseia no princípio da inclusão dentro de outros 

territórios. Ou seja, dado “território possui um limite, uma sala que por sua vez, está dentro de 

uma casa, que está incluída num território ainda maior como um bairro.”
17

 

Segundo Habraken, o carácter privado e público dos espaços não são condições estáticas 

e muitas vezes provocam confusão. O conceito de espaço privado é territorial, depende de 

limites e de uma consciência clara dos mesmos, mas o grau de privacidade não é territorial, 

está relacionado com as profundidades de conexão que ligam os espaços, o grau de 

privacidade de um quarto é diferente de um jardim, ou o quintal de uma habitação, ambos são 

privados em relação à rua mas com níveis de privacidade distintos. 

Para que exista consciência de comunidade entre os utilizadores de um edifício, os 

espaços devem estar hierarquizados segundo o contacto que se estabelece, sendo importante 

ter em conta o número de pessoas que se reúnem, formando grupos não muito grandes para 

que não se prive o contacto de proximidade entre pessoas, nem excessivamente pequenos, 

evitando o confronto com um nível de proximidade muito elevado. Este carácter deve ser 

conveniente na definição dos espaços de circulação do edifício, tornando as áreas comuns 

diversificadas segundo o grau de privacidade dos espaços a que se acede e o grau de 

movimento que é pretendido. Deste modo, dependendo dos fluxos que se pretendem criar, os 

espaços devem ser pensados segundo o grau de privacidade pretendido e, portanto associar a 

noção de privacidade ao fluxo de apropriação pretendido. A transição entre os espaços de 

maior dinâmica e os espaços de carácter mais íntimo, gera contacto entre os habitantes. A 
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 HABRAKEN, J.(2001) The Structure of the Ordinary,p:137. MIT press 
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materialidade, a dimensão do espaço e o nível de iluminação que é obtido, são factores que 

interferem no modo os espaços sugerem permanência e convívio.  

Esta questão da articulação entre os espaços, o momento “de passagem de um lugar ao 

outro”, pode surgir sobre diversos elementos que permitem gerir o grau de carácter público e 

privado de cada um deles. A porta, o modo como ela se abre é muito importante na 

compreensão do grau de acesso que é dado no espaço em que estamos prestes a vivenciar (o 

nível de opacidade das mesmas revela o grau de acesso dos espaços que encerram). O 

desnível de um espaço permite uma distinção de zonas de circulação e espaços sugestivos à 

estadia. A distinção entre cotas e a existência de degraus entre zonas de comunicação (como 

corredores ou átrios), são formas de hierarquizar e diferenciar espaços, quase como se fosse 

dando algum nível de privatização a zonas específicas, conseguindo manter a aparência de um 

só espaço, mas gerando zonas distintas (diferenciam zonas de circulação de zonas de 

estadia). 

As pessoas e actividades humanas atraem outras pessoas. As pessoas sentem-se atraídas por 

outras pessoas […] Se há muita gente, ou se está a passar-se algo, a tendência é que se 

incorporem mais pessoas e acontecimentos, e as actividades crescem tanto em extensão como 

em duração […] Passa-se algo porque se passa algo. (Gehl,2006,p.83)      

                     

Interpretar o espaço público e o espaço de transição como formas de gerar movimento, 

torna essencial estabelecer fluxos de acção entre as pessoas, garantindo lugares de paragem, 

permanência e convívio. É necessário garantir a vida dos espaços, criar lugares de interacção, 

zonas onde acontecem coisas a partir do espaço que é partilhado, onde é possível entender e 

fazer acontecer múltiplas situações.  

É indispensável estabelecer uma relação recíproca entre usuário e espaço, é fundamental 

que a arquitectura suscite no usuário imagens que aliciem a particularização dos lugares, 

vestindo-os de acordo com necessidades e interesses. É como se os espaços antes de serem 

habitados estivessem despidos, sem personalidade. O habitante do espaço é quem descodifica 

o carácter do edifício, a reciprocidade entre morador e edifício, torna-o uma entidade mais 

forte.  

O importante é que o objecto construído possa cumprir mais de um propósito, que possa 

representar tantos papéis quanto possível em benefício dos diversos usuários individuais. Cada 

usuário será capaz então de reagir a ele à sua própria maneira, interpretando-o de modo pessoal 

para o integrar no seu ambiente familiar. (Hertzberger,1991/2006, p.170)  

   

O grau de privacidade dos espaços de um edifício deve ser evidente para os habitantes e 

utilizadores, para além de os consciencializar da composição do mesmo e, assim, proporcionar 

diversos ambientes, permite preservar o carácter de cada espaço. O nível de acesso a cada 

espaço determina as suas articulações, pressupondo de forma como os corredores se tornam 

ou não mais acessíveis, se existem ou não espaços secundários, zonas restritas ou com nível 

mais privado.  
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 É fundamental a clarificação dos limites de cada domínio, impedindo conflitos entre 

zonas públicas e privadas, e possibilitando que as zonas de transição também se possam 

tornar lugares de interacção social.  

 

2.7. A CIDADE E OS ASPECTOS SOCIAIS   

A cidade surge da necessidade das pessoas viverem perto umas das outras, de um 

sentido de humanização, e das dinâmicas que este mesmo sentido cria. Cada parte que a 

compõe possui carga simbólica, edifícios, monumentos e percursos que estabelecem diálogos 

entre si, descrevem História, contêm tempo e memória.     

 Proteger a Cidade é contribuir para a preservação da memória, da sua própria 

evolução e desenvolvimento. Garantir a segurança da cidade requer a participação e 

solidariedade dos seus ocupantes, só assim é possível assegurar o seu carácter integrador e 

estimulante. 

2.7.1. SEGURANÇA DO AMBIENTE URBANO  

Neste sentido, citamos o livro: Morte e Vida de Grandes Cidades de Jane Jacobs, que 

determina as propostas modernistas como a raíz dos problemas do urbanismo. A autora 

entende o funcionamento do organismo das cidades e refere diversas soluções de garantir a 

segurança do ambiente urbano e da comunidade. 

 “Ao pensar numa cidade o que lhe vem a cabeça? As ruas.” 
18

 Jacobs (2009), entende 

as ruas e os passeios como os lugares vitais que compõe a cidade, se estas garantirem 

segurança a cidade reflecte segurança. É importante referir que esta ideia da importância da 

rua vai contra os conceitos do modernismo ortodoxo: Le Corbusier, por exemplo, defendia vias 

apenas para o tráfego, nada de ruas.        

 Devemos entender que a ordem pública é mantida fundamentalmente por uma rede 

quase inconsciente de comportamentos que a sociedade tem, outra questão que deve ser 

compreendida são os problemas de insegurança, estes não conseguem ser solucionados pela 

dispersão das pessoas (ex: pessoas que se mudam das cidades para os subúrbios). A redução 

da densidade populacional não garante a segurança contra a criminalidade nem previne 

situações de risco. 

Enquanto algumas vias públicas de carácter mais movimentado garantem segurança, 

outras ruas dão oportunidades a diferentes tipos de violência e medo. Uma rua que tenha 

estrutura para ter segurança, e receber um vasto leque de pessoas mesmo desconhecidas ao 

lugar, deve possuír uma clara separação entre o espaço de domínio público e o espaço de 

domínio privado. 

                                            
18

 JACOBS, J. (1961/2009) Morte e Vida de Grandes Cidades. Martins Fontes: São Paulo,p.29. 
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É igualmente necessário que exista aquilo que a autora chama “olhos postos para a rua”, 

são os habitantes da rua que notam os desconhecidos, que interveem para ajudar, são os 

indivíduos convictos que olham pelas ruas, uma espécie de co-proprietários que garantem a 

sua vigilância. Devemos ter em consideração, que como não podemos forçar as pessoas a 

vigiar a rua ou a utilizá-las sem motivo, não se torna linear resolver esta questão, mas sim 

garantir a vigilância passiva e segurança colectiva. Quando as pessoas utilizam 

espontaneamente os espaços a segurança torna-se mais informal mas também mais eficiente, 

pois usufruem das situações e, inconscientemente, vigiam o próprio lugar. “Desde que a rua 

esteja bem preparada para lidar com estranhos, desde que possua uma demarcação boa e 

eficaz de áreas privadas e públicas e um suprimento básico de actividades e olhos, quanto 

mais estranhos houver, mais divertida ela será.”
19

  

É da interacção entre habitantes e visitantes que surge o controlo e segurança das ruas. 

Garantir a segurança dos lugares implica que os passeios e as ruas meramente pedonais 

possuam constante transição de usuários, de modo não só a aumentar o número de pessoas 

atentas à rua, mas também a permitir um número suficiente de indivíduos que a dinamizem não 

apenas como espectadores, mas para que a rua quando olhada do interior do edifícios não 

transmita vazio, mas algo activo e vivo.       

 Quando falamos da atenção das pessoas, de vigilância, e de garantir “olhares” nos 

espaços de maior domínio partilhado, devemos então considerar que uma questão 

fundamental é a existência de estabelecimentos que provoquem o maior fluxo de utilização, 

tendo em conta que também devem existir espaços que possam ser utilizados de noite (ex: 

bares, restaurante). Assim são dados motivos tanto aos habitantes como visitantes para 

utilizarem os passeios onde estes estabelecimentos existem, deve existir comércio 

diversificado que permita uma circulação por todo o lugar. As pessoas apreciam a 

movimentação, a presença de outras pessoas, por isso, a procura de um lugar para comer, ou 

mesmo em trabalho, tornam-se motivos de atracção.  

 É necessário ter em atenção que espaços com vida nocturna, em zonas desvitalizadas 

e áreas habitacionais pouco sólidas, podem ter um efeito negativo na atracção de estranhos. 

Este facto não se deve apenas a zonas com falta de iluminação ou ruas caracteristicamente 

escuras, pois apesar do valor de iluminação ser um factor muito importante, este não justifica 

lugares monótonos ou o inadequado valor funcional. Quando não existe dinâmica nos espaços 

e “olhares atentos”, ocorrem crimes em público, em zonas iluminadas. Jacobs (2009) dá o 

exemplo das estações de metro e relembra que raramente ocorrem crimes em salas de 

espectáculos escuras, onde muitas pessoas estão presentes. O grau de iluminação dos 

espaços deriva do reconforto que esta proporciona a quem precisa de andar nas ruas, quando 

a iluminação é boa permite um alcance de visibilidade do espaço muito mais vasto. 

                                            
19
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A liberdade da cidade e das ruas permitem receber as diferenças entre indivíduos ou 

grupos de indivíduos, diferenças culturais, religiosas, gostos, propósitos e ocupações.  

(…) Compõem- se de movimento e mudança, e, embora se trate de vida, não de arte, podemos 

chamá-la, na fantasia, de forma artística da cidade e compará-la à dança - não uma dança 

mecânica, com figurantes que erguem as pernas ao mesmo tempo, rodopiando em sincronia, e 

que se curvam juntos,mas um balé complexo, em que cada indivíduo e os grupos têm todos 

papéis distintos, e que por milagre se reforçam mutuamente. (…) O balé do passeio urbano 

nunca se repete noutro lugar está sempre replecto de novas improvisações. (Jacobs, 

1961/2009,p. 52) 

 
Segundo Jane Jacobs (capítulo 1.2 do livro: Morte e Vida de Grandes Cidades,1961/2009), no 

meio da desordem da cidade tradicional podemos encontrar uma ordem composta por 

movimento em constante mutação. O uso dos passeios e das vias pedonais são uma sucessão 

de situações (como comércio local, pequenas actividades diárias, quiosques...) que garantem a 

vida das ruas. Estas podem ser interpretadas como o cenário de um bailado, em que os 

bailarinos entram e saiem de cena constantemente, cruzando olhares e momentos 

irrepetitiveis. São estes momentos que dão identidade aos espaços. Não existem duas ruas 

iguais, os compassos das pessoas mudam, as sombras e o som dos passos soam sempre de 

formas diferentes. São as crianças que correm, são as mulheres de saltos altos, é a agitação 

colectiva. Um ballet sem intervalo apenas tem momentos mais frenéticos que outros, existem 

momentos mais pausados, mas há sempre algo a acontecer.     

 A verdadeira força das ruas movimentadas não é uma maior ou menor capacidade de 

segurança das ruas de menos movimento, mas a disposição urbana que possibilita atenção 

constante sobre as mesmas. 

 A vida social da cidade, é articulada pelo carácter público das ruas, reúne pessoas que 

não se conhecem socialmente. Se os habitantes das mesmas se limitassem à convivência na 

vida privada não existia utilidade na cidade. Contudo,a privacidade das áreas urbanas é 

essêncial, quando se trata de meios pequenos é algo difícil de controlar, pois todos sabem da 

vida uns dos outros, enquanto as cidades grandes são mais preservadoras da privacidade.  
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3. Esquema da gradação do Espaço- Privado, Semi-Privado, Semi-Público e Público.  

Oscar Newman,1972.
20

 
 
 

2.7.2. A IMAGEM DA CIDADE  

A cidade é uma construção em grande escala no espaço, algo que só é perceptível no 

decorrer de longos períodos de tempo, uma arte temporal em diversas ocasiões para uma 

variedade imensa de pessoas. Cada indivíduo estabelece relações com partes da cidade, 

segundo sequências de acontecimentos, memórias e significações. 

 A cada instante existe mais do que a vista alcança, mais do que o ouvido pode ouvir, uma 

composição ou um cenário à espera de ser analisado. Nada se conhece em si próprio, mas em 

relação ao seu meio ambiente, à cadeia precedente de acontecimentos, à recordação de 

experiências passadas. (Lynch, 1960/2011,p.9) 

As pessoas não são apenas observadoras de um espectáculo, mas sim parte activa do 

mesmo em que todos participam no mesmo palco. Uma imagem clara da cidade e do meio 

ambiente envolvente tem grande significado prático e emocional em cada individuo, possuindo 

grande influência no crescimento do mesmo. A necessidade de conhecermos e estruturarmos 

o meio que nos rodeia pemite-nos uma deslocação mais fácil e intuitiva. Deste modo, a noção 

de estrutura física e integral de partes da cidade, desempenha um papel a nível social, fornece 

símbolos e memórias colectivas da comunicação entre grupos e indivíduos.   

 A legibilidade do meio ambiente proporciona segurança e intensifica o nível de 

experiência humana nos lugares. Existem valores positivos na mistificação do factor surpresa 

no meio ambiente ou no labirinto, mas estes só devem existir se a noção da forma básica não 

se perder, se não houver o risco de perigo ou perda de orientação, o conceito de surpresa deve 

existir perante um grande nivel de organização. O labirinto e o mistério devem encerrar em si 

uma forma que possa ser apreendida. Cada indivíduo suporta a sua própria imagem, mas 

existe uma conformidade entre diversos indivíduos do mesmo grupo. São as imagens 

                                            
20

 Oscar Newman,adoptou o espirito de Jacobs, defendeu a importância da concepção do espaço físico e 

da segurança do mesmo. Defendia a importância de um limite bem traçado entre o mundo urbano público 
e o mundo privado. A ausência deste limite, podia derivar em espaços “impessoais” e “anónimos”,e assim 
resultar na ausência de vigilância por parte dos habitantes, que deste modo não o percepcionam como 
“seu.” 
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colectivas que revelam algum consenso e que interessa ter em conta no planeamento das 

cidades. Cada pessoa deve desempenhar um papel activo na percepção do mundo e por isso 

participar no desenvolvimento da sua imagem. As imagens de grupo são relevantes quando se 

pretende que um individuo coopere com os outros dentro do seu meio ambiente, e portanto 

exista um nível de contacto social.   

 Kevin Lynch (Capítulo III do livro: A Imagem da Cidade, 1960/2011) analisa a imagem 

urbana da cidade referindo-se a formas físicas, segundo os seus elementos perceptíveis: vias, 

limites, bairros, cruzamentos e pontos marcantes. As vias, são os canais onde nos movemos 

(ruas, passeios, etc). Os limites são caracterizados por condições múltiplas e ambíguas, 

elementos lineares, fronteiras entre duas regiões, uma espécie de barreira que define um 

isolamento entre partes, essas linhas podem unir-se onde estas se encontram. Os bairros são 

regiões urbanas de duas dimensões, capazes de uma identificação exterior e interior, com 

identidade reconhecível. Os cruzamentos, são lugares estratégicos, concentrações nas quais 

os indivíduos se deslocam, são o convergir de vias e momentos de mudança de uma estrutura 

para outra. O conceito dos cruzamentos está directamente relacionado com o conceito das 

vias, ambos associados ao bairro e às suas características de núcleo habitável. Os pontos 

marcantes correspondem a referências, normalmente representados por um objecto físico de 

distinção em relação a outros elementos,no entanto podem corresponder a locais específicos, 

edifícios, sinais, colinas, torres, que podem ser usados como referências radiais, ou podem 

situar-se no meio da cidade. 

 Estes elementos estabelecem ligação entre eles constantemente.“Os bairros contêm 

cruzamentos na sua estrutura, são demarcados por limites, cruzados por vias e salpicados por 

elementos marcantes.”
21

 

Perante a forma moldável e a organização variável das cidades, existem funções 

fundamentais que se expressam: a circulação e o aproveitamento dos espaços mais 

importantes e os lugares-chave. Considerar a sua humanização destes é admitir que o 

habitante o dá a conhecer através dos seus significados e relações tornando-o um lugar 

inconfundível. Cabe ao habitante tornar o ambiente citadino visível, coerente e claro, dar 

formas ao meio físico que agradem à vista e que se organizem progressivamente no tempo e 

no espaço. 

Lynch apresenta uma metodologia que representa a cidade de um modo familiar à 

linguagem do cidadão. Analisa a imagem do meio ambiente em três componentes: identidade, 

estrutura e significado. A identidade corresponde às particularidades de um lugar, as 

características que o tornam irreconhecível e único. A estrutura refere-se a um padrão que 

relaciona as diversas partes de um lugar, e o lugar com o observador. O significado possui 

variação individual e por isso, o estudo concentra-se nos aspectos físicos
22

 da imagem da 
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 LYNCH, K. (1960/2001) Imagem da Cidade.Edições 70: Lisboa,p.54. 
22

 Os aspectos físicos a que nos referimos são: as vias, limites, bairros, cruzamentos e pontos marcantes 

da cidade. (ver página 28, 2º parágrafo) 
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cidade, embora tenha sempre em vista a relação com os aspectos sociais e humanos da 

cidade. 

 

2.8 SINTAXE ESPACIAL 

Bryan Lawson, no livro Language of Space 
23

 compara a aproximação de Kevin Lynch com 

outra abordagem da análise do espaço: a Sintaxe Espacial, um método de análise da estrutura 

espacial urbana.  

Enquanto o primeiro utiliza a percepção humana como ponto de partida para a análise da 

forma, o segundo descreve a configuração do traçado e das relações entre espaço público e 

privado através de medidas quantitativas. A sintaxe espacial é um discurso sobre as questões 

da circulação, organização espacial e a estrutura do desenho urbano. Implica, tratar as 

questões a partir da geometria básica e de princípios da matemática, como a topologia e a 

teoria dos gráfos utilizados em engenharia. Esta teoria ajuda-nos a entender relações, tais 

como a permeabilidade física dos espaços e os níveis de profundidade dos mesmos. 

Cada compartimento é representado por um ponto e as relações de permeabilidade física por 

linhas e alinharmos aqueles espaços por níveis de profundidade, desde o espaço imediatamente 

exterior (…) até aos espaços com maior profundidade. (Kruger, 1999, p.55)  

 
Segundo Bill Hillier e e Julienne Hanson

24
, é um método de lidar com a estrutura espacial 

e simultaneamente com a dinâmica social de uma cidade ou de um edifício. 

A estrutura espacial é analisada segundo medidas sintáticas, que quantificam as relações 

entre os diferentes espaços do sistema espacial. Constrói-se um quadro geral de interpretação 

das estruturas do espaço, não com o objectivo de oferecer uma descrição, mas para mostrar 

como é possível que essas diferenças sejam geradas por incorporarem a forma e a estrutura 

com diferentes fins sociais. Os espaços são traduzidos nos seguintes elementos simplificados: 

Y- corresponde ao espaço portador, aquele que permite comunicação, é o espaço de domínio 

público; y – é o espaço de domínio público mas que não pertence ao espaço portador (p. ex.: 

espaços de transição); X- espaço privado; x- espaço privado exterior.     

 É importante compreender que os espaços x e y correspondem a subníveis de 

profundidade entre público e privado na estutura espacial. Chamamos profundidade territorial a 

esses subníveis den profundidade. Confrontando o número de níveis entre X e Y. São espaços 

que não encontramos geralmente na cidade tradicional (possui relação directa entre público e 

privado) e surgem de um modo mais significativo na cidade contemporânea. A profundidade 

Territorial 1, 2 e 3 são aceitaveis na cidade, mas níveis maiores de profundidade agravam 
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 LAWSON, B. (2001) The Language of Space. Arquitectural Press: Oxford, p: 240. 
24

 HILLIER; HANSON.(1986), The Social logic of Space.Cambridge University Press.  
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questões ao nível de segurança nos lugares pois afastam a habitação da relação directa com o 

espaço público eliminando os processos de vigilância passíva. 

Posto isto, o espaço é representado segundo um sistema de relações bidimensionais, 

como uma rede que pode ser determinada de duas maneiras: uma estrutura espacial convexa 

e uma estrutura espacial axial. Os espaços convexos de um sistema descrevem o grau em que 

qualquer espaço se estende em duas dimensões - definem os espaços segundo polígonos. Os 

espaços convexos são espaços onde todos os pontos são visiveis de todos os pontos, ou seja, 

representam espaços totalmente dominidados visualmente por um observador presente em 

qualquer dos seus pontos. 

Os espaços axiais descrevem o grau em que qualquer espaço pode ser entendido de 

forma linear - define os espaços segundo linhas. A linha axial representa a maior linha visual 

que se pode traçar em qualquer espaço urbano representando assim o que seria o estímulo 

visual seguido por alguém que percorre o espaço em movimento deambulatório. (imagem 4)  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
4. Exemplos de mapas da estrutura espacial. 4.a. Mapa espacial convexo 4.b. Mapa axial 

 
Os espaços convexos são os espaços em que na sua representação consideramos que 

todos os pontos num polígono são visíveis por todos os outros pontos desse mesmo polígono. 

a 

b 
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Existem quando as linhas rectas podem ser desenhadas a partir de qualquer ponto do espaço 

para qualquer outro ponto do mesmo espaço (imagem 5.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Espaços Convexos. 

 
 

Para se fazer um mapa convexo é necessário encontrar o maior espaço convexo e 

desenhá-lo, depois, o segundo maior, e assim sucessivamente, até que todo o espaço é 

contabilizado. Se as distinções visuais forem difíceis, então o espaço convexo pode ser 

definido em etapas: primeiro encontram-se os círculos maiores que podem ser traçados no 

espaço –Y, e em segundo lugar, através da expansão de cada círculo. Deve considerar-se com 

atencedência o nível de articulação de X ou x, quando o mapa convexo está completo. Os 

espaços podem ser medidos, sendo possível prever o grau de articulação convexa que existe 

para um deteminado número de espaços, ou edifícios. (Hillier; Hanson- The Social Logic of Space, 

1989,p.97)  

Os espaços axiais são representados por linhas axiais, que se traduzem num mapa axial. 

Este corresponde à estrutura do menor número de linhas que se pode traçar numa estrutura 

urbana, neste sentido, decompõe a configuração dos espaços urbanos numa representação 

linear. (imagem 6) (Hillier; Hanson- The Social Logic of Space, 1989,p.99) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   6. Mapa axial 6.a.Configuração de ruas.      6.b. Estrutura axial (sobreposição de linhas). 

 
 

a b 

a b 
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O método resume-se na identificação destas linhas, cada mapa axial define uma estrutura, 

que é decomposta num grafo
25

, em que a sua lógica de representação formal é invertida. 

Assim, as ruas passam a ser representadas por nós, e as conecções entre elas traduzem-se 

em ligações/ “links”. (imagem 7) (Hillier; Hanson- The Social Logic of Space, 1989,p.94) 

 
 

 
7.Conversão de mapa axial em gráfo.|  7.a. Mapa axial     7.b. Gráfo correspondente. 

 

 
As medidas sintácticas que quantificam as relações entre os diferentes espaços do 

sistema são definidas pelas seguintes propriedades: grau de integração, controlo e 

profundidade dos espaços. 

A integração é compreendida pela medida de hierarquização espacial que quantifica o 

grau acessibilidade do sistema urbano ou edifício. Corresponde, por exemplo, à maior 

probabilidade de passar numa rua (possui um maior número de viragens). 

O controlo funciona por medição das relações de permeabilidade relativa entre espaços 

convexos. Expressa a quantidade proporcional de acessos que um determinado espaço tem 

em relação aos espaços adjacentes. Ou seja, os valores de controlo dos espaços convexos 

são calculados segundo a relação entre o tamanho dos espaços (y) e a sua distância mais 

próxima às entradas do edifício (X). 

A permeabilidade entre público e privado (X e Y) é estabelecida por “links” que ligam as 

ruas às entradas dos edifícios. Reflecte o menor número de viragens necessárias para atingir 

os espaços do sistema: um espaço está à profundidade 1 de outro se for directamente 

acessível por ele; e estará à profundidade 2 se for necessário passar um compartimento 

intermédio, e assim sucessivamente. As linhas directamente conectadas a esses eixos estão a 

dois passos topológicos da primeira, e assim sucessivamente. Se observarmos a figura 7, a 

linha 6 traduz um nível mais profundo em relação à linha 1, e vice-versa. 

Quer a integração, quer a profundidade, representam medidas topológicas e não 

geométricas, no sentido em que os valores não se expressam nos metros lineares que 

separam os diferentes espaços. 

                                            
25

 Os gráfos são um meio de analisar a estrutura de relações entre elementos que compõe o desenho 

urbano. 
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Os valores de ligação entre os elementos dependem da representação da rede (se se tem 

em consideração todas as estradas secundárias, ligações pedonais e passagens.) Qualquer 

representação de rede pode ser subjectiva e variável. A “imagem” que cada rede obtem 

depende do objecto de leitura que se tem como objectivo. 

O espaço urbano é parte do volume interno de uma cidade que é definida por construir 

momentos, mas não contido por eles. Como está estruturado afecta a maioria dos tipos de 

experiência quotidiana de uma cidade. Bill Hillier, ao referir o funcionamento da sintaxe 

espacial, destaca a importância da topologia das redes urbanas, referindo-se às 

“conectividades” e ao modo como estas se dispõe no sistema urbano. (Hillier; Hanson,1989) 

Implica a compreensão clara da estrutura espacial, não apenas pela forma que um edifcio 

adquire, mas pelos princípios sociais que se pretendem. Esta espécie de mecanismo que cria 

contactos,e que articula partilhas, consiste na disposição entre estrutura do espaço e o modo 

de aceder aos edifícios e aos lugares, estes domínios são vistos como um meio de interagir 

nas relações entre moradores e ocupantes do espaço. 

 
 

2.8.1 ROUTE STRUCTURE | SPACE SYNTAX  

Em oposição ao sentido de conectividade que Bill Hillier nos fala, citamos Stephen 

Marshall em Streets and Patterns (2005), que a partir do conceito ‘through route’ propõe uma 

análise alternativa às configurações do space syntax. 

Para Marshall as “conectividades” não seriam a característica mais importante da 

interpretação dos fluxos movimento e da estrutura urbana. Entendia que a conectividade era 

resumo da configuração espacial da cidade, mas não da composição absoluta do espaço,o que 

trazia implicações no sentido de continuidade. Na sua perspectiva a conectividade e 

continuidade traduziam a importância das linhas de circulação.    

 Neste sentido, propõe o conceito de route structure. Uma route structure é uma 

representação das ruas através de uma rua principal de acesso, subdividindo-a numa estrutura 

hierárquica atribuindo um nível hierárquico em função da importância de cada rua nessa 

estrutura. A representação analítica é baseada numa observação empírica. 

 O elemento base da estrutura é o percurso, em que um caminho deve ser entendido 

como um elemento linear que pode ser contínuo através de junções. Ou seja, as ligações que 

interpretámos através do space syntax são conexões entre nós, que terminam no encontro 

entre eles, enquanto que as route são ruas que têm continuação no nó, estabelecedo 

percursos diferenciados.  

 
 

 
 

a b 

c 
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8. Conversão do “layout” em route structure. (Marshall - Streets and Patterns, 2005) 

8.a. ”Layout” configuração das ruas     8.b.Gráfo de rede 8.c Route structure com 6 rotas. 

 
 
 
9.Gráfo 
Nota: Um grafo normalmente utiliza vértices para representar 
os elementos primários e as arestas para representar as 
relações entre esses elementos. Por isso a forma como o 
grafo resulta varia do elemento de estudo principal em 
causa.Na figura que se segue, podemos verificar que as 
divisões do interior do edifício são os elementos primários e as 
arestas representam as relações entre estes que são 
efectivamente secundários.Neste caso, os nós são os pontos 
de foco, e as linhas de movimento representam relações entre 
os nós. Esta conversão é menos eficaz para redes em que os 

próprios percursos são a principal preocupação, como vimos anteriormente no space syntax, as ruas é 
que se convertiam em nós.Na figura 6 o grafo represente a rede de rua, em que são analisados os 
diferentes tipos de ligação; os cruzamentos são efetivamente respostas das rotas de encontro.As redes 
de rua,são as linhas de movimento que têm continuidade através dos nós, e a continuidade diferencial 
cria uma estrutura. 

 

 

Se analisarmos a conversão da figura 8.b para 8.c, os pontos em que as ligações são 

unidas às rotas formam articulações.Uma rota é composta por um conjunto de ligações. É 

deste modo que se estabelece a relação fundamental entre rotas, ligações e articulações. 

  Este conceito corresponde a situações reais como facto de nos cruzamentos existir 

uma rua que é mais importante e que por isso continua de um lado e do outro do nó (ex:existe 

uma rua cujo nome não altera ao atravessar um cruzamento). A continuidade é feita como o 

número de ligações que um percurso é constituído por, ou o comprimento de um percurso 

medido em elos. O sentido de "continuidade" reflecte o número de junções que existe num 

trajecto contínuo. 

Tanto o space syntax como a route structure são meios de análises válidas, aliás devemos 

considerá-las complementares, pois estas representam propriedades distintas do espaço. 
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10. Representações gráficas dos dois sistemas de análise.  

10. a. Space Syntax       10. b. Route structure. (Marshall - Streets and Patterns, 2005) 

 
 

A representação da sintaxe espacial capta a diversidade de orientação a partir de linhas 

de vista, mas não entende a junção como tal. A route structure representa a junção como 

compreensão de um percurso através do sentido de continuidade. As diferentes formas de 

análise podem ser adequados para o tratamento de diferentes escalas de resolução diferentes 

fluxos de movimento. 

Este subcapítulo é do interesse desta dissertação, pois permite compreender que espaço 

deve ser visto como uma entidade dinâmica e não estática, como um sistema de relações. A 

forma é estática, mas as ligações entre os espaços introduzem dinamismo nos lugares. Os 

métodos de análise referidos permitem ler a articulação e dinâmica do espaço,e, assim 

interpretar a organização espacial dos edifícios ainda em fase de projecto, identificando as 

consequências sociais de determinadas escolhas. Deste modo, prever o sucesso dos projectos 

ao nível tanto funcional como enquanto espaços vivos e dinâmicos que incentivam ao contacto 

social. 

 

 
 
 
 
 

a b 
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3. CASOS DE ESTUDO 

No seguimento das questões abordadas anteriormente no estado da arte, veremos neste 

capítulo exemplos de projectos que serão analisados através da progressividade entre 

espaços, onde nos focamos nas transições entre os níveis mais públicos e privados. 

Interpretamos as relações que estes estabelecem, considerando o grau de profundidade dos 

espaços que consequentemente afectam o contacto entre utilizadores. Interessa –nos, estudar 

o modo como o espaço proporciona e promove o espirito comunitário, e como a utilização dos 

edificios dinamizam a partilha social. 

3.1 IN BETWEEN, O ESTADO INTERMÉDIO NO EDIFÍCIO 

“In Between” é o conceito que garante a transição e conexão entre zonas com carácteres 

territoriais divergentes, essencialmente, é uma condição espacial que estabelece um contacto 

entre lugares
26

. Os “lugares intermédios” são a resposta à necessidade de fluidez e articulação, 

sendo a continuidade do espaço referida como ‘limiar’. O espaço de transição está ligado ao 

problema de uma continuidade espacial necessária entre o espaço interno e externo. Ao 

projectar-se uma continuidade articulada, provoca-se o confronto entre tensões para as afirmar 

e integrar espaços de um edifício. Verificamos então a questão num exemplo. 

3.1.1 ORFANATO EM AMESTERDÃO DE ALDO VAN EYCK  

O Orfanato em Amesterdão foi a oportunidade entendida por Aldo Van Eyck de 

representar a sua ideia de comunidade e apresentar a arquitectura moderna numa nova visão 

urbana. 

 
11. Diagrama dos Circulos Otterlo de Aldo Van 

Eyck. 
 

Esquema que visualiza a abordagem 

sincrética do design, onde reúne as 

tradições clássica, moderna e vernacular 

da arquitetura. Representa a realidade do 

domicílio, entre o “nós”, enquanto ser 

colectivo e o mundo,os fenômenos 

gêmeos e a reciprocidade. 

 
 

                                            
26

 Ver capítulo2, página 18. 
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O arquitecto holandês criou um nó urbano descentralizado, com muitos espaços de 

interacção, onde o objectivo era criar um edifício com multiplas situações “in-between spaces”. 

Oferecendo, assim, condições para uma experiência de uso intensa, que na perspectiva do 

arquitecto contribuiram para a redução hierarquizada dos padrões das relações entre os 

sujeitos. 

Composto por um conjunto de unidades espaciais interligadas por um sistema de 

transição que se desenvolve na diagonal, as interrupções neste sistema correspondem a 

pequenos desníveis que vão aparecendo no espaço. O edifício foi pensado a partir de módulos 

de dois tamanhos, um menor para as residências, e um maior para espaços comunitários. 

Cada um deles possui um tecto abobadado de betão pré-moldado na cobertura. Permitindo 

que estes fossem identificados como entidades espaciais autónomas que se encontram 

encadeadas e definem um percurso, onde a parte e o todo se determinam mutuamente. Assim, 

o sistema é composto por cantos e espaços de geometria concêntrica por onde se encontram 

bancos e outros objectos que nos convidam à estadia. Cada unidade individual é confinada 

pelo seu próprio espaço exterior. Um pátio maior é compensado na diagonal a partir de 

espaços residenciais, a entrada e os espaços administrativos estão directamente ligados à rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12. Planta do piso térreo do Orfanato. 

 

Os espaços de transição são interpretados como ruas e praças, lugares partilhados que 

ligam as diversas unidades e permitem a interacção dos habitantes. Existe uma articulação 

coerente entre o grande e o pequeno, o interior e o exterior, a casa e a cidade que se vai 

revelando através da unidade material, da forma e da escala. A linguagem formal, a 

materialidade, o mobiliário fixo, o sistema construtivo e a iluminação, encontram-se num 

diálogo de continuidade dando a impressão ao observador no interior do edifício de vivenciar 



Isolamento, Transição e Partilha: Espaços de Interioridade Progressiva 

Joana Silva dos Anjos  38 
  

um espaço exterior, reforçada pelo confronto com os enquadramentos que o espaço interno vai 

proporcionando sobre o edifício.  

O espaço público é organizado através de desníveis, irregularidades no tecto como as 

cúpulas de maiores dimensões, unificam o espaço central das casas, bem como as peças de 

equipamento construído que especificam as relações de grande e pequeno, lugar individual e 

colectivo, exterior num interior e interior num espaço exterior. Existe sobreposição e 

justaposição de limiares que funcionam não como barreiras mas como articulações entre 

espaços e entre actividades.  

Van Eyck cria conexões fluídas entre todos os espaços, elevando assim o princípio de que 

o espaço intermédio deve permitir o estímulo de apropriação para que o habitante possa 

descobrir as características formais do edifício como um desafio, como uma série de factos 

estimulantes aptos a serem interpretados. Oferecem, assim diferentes possibilidades de uso 

aos espaços. 

 
 

 
13.a. Cobertura abobadada dos módulos de betão pré-moldado. 13.b. Relação interior-exterior 
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3.2.1 O EDIFÍCIO E O SENTIDO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

3.2.1 RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES “BIKUBEN” DO ATELIER AART 

O edificio “Bikuben” é uma residência universitária que se expande na ideia de que a 

unidade pode surgir a partir de uma rede social ampla. O edifício é bastante claro na sua 

concepção. Consegue através de uma rua que percorre todo o edifício ao envolver um pátio 

iluminado, criando contacto directo e visibilidade entre o espaço comum e privado e, ao mesmo 

tempo, garante a privacidade do aluno no quarto. Além de uma economia reduzida, o maior 

problema para os estudantes nos nossos dias é a solidão e a falta de relações sociais e, assim, 

neste projecto, o elemento estruturante principal é a possibilidade de entrar na comunidade 

universitária e a diversidade de relações sociais que esta oferece. 

Os limites de cada apartamento contêm entre oito e nove quartos com janelas para o 

exterior e dois espaços comuns (a cozinha e a sala de estar) abertos para o amplo saguão 

interior, como se fossem expandidos. Preenchendo todas as partes do volume de construção 

dá a interface social a cada aluno.   

Dá-se a máxima prioridade às zonas comuns, que se interligam com as zonas privadas 

através de pátios interiores. Assim, preserva-se o carácter privado dos quartos ao mesmo 

tempo que se permite a comunicação visual entre os espaços mais públicos dos diversos 

apartamentos e destes com a rua comunitária, através do saguão.   

A rua, de carácter comunitário, é um espaço exterior coberto, que se inicia à cota do 

espaço público e termina no terraço descoberto da cobertura. Esta dá acesso a todos os 

apartamentos e às diversas salas comuns da residência, o que lhe confere um carácter semi-

público. Embora seja acessível por qualquer pessoa a partir da rua pública, é naturalmente 

controlada pelos seus habitantes. As bolsas existentes ao longo do seu percurso constituem 

lugares para estudar, conviver, apanhar sol, estabelecem-se assim zonas para estadias mais 

prolongadas através de mesas e cadeiras.  

As características essênciais ao estímulo do contacto entre residentes através desta rua, é 

o facto de ter óptima iluminação natural (por ser exterior), ter uma adequada densidade de 

utilização e comunicar visualmente com todos os lugares mais públicos da residência, dando 

acesso a alguns deles (contem zonas de estadia). No entanto, o facto de se poder aceder 

directamente aos apartamentos desde o exterior, através dos núcleos de circulação vertical, 

diminuirá a sua utilização. 
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14. a. Corte        b. Modelo tridimensional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
c. Planta piso 1        d. Diagrama  
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3.2.2 RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES TIETGENKOLEGIET  

TIETGENKOLLEGIET é uma residência de estudantes em Copenhaga do atelier 

LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTFIRMA, 2005, inspirado nas construções tradicionais 

do sudeste da China (comunidades aldeãs com moradias individuais e instalações comuns 

combinadas numa construção circular). O desenho circular cria um senso de igualdade e 

unidade comum que contrasta com projecção de volumes que expressam as residências. 

O conceito do edificio é a reunião do colectivo e o individual. E, por isso, a construção 

atribui o mesmo peso entre apartamentos individuais e espaços comuns. Um dos muitos 

aspectos interessantes desta residência universitária é que promove a diversidade dos seus 

habitantes, recebendo alunos internacionais. Tem particular atenção à vivacidade que é 

mantida através das interações sociais, bastante apoiada sobre a organização espacial do 

edifcio. 

Caracterizado pela sua forte expressão plástica, o seu centro é um espaço verde comum 

circular que é frequentemente utilizado quando o tempo permite as actividades ao ar livre, 

sendo o espaço verde bastante utilizado nos meses mais quentes para eventos da 

comunidade, tais como concertos, festas e exposições de arte, e no inverno o espaço torna-se 

um lugar para aproveitar o sol de inverno. 

O edifício é rasgado por cinco cortes verticais, que o dividem tanto no sentido visual como 

funcional, estas secções proporcionam o acesso ao espaço do pátio central e ao corredor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. a. Planta piso térreo.      15.b. Planta do piso 4. 

 
 

 
É composto por diversas “caixas” ou compartimentos distintos. Os espaços junto à zona 

verde comum são as salas comuns interiores que estão configuradas como um grande estúdio, 

em que o mobiliário é utilizado para dividir o espaço entre uma cozinha partilhada, da sala de 
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jantar e da sala de estar. A sala comum costuma ter jantares comunitários semanais onde os 

habitantes se reúnem para preparar refeições. O piso térreo possui um café, um grande salão, 

lavandaria, estacionamento de bicicletas e de estudo, informática e salas de conferências. As 

residências estão localizadas nos andares superiores, onde todos os quartos têm um ângulo de 

360º, podendo obter visão para a envolvente. 

A zona dos quartos é dividida em grupos, com uma respectiva sala comum. Os quartos 

individuais abrem-se sobre a sala comum, criando um fluxo de movimento em direcção a este, 

gerando um sentido de comunidade dentro do dormitório.  

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Diagrama do edifício. 

 

 
A fachada é feita em liga de cobre, mantém a superfície do edifício limpa e protegida, 

ficando apenas com um tom escuro ao longo do tempo, aliviando as necessidades de 

restauração no futuro. Utiliza-se madeira (carvalho) e divisórias de vidro alternadas ao longo da 

parede da liga, criando uma fachada emocionante e dinâmica, que também estimula o fluxo de 

ar fresco e luz do sol.         

 No interior, o betão é aparente e o pavimento é de magnésio, criando espaços 

extremamente duráveis e fáceis de limpar. Os materiais escolhidos também definem as áreas 

comuns do edifício.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Pátio central exterior. 
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3.2.3 RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES MY SPACE EM TRONDHEIM 

Esta residência universitária na Noruega pelo ATELIER MEK ARCHITECTS foi 

desenvolvida segundo fases do espaço de interacção. Pensado como uma rede social, os 116 

moradores podem ficar a conhecer-se uns aos outros apartir das grandes áreas sociais que 

unem todos os alunos.         

 Segundo o objectivo de alcançar um ambiente colectivo, os alunos partilham: uma sala 

flexível, interpretada como um mecanismo que permite a expansão da identidade, auto-

reconhecimento e reafirmação; e uma cozinha concebida, como um espaço experimental e 

comum, onde cada um tem sua própria área de armazenamento separada.  

O piso térreo possui espaços que são utilizados para actividades sociais, como concursos 

e seminários. O primeiro piso está dividido em diferentes áreas, onde os alunos são 

incentivados a personalizar segundo as actividades do dia-a-dia. Os quartos são organizados 

segundo uma linha limite do volume e preenchem os quatro andares acima, enquanto as áreas 

de estudo estão posicionadas nos corredores e em terraços varanda, permitindo aos alunos 

trabalhar facilmente em grupo.    

 

18.a. A cozinha. O espaço experimental e comum. 

 
 

18.b. Áreas de Estudo, nos corredores de 

acesso aos quartos. 
 

 

O edifício deve ser encarado como 

algo que está inacabado, porque 

convida para a sua conclusão através 

dos seus utilizadores na procura de 

uma vida comunitária satisfatória. O 

próprio espaço é um laboratório onde 

se testam habilidades que se reflectem 

nos gestos de interacção social. “O 
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melhor quarto é aquele que encena um pequeno mundo de nós próprios no seu interior”.   

Todos participam no desenvolvimento do edificio, numa negociação enriquecedora em que 

os alunos são livres de se apropriarem criativamente do espaço colectivo, um ambiente 

arquitetónico que foi concebido sob a procura de abertura funcional. MySpace é um exemplo 

de estruturação do espaço em função de acções coletivas, é uma forma de fortalecer os laços 

entre os moradores e um método de contrabalançar interesses.   

Segundo um orçamento muito apertado, negligenciando o uso de soluções de materiais 

sofisticados, adoptou soluções técnicas comuns e tradicionais aplicados de uma forma 

contemporânea. O edifício é técnicamente modesto e performativamente ambicioso. Em vez de 

um objecto isolado e auto-referêncial, o resultado é um volume despretensioso, que estabelece 

um diálogo com a cidade e na criação de uma experiência colectiva. 

Este caso é exemplo de uma forma actualizada e dinâmica de vida para os estudantes, a 

ecologia social fundamental para a sociedade actual, maximizando os laços sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.a | 19.b. Alçados exteriores e relação com edifícios envolventes. 
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4. RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES NO PÓLO UNIVERSITÁRIO DA AJUDA 

4.1.CONTEXTUALIZAÇÃO E LEITURA DO LUGAR 

 
Apresentamos neste subcapítulo os principais problemas que foram tidos em 

consideração na elaboração da proposta de projecto da Residência de Estudantes. 

Consideramos na primeira fase, a sua contextualização na cidade e as principais questões a 

nível urbano.           

 O Pólo Universitário da Ajuda da Universidade Técnica de Lisboa está enquadrado 

sobre o parque florestal de Monsanto. Encontra-se circunscrito a norte pelo parque, a sul pelo 

palácio da Ajuda, a poente pelo bairro 2 de Maio e a nascente pela Tapada da Ajuda. Embora a 

sua posição geográfica permita uma forte relação visual com a cidade, estes apresentam-se 

desassociados, pois não existe reciprocidade entre a vida dos dois lugares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
          20. Área de Intervenção. Polo Universitário da Ajuda. 

 
 

Monsanto corresponde a 10% do concelho de Lisboa, define limites muito vincados, tanto 

que estes criam uma condição quase de bloqueio, sente-se alguma incerteza pela parte das 

pessoas na sua apropriação. Caracterizado pelas vistas privilegiadas, pelos diversos 

miradouros, pelos circuitos pedonais e pelo programa detalhado de arborização. 

A sua construção deve-se ao Engenheiro Duarte Pacheco, que considerou a concepção 

do Parque crucial para a cidade, pois, apesar da existência de alguns espaços verdes, não 

existia nenhum Parque Florestal. Em 1938, realizou-se o plano geral de arborização e dos 
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equipamentos que definiriam o Parque. A concepção do projecto apoiou-se numa ideologia de 

bosque natural, uma serra de sentido pintoresco e contraria as concepções tradicionais dos 

parques. Uma obra de grande dimensão, onde Keil do Amaral, responsável pelo projecto, 

procurou estabelecer um discurso entre a contemporaneidade e a tradição portuguesa. 

No entanto, a visão utópica na concepção deste lugar, à semelhança de outros parques 

das cidades modernas, revelou mais tarde algum insucesso. Hoje, o que na verdade foi 

pensado como um plano de arborização para utilização pública e que deveria constituír um 

ponto dinamizador de actividades exteriores, (pensado no sentido colectivo e de vivências 

sociais), tem sido somente o pulmão verde à escala da cidade. Composto maioritariamente por 

pinheiros, eucaliptos e carvalhos, é uma massa arbórea densificada que apresenta uma fraca 

partilha vivêncial com a envolvente. 

 A instalação do Pólo Universitário corresponde à área do anterior Parque Urbano do Alto 

da Ajuda, considerado a principal “entrada” de Monsanto. 

A Ajuda é uma zona caracterizada por uma topografia acentuada e uma forte relação com 

o rio, anteriormente ocupada por conventos, quintas e palácios. Por ter sido uma das áreas 

menos afectadas pelo terramoto de 1755, sofreu um aumento da população comprovada pelas 

intervenções pouco planeadas no território. Ao longo do tempo, estas construções passaram a 

assinalar o Alto da Ajuda como um lugar difundido, composto por diversos bairros 

desagregados entre si,
27

 e por uma constante presença de vazios urbanos descaracterizados 

que resultou numa escassez de unidade.   

 O Pólo Universitário encontra-se envolvido por uma fragilidade urbana profunda, e não 

só parece desintegrado da cidade como do parque florestal. Neste sentido, a sua composição 

apresenta sérios problemas na qualidade do espaço público e consequentemente a nível 

social. Sem limites bem definidos, é composto actualmente por três faculdades: O ISCSP 

(projectado pelo arquitecto Gonçalo Byrne,1999/2001), a Faculdade de Medicina Veterinária 

(1999), o edifício da Faculdade de Arquitectura (Arquitecto Augusto Pereira Brandão,1994); o 

Centro de Actividade Física e de Recreação (CEDAR); e a cantina comum a todo o pólo.  

A intenção de valorizar esta zona da cidade não foi conseguida, o plano de construção do 

pólo não foi concluído, os edifícios não se encontram articulados, o espaço entre eles parece 

apenas “sobrante” usada para a simples circulação, o que resultou num conjunto urbano não 

só sem identidade, como sem segurança. 

 

 
 
 
 

                                            
27

 Bairro do Alvito (1937),Bairro Novo de Belém (1938), Bairro do Restelo (1940) e Bairro do Caramão 

(1949). Criam-se habitações de carácter socia nos anos 60/70:Bairro do Casalinho da Ajuda e o Bairro 2 
de Maio. 
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No seguimento do capítulo 2.8 do Estado da Arte, apresentamos a imagem 21 que na 

teoria do space syntax chamamos mapa de interface, onde faremos a avaliação do mesmo de 

uma forma relativamente empírica.       

 O mapa de interface permite calcular a conexão entre público e privado, através de 

pontos e ligações entre os mesmos. Neste caso consideremos a zona em estudo. Para que 

Y - Espaço Público 

X - Entrada nos Edíficios 

21. Mapa de Interface sobre planta actual do Pólo Universitário 
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seja de claro entendimento, consideramos as ruas como espaços Y que representados por um 

nó aberto, e ligamos cada espaço Y à entrada de cada edifício (X ou x). Deste modo, os nós 

fechados correspondem ao acesso ou entradas que cada edificio tem para a rua. Assim, 

obtem-se um sistema de relações entre espaço público e privado do Campus Universitário.  

Para que possamos comparar os resultados de conexão espacial, vejamos uma área em 

Londres em duas fases de crescimento, referidas por Bill Hillier no livro “The Social logic of 

Space.” (imagem 22) 

 

 

 

 

 
22.a. Área original (séc XIX).     22.b. Mapa de interface da área correspondente. 
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22.c. A mesma área reconstruída.    22.d. Novo mapa de interface.                                    

 
 
 

As imagens acima apresentam duas situações distintas do mesmo lugar. Verifica-se os 

resultados dos dois mapas de interface: enquanto o primeiro (22.b) mostra a relação directa 

entre ruas e edifícado, a mesma área reconstruída (22.d.) revela maior semelhança com a área 

de intervenção do Pólo Universitário da Ajuda. Sendo que na primeira (22.b) verifica-se que a 

estrutura tradicional tem fortes relações entre espaço público e privado (Y-X), apresentando 

pouca profundidade topológica (grau 1,2 em toda a estutura urbana). Ambos os mapas 

apresentam vários nós de ruas com pouca relação. Estamos perante duas situações onde as 

profundidades dentro dos espaços têm vários patamares. Existem, assim, situações (X-x-y-Y) 

onde a relação entre edificado e espaço público não é directa, chamados subníveis de 

privacidade. Surgem limites de propriedade, gráficamente estão indicadas do seguinte modo: 

 
23. Espaços não distribuídos do sistema: um ponto, com laço unindo o ponto 

para si, mostra o alcance de um limite. Define uma zona/ propriedade. 
 

 
Concluímos portanto que o pólo universitário apresenta pouca 

permeabilidade entre as ruas e o construído. É absolutamente necessário intervir considerando 

as actuais ausências de articulação. É importante que exista uma relação com o espaço 

público mais acentuada, dando vida às ruas, e criando zonas que possibilitem aos alunos das 
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várias faculdades se reunirem.        

 O único espaço de sentido comunitário que é partilhado é o edificio da cantina. No 

contexto actual, todos os espaços comerciais ou zonas de reunião entre alunos estão dentro 

das próprias faculdades, tanto as áreas especializadas (livrarias, bibliotecas), como as de 

sentido geral (papelaria, bar), mas que poderiam resultar exteriormente às faculdades. A 

ausência de zonas de permanência e percursos pedonais que permitam não só criar relações 

entre estudantes como criar uma ligação entre o parque e o Pólo Universitário, tornam-o 

portador de um nível de desintegração bastante elevado.     

 A proposta da residência de estudantes nesta condição, é bastante pertinente, pois 

permite tirar partido de diversas situações que dêem versatilidade e dinâmica ao pólo 

universitário. 

 
 
 

4.2 ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

Em resposta aos problemas referidos anteriormente, a estratégia de projecto nasce numa 

primeira fase da intenção de criar uma extensão da densidade arbórea à grande escala, unir o 

parque florestal de Monsanto ao limite da cidade, através do Pólo Universitário. Deste modo, o 

conceito base de toda a intervenção urbana é criar um discurso entre a floresta e a cidade, 

convertendo os limites de Monsanto em sugestões de entrada para o Parque, tornando-o mais 

acessível, e dinamizando o pólo. Este passa a ter um espaço público que articula ligações e 

espaços de convívio, desenhados através do novo “corredor” verde. 

Esta vontade de integração da floresta com o espaço urbano tem como fim criar 

ambientes que estimulem o contacto, a utilização diversificada dos espaços por parte dos 

utilizadores, concedendo vida e segurança aos espaços exteriores. O Campus Universitário 

passa a ser um espaço de transição entre o Parque de Monsanto e a Cidade. 

O objectivo é criar uma proposta não só que intégre o pólo universitário com o parque com 

a cidade, mas onde o novo edifício e o novo espaço público reflitam uma sucessão de espaços 

que estão inteiramente ligados. Portanto, a complexidade da proposta de projecto reside em 

conseguir uma gradação de espaços onde os usuários das diversas faculdades possam 

interagir e conviver, uma vez que são estes os responsáveis pela vida do pólo.   
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24.a. Esquema de intensão do sistema verde á escala da cidade. 24.b.Extensão do espaço verde na área 

de intervenção. 
 
 
 

4.3 PROPOSTA URBANA  

As intervenções no desenho urbano foram apoiadas por uma ideologia social consciente 

do espaço, com base nos valores de uma gradação de privacidade. A intenção é recrear a vida 

urbana, por isso, é essêncial que a leitura seja feita do global para o particular, ou seja, que o 

lugar seja interpretado como um padrão de grande escala onde depois é criada a estrutura da 

nova intervenção. 

Toda a proposta de projecto é como se fosse metaforicamente um jogo de matrioskas 

russas, ou seja, foi pensado na sua apropriação segundo uma sequência de espaços que se 

contêm uns nos outros. A apropriação do domínio de carácter mais público e colectivo, para o 

espaço mais individual e privado. É uma espécie de sugestão de espaços encadeados. 

 A proposta urbana surge então no contexto da estratégia de intervenção. A nova 

estrutura verde é o elemento gritante, responsável por consolidar o Campus Universitário com 

a cidade, expressa-se sob ambientes diversificados, criando zonas arbóreas compostas por 

densidades e espécies distintas. À medida que se extende adquire ambientes que permitem o 

jogo entre a escala urbana, e o jardim de permanência junto ao novo edificio das residências.  

A eficiência deste espaço é a agregação física no território, une diferentes ambientes, e 

permite a uma escala urbana gerir funções distintas, onde se fixão actividades e se adquirem 
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vários espaços que resultam num todo. Assim as tonalidades e sombras criam zonas mais 

intimas à medida que se apróxima da escala do homem. 

 
 

 

 
 

25. Planta diagramática da proposta urbana no Pólo Universitário da Ajuda. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b 

Pré- Existências  

Novos Edificios Propostos 

Local de Intervenção da Residência de Estudantes 

Proposta do Novo Corredor Verde 

a 

b 

a 

b 

Av. Universidade Técnica 

Rua Sá Nogueira 
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26. Progressividade do espaço público à escala urbana.  

 
 
 
 

Para que seja mais claro compreender o diagrama e a intenção, consideremos o espaço 

principal a nível urbano, e estruturamos uma sequência. Se pensarmos no novo percurso como 

elemento isolado, os limites deste correspondem a uma fase de transição e todos os espaços 

verdes criados para além deste, são os lugares de partilha. No entando, se pensarmos à 

escala de apropriação do edificio, o percurso ganha o carácter de espaço partilhado, e assim 

sucessivamente. 

Redefine-se parte da estrutura viária (ver imagem 27 e 28) na intenção de a tornar mais 

competente na ligação à cidade e na definição mais precisa do Pólo Universitário. Assim, 

reduziu-se a escala da via de circulação automóvel na Rua Sá Nogueira, tal como a da Avenida 

da Universidade Técnica, ambas mantêm os dois sentidos viários. A rua de acesso à parte de 

estacionamento da Faculdade de Arquitectura, foi extendida para o terreno abaixo do edificio 

do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, local escolhido para a intervenção. 

A residência de estudantes nasce da vontade de gerar um edifício dinâmico, que promova 

actividade em conjunto com todo o espaço exterior, consiga activar a vida do pólo. Assim, trata-

se não só de um compromisso entre natureza e construído como da consciência de 

interior/exterior em constante mutação. O objectivo é criar um sistema de relações que se 

reflectem não só na disposição dos espaços, mas nas consequências sociais que o novo 

edificio possa ter. 

 

(…) As mudanças de maior alcance na evolução das sociedades estão geralmente envolvidas 

com profundas mudanças na forma espacial, e na relação da sociedade com o seu ambiente 

espacial, essas mudanças parecem ser não tanto um subproduto das mudanças sociais, mas 

uma parte intrínseca deles e até mesmo a certo ponto causador deles. (HILLIER, 1989, p.27.) 
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4.4 RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 

Pretende-se que o projecto crie um lugar consolidado e simbólico no pólo, onde os alunos 

e os utilizadores das diversas faculdades se possam conhecer e conviver, facilitando o acesso 

a equipamentos que dinamizem e fortaleçam as relações entre as partes subjacentes à ideia 

de campus universitário. 

 

 

27. Planta de Implantação: proposta urbana e edificio residência de estudantes.  

 
 
 

O local eleito para o projecto é o terreno sul do ISCSP, como foi referido anteriormente, 

onde hoje apenas existe terreno desabitado. Este lugar apresenta diversas características 

favoráveis. A posição clara permite relacionar-se visualmente com o Palácio da Ajuda e com o 

rio, constituindo uma vista favorável sobre a cidade, e assim ser um espaço benéfico para 

grande afluência de pessoas, criando um bom espaço para contacto social e partilha entre 

indivíduos. É um lugar pertinente para consolidar o pólo, pois permite definir uma área nítida 

que se encontra descontrolada e assim estabelecer limites de apropriação. 
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28. Mapa de Interface melhorado do campus com a proposta de intervenção. 

 

 

A proposta é desenvolvida de modo a obter mais vivências no pólo universitário. O mapa 

de interface acima é o resultado melhorado do sistema de conexão urbano e permeabilidade 

entre construído e espaço público. 

A intenção é que a residência articule mais nós entre público e privado (Y-x) (ver capitulo 

2.8 Estado da Arte). Se observarmos, obtem- se maior número de ligações com o lado b, ou 

seja menos profundidade topológica que no lado a, ambos são espaços públicos, mas de 

naturezas distintas. Enquanto o lado a, deve garantir o acesso ao edificio preservando um 

pouco a sua privacidade, o lado b é desenvolvido como o espaço público de maior dinâmica e 

vivência social, e por isso estabelece maior número de contactos com o edifício. 

a 

b 
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A intervenção é um discurso que articula espaços segundo a noção de público e privado, 

através da vontade de uniformizar o lugar apartir de uma estrutura que liga o espaço verde com 

o edificado na procura de uma solução comunitária. 

Desta vontade de associar a floresta com pólo universitário, propõe-se um edifício 

integrado na topografia do terreno. O objecto arquitectónico deve, tal como a proposta urbana 

estabeleçer uma relação directa entre a densidade da natureza e a do construído. O lugar não 

é tomado como referência de modo a ser o edificio a adaptar-se a ele, mas é considerado um 

ingrediente, onde a nova construção se vai revestindo da própria natureza. 

 
 
 

4.4.1 O GESTO  

“Como um sólido que se escava pedaço a pedaço, buraco a buraco (…)” 
28

 

 
 
 
 
  
 
 
 

29. Diagrama do volume escavado segundo a gradação de público para o privado.                 

(Ver Anexo II, imagem VII) 

 

 
Este subcapítulo dedica-se a clarificar o tema e o objecto arquitectónico de um modo 

preciso. Molda-se directamente no edifício uma sequência de gestos que articulem os 

conceitos subjacentes à dissertação, ou seja “Isolamento, Transição e Partilha”, como formas 

de subtracção num volume maciço. Considera-se a área de implantação a cheio e executa-se 

uma sequência de passos: 1) Na ideia de expandir o espaço público criam-se dois rasgos a 

cotas desencontradas de acordo com o terreno,sugerindo a ideia de átrio de entrada do edificio 

(Partilha); 2) Cria-se uma ligação entre os dois rasgos, articulando as duas cotas do terreno a 

partir de um percurso (Transição); 3) Subtrai-se uma primeira porção de massa onde se situa o 

coração do volume da residência universitária, nasce assim um primeiro pátio; 4) Cria-se uma 

segunda cavidade onde se gera o pátio do segundo volume; 5) Executam-se rotações sobre os 

pátios interiores. Desto modo, o edificio é um reflexo de uma gradação de público para o 

privado, que sucede em todas as escalas de intervenção. 

A finalidade principal é parecer ser um único elemento construído, criando a ideia de 

implantação de um só edificio, onde na sua cobertura a noção de construído se dilui com a 

                                            
28

 BAEZA,A.C. (2011) Campo Baeza.Pensar com as mãos.Caleidoscópio:Casal de Cambra,p.93. 
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natureza envolvente, e assim existir uma sugestão de continuídade do espaço verde. No 

entando, o projecto é composto por dois volumes autónomos entre si, que se assumem por 

contraste ao espaço natural na cota inferior, junto do grande passeio pedonal que se extende 

em conjunto com a continuidade do parque de Monsanto. Nele o espaço verde, vai-se 

adaptando à estrutura urbana na medida que que estabelece um discurso junto do edificado e 

da escala do Homem. Este espaço público caracterizado pela ideia de vale verdejante 

directamente relacionado com o rio seco é, por definição, o elemento chave no 

desenvolvimento do edificio das residências, é apartir dele que se estabelece a ideia de 

unidade no lugar e se resolve a falta de espaços comunitários na universidade. 

É importante considerar que a maioria das residências universitárias na cidade de Lisboa 

se localizam fora dos pólos académicos, apresentam-se espalhadas pela cidade num padrão 

de edificios de habitação de pequena ou média dimensão, onde o contacto social fica 

restringido à escala de cada unidade habitacional, não existindo um convívio mais ampliado 

entre os residentes. Foram considerados quartos duplos para os estudantes na proposta da 

residência, pois, é necessário ter em conta que as unidades residenciais de grande dimensão, 

como modelos habitacionais partilhados por três ou mais pessoas, geram problemas de 

privacidade, principalmente quando são períodos alargados de habitação. 

 
 

4.4.2. PROGRAMA 

A residência de estudantes é composta por dois edifícios assimétricos e independentes 

entre si, tendo cada um deles um pátio correspondente. A intenção é que seja um lugar de 

grande interacção entre os seus utilizadores, desenvolvendo unidades onde os espaços 

partilhados, como corredores, pátios, salas de estudo e cozinhas, representam um papel 

essêncial.  

Prevê-se que o átrio de entrada comum a ambos os edifícios seja predominantemente 

movimentado durante o dia. O piso térreo dos mesmos deve constituír espaços comerciais 

(incluindo zona de café), tornando-a não só uma zona de chegada, mas uma zona de estadia 

ao ar livre, dinamizada por este tipo de equipamento e serviço. 

 O volume A, corresponde ao edifício principal da residência de estudantes, é composta 

por quatro pisos que surgem por cima do estacionamento que ocupa o local de implantação 

deste volume, trata-se de um estacionamento de lotação para 75 lugares interiores. No exterior 

garante-se maior número de lugares, apesar de que se pretende dar prioridade à utilização da 

bicicleta, do transporte público, ou mesmo da mota como meio mais adequado ao jovem 

estudante na cidade. Os pisos superiores destinam-se ao verdadeiro sentido de concepção da 

residência, é onde se encontram as áreas habitacionais - zonas de estudo e de trabalho 

disponíveis 24 horas, áreas de convívio, possui uma lavandaria comum, e um auditório - onde 
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se devem organizar diversas actividades, receber conferências e eventos que promovam a 

utilização colectiva de todos os alunos do pólo dentro da residência, tornando-a elemento 

integrante do mesmo. Os espaços são organizados segundo um pátio verde comum de forma 

quadrangular, que vai sofrendo rotações de piso para piso
29

 (ver anexo II, imagem VI), 

transformando o espaço em algo menos monótono e repetitivo, passa então a ser o espaço 

poético que domina a vivacidade do edifício. Este deve ser entendido como o lugar de reunião 

do colectivo e do individual. 

O volume B é destinado a estúdios habitacionais para investigadores e professores, a 

opção de o tornar desagregado do edificio principal, deve-se ao motivo de responder a um 

grupo de usuários de interesses e modos de vida distintos dos alunos, e por isso possui um 

carácter mais restrito. O piso térreo, para além de possuír também ele uma área comercial, é 

directamente ligado a um outro pátio, portador de uma lógica plástica semelhante ao anterior, 

mas de uma escala mais reduzida. É a partir deste que se desenvolve uma biblioteca, 

destinada a todos os alunos da UTL, e a um espaço expositivo, que permita não só exposições 

temporárias como a apresentação de trabalhos menos formais, partilhando-os com os alunos 

de todas as faculdades, existindo uma comunicação entre todos. 

  
 

 
 

30. Esquema de identificação dos volumes que compõe a proposta da residência. 

                                            
29

 Estas transformações físicas foram executadas segundo referências conceptuais e plásticas de alguns 

trabalhos, como instalações de Gordon Matta-Clark- artista americano que fazia intervenções em edifícios 
da Nova Iorque dos anos70. Cristian Kerez no projecto Holcim que explora a estrutura hierárquica, os 
princípios estéticos instáveis, e relevância arquitectónica,por base de rotações circulares em todo o 
edificio, uma obra de expressão visual. 

A 

B 
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31. Diagrama Programático da Proposta da Residência de Estudantes. 

[Escreva um trecho do 
documento ou o resumo de 
um ponto interessante. Pode 
posicionar a caixa de texto 
em qualquer ponto do 
documento. Utilize o 
separador Ferramentas de 
Desenho para alterar a 
formatação da caixa de texto 
do trecho em destaque.] 

Biblioteca + Galeria de exposições 

Espaços Comerciais 

Serviços  

Estudios para investigadores 

Habitação para estudantes  

Acessos verticais 

Auditório 
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4.4.3. MATERIALIDADE   

Entender a materialidade do projecto passa por compreender que parte do edifício 

pertence à terra, e que parte se descola dela, ou por outro lado, entender que todo o volume 

trabalha em continuídade com o terreno e que apenas se vai exibindo em contraste com o 

modo como toca no chão e se destapa da cobertura verde que caracteriza todo o espaço 

exterior envolvente. Por isso, o edifício assume uma pele de betão rasgada por cortes verticais. 

Estas secções dividem o edifício tanto no sentido visual como funcional, proporcionam uma 

leitura mais tectónica onde existe uma maior relação com a luz, considerando que cada rasgo 

corresponde a um recúo de fachada. A materialidade implica textura, e é no exterior que o 

betão se impõe, a imagem do construído é assim transmitida por um aspecto fortemente táctil 

dado pela estereotomia da cofragem de madeira. No interior opta-se por uma expressão 

diferente, o branco das paredes predomina com a absorção da luz do dia, sendo este 

organizado segundo pátios interiores, onde o espaço verde volta a dar dinâmica e cor. 

 
 

4.4.4 GRADAÇÃO DO PÚBLICO PARA O PRIVADO 

Este subcapítulo tem como finalidade esclarecer a gradação do domínio público e privado 

que compõem o projecto. Analisa-se o modo como os espaços se articulam e asseguram tanto 

a privacidade, como os lugares de maior fluxo de movimento e contacto social. O objectivo é 

compreender como o nível de privacidade de cada espaço deriva da sua relação com o todo e 

o modo como estes se encadeiam segundo espaços intermédios.    

 O projecto da residência universitária entende-se por três zonas: possui o grande 

espaço público, que deriva da extensão do parque florestal, como foi explicado anteriormente, 

e os pátios de carácter semi-público: o pátio principal, o coração do projecto onde apartir dele 

se desenvolve o volume da residência de estudantes, (um segundo pátio no volume da 

biblioteca universitária e da zona de exposições), e os módulos habitacionais de carácter mais 

privado. 

4.4.4.1 O ESPAÇO PÚBLICO  

O novo jardim que contitui o espaço público é composto por duas zonas verdes. Numa 

primeira é configurado por um percurso pedonal, tornando-se favorável à estadia e ao convívio 

entre os estudantes. É um lugar de fácil acesso, mas protegido do automóvel, separado por 

uma diferença de cota e definindo uma plataforma verde. Pensado de modo a proporcionar 

actividades ao ar livre, espectáculos de rua e uma permanência informal, onde as pessoas se 

podem deitar ou sentar no chão, fazer ginástica, correr ou andar de bicicleta. Existem 

equipamentos fixos previstos ao longo do percurso, bancos que permitam apreciar a 
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envolvente e a sombra dos diversos pinheiros mansos, carvalhos e aroeiras que compoêm 

todo o espaço arbóreo, mas dispostos de forma espontânea, permitindo ao utilizador total 

liberdade de apropriação. Este espaço verde extende-se para a entrada do edificio e cria uma 

ideia de átrio público, definido assim, uma zona exterior de entrada que funciona como um 

ponto de chegada para onde estão viradas as áreas comerciais. Numa segunda zona, em que 

esta extensão do parque florestal sobe a uma outra cota que se dilui com a cobertura do 

edificio, a superfície inclinada que esta vai obtendo permite ser percorrível e tem uma leitura 

unificada. Ambas as zonas dão continuidade à ideia de parque florestal, mas adquirem uma 

escala mais urbana à medida que se aproximam do edifício.  

 
 
 

4.4.4.2. ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO E PÁTIOS  

A residência de estudantes possui espaços de modo a suscitar o contacto e proporcionar 

o convívio entre os residentes, principal factor para que cada individuo se identifique com os 

espaços comuns e cuide deles (questão abordada no capitulo 2.7 do Estado da Arte). Todos os 

residentes podem encontrar colegas da universidade nas salas de estudo, na sala de convívio, 

na cafetaria, e nos corredores que envolvem o pátio principal e que articulam zonas de estadia 

com os acessos aos quartos. A área de circulação também é um espaço de encontro, e, por 

isso, os espaços de transição tornam-se também um espaço de pemanência. Estes corredores, 

funcionam como ruas, apenas o piso térreo possui topos de vidro, com diversos pontos 

estratégicos de acesso ao pátio, permitindo um dicurso fluído entre um espaço arborizado no 

coração do edifício. Os pisos superiores são directamente abertos e por isso têm contacto 

imediato com a atmosfera exterior. Os corredores de acesso tornam- se um lugar propício ao 

convívio, onde são dispostas zonas de sofás e mesas que possibilitam assim zonas de estudo 

e descanso ao ar livre. Deste modo, estes espaços intermédios que relacionam as áreas 

privadas dos quartos com o pátio, sugerem estadias mais prolongadas, aumentando a vivência 

destas zonas limiares entre o interior-exterior.  

Os pátios são os lugares de partilha entre os residentes, são os lugares onde se podem 

juntar e tirar partido de um espaço que não se expõe por completo à via pública. É interessante 

perceber a gradação que estes vão tendo na leitura do projecto, enquanto que à escala da 

intervenção urbana, podem ser lidos como espaços mais isolados, tornam-se os espaços de 

partilha à escala do edifício. Este esquema de gradação sucede com todos os elementos da 

intervenção.  
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4.4.4.3. MÓDULOS HABITACIONAIS  

Os espaços de carácter mais privado do projecto organizam-se segundo módulos. Cada 

módulo possui dois quartos duplos e uma cozinha comum, estes foram desenvolvidos segundo 

o mesmo sistema de gradação de privacidade: o espaço de isolamento corresponde a cada 

quarto; o espaço de transição ao espaço de entrada, que permite estabelecer confronto entre 

os habitantes à entrada e á saída dos quartos; e o espaço de partilha (a cozinha), enfatizando 

a ideia de encontro e de espaço partilhado entre os residentes. A área de higiéne foi 

desenvolvida de forma que o lavatório, o espaço de banho e a sanita funcionem 

autónomamente, não impedindo a utilização de um dos espaços enquanto outro está a ser 

usado, e dando alguma privacidade a cada individuo na sua utilização.    

  Os módulos possuem variações nas posições dos vãos e consequentemente na 

disposição do mobiliário no quarto, não sendo fixo possibilita ajustes de acordo com a sua 

utilização. As camas nunca foram dispostas paralelamente uma a outra, permitindo que cada 

um dos utilizadores sinta que tem o seu próprio espaço, evitou-se um confronto próximo entre 

camas. 

A residência de estudantes possui no total 47 módulos, o que corresponde a 94 quartos 

duplos, e portanto pretende responder a um total de 188 residentes.   

 
 

 
 
 

 
32.a. Quartos para alunos residentes.    32.b.Cozinha dos módulos habitacionais. 

   

 
 



Isolamento, Transição e Partilha: Espaços de Interioridade Progressiva 

Joana Silva dos Anjos  63 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33. Esquema de gradação de privacidade do módulo habitacional. 

Isolamento 

Transição 

Partilha 

Transição 
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4.4.5. PROFUNDIDADE DOS ESPAÇOS  

Este subcapítulo tem como finalidade clarificar as gradações espaciais que compõem o 

projecto, neste faz-se uma ligação clara entre a componente teórica e o edifício proposto. 

Apresenta-se uma análise simples de profundidade que argumenta as relações espaciais em 

estudo.  

Citamos novamente, Bill Hillier no âmbito do Space Syntax. Com base na proposta da 

residência de estudantes, apresentam-se dois mapas de interface: relação do edificio com o 

espaço público, e relação do pátio com os espaços interiores, traduzindo cada um deles,num 

gráfo simplificado. O gráfo permite perceber o nível de profundidade que os espaços mais 

privados têm em relação ao espaço público. 

 

 

34.a. Mapa de interface do edifício com o espaço público. 

 
 

 

Este "mapa de interface" representa os nós em função dos espaços convexos, 

demonstrando que existem actividades cíclicas, ou seja, sucessões espaciais.   

Como foi explicado anteriormente (capítulo 4.1 e capítulo 4.4), os nós abertos 

correspondem aos espaços Y e y que são as ruas, e que se ligam aos nós fechados (os nós a 

cheio) que correspondem ao número de entradas no edificio da residência (espaço X). A partir 

da planta de piso térreo, conseguimos substituír cada espaço por estes elementos 

simplificados e assim traçar o mapa. É através das conexões que se estabelecem entre os nós, 
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que criamos um gráfo simplificado para que se possam ler as profundidades entre os 

respectivos espaços. 

 

 

 

34.b. Gráfo simplificado da profundidade entre espaços do edifício e o espaço público. 

 
 

 
P – Corresponde ao grau de profunidade  

Y1 – Rua principal  

Y2 – Rua secundária  

y – Espaço público  

X- Espaço privado. Entradas na residência. 

 
 

O gráfo permite-nos concluír que a proposta de projecto confere ao espaço público as 

qualidades referidas por Jane Jacobs (capítulo 2.7.1 Estado da Arte). Existe um nível de 

profundidade 2 entre a residência e a rua principal do pólo, e apresenta uma relação directa 

com o jardim (espaço y). Enquanto em relação à rua secundária, apresenta um grau de 

profundidade 3.  
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Estes valores, dão mais segurança à rua sem por em causa a segurança interna do 

edificio. Por outro lado, por não haver uma relação directa entre fachada e rua, ou seja, por 

existir profundidade 2, as habitações adquirem alguma privacidade criando um bom 

compromisso entre privacidade da residência e segurança do espaço público. Em particular a 

segurança do jardim fica melhorada pelas multiplas relações de permeabilidade em quartos e 

jardim. A proposta de intervenção beneficia tanto o espaço público como o edificio da 

residência. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.a.  Mapa de interface + planta de piso térreo. Relação do pátio com espaços interiores. 

 
 
 
 

Este mapa de interface corresponde á conexão de espaços da planta de piso térreo, e, por 

isso, permite-nos interpretar a relação entre o pátio e os espaços interiores. Neste caso, 

consideramos o pátio o espaço y de profundidade 0, e os módulos de habitação o espaço x.  
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35.b. Gráfo de profundidades dos espaços interiores. 

 
 

O gráfo simplificado demonstra que pátio apresenta uma distância de nível 2, e por isso é 

muito vivido, pois encontra-se apenas um passo intermédio entre os módulos de habitação. O 

pátio está reservado em relação ao exterior, mas como apresenta um passo de distância entre 

os espaços de circulação comum do edificio está suficientemente perto de todos os espaços 

interiores para assegurar fluxo de utilização. A privacidade dos quartos fica também garantida 

por este passo intermédio. 

Garante-se que em todos os pisos existe profundidade 2 com pátio, de modo a não 

interferir com a privacidade dos quartos. 

De acordo com isto, o projecto responde à necessidade de gradação de espaços, pois 

articula-se directamente com o espaço público e garante dinâmica dentro do edifício. Tanto a 

profundidade da residência com exterior, como o pátio com o interior apresentam nível de 

profundidade 2, determinando algum controlo de acesso aos espaços mais privados da 

intervenção. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Na presente dissertação a maior preocupação foram as relações estabelecidas entre os 

espaços arquitectónicos e o modo como estes estes se tornam decisivos ao estímulo e ao 

contacto social. As cidades e os edifícios apresentam diversos problemas no aumento do 

isolamento social quando apresentam espaços de grande profundidade topológica, e que 

consequentemente condicionam a probabilidade de contacto entre indivíduos. (Hillier; Hanson - 

The Social Logic of Space, 1989). 

Os textos teóricos referidos ajudaram a contextualizar o problema. Muitos autores referem 

a necessidade da regeneração do espaço público, a importância de se criar espaços de 

incentivo à participação na vida colectiva, gerar pontos de interesse e de estadia, que 

respondam à necessidade de partilha entre utilizadores de um espaço. Um edifício deve ser 

entendido como uma extensão do espaço público, onde as zonas de circulação passam a ser 

espaços de convívio, suscitando o encontro. Assim, geraram um sentimento de 

responsabilidade em relação aos espaços partilhados e de sentido colectivo. O espaço de 

transição deve, também ele, ser considerado uma zona de encontro. Pode garantir as 

qualidades que interligam espaços e ao mesmo tempo representam um cenário de expressão 

social, onde se gera identidade, proximidade entre habitantes, o sentimento de segurança e de 

bem-estar. Devem relacionar tanto os utilizadores do espaço do domínio mais privado, com os 

utilizadores do espaço mais público, existindo um discurso que suscite relações entre eles. O 

conceito de transitoriedade, ou limiar, deve ser entendido como lugar articulado, que pertence 

tanto ao interior como ao exterior, em que ambos os lados estão simultaneamente presentes. 

A metodologia adoptada a partir do método de análise e compreensão espacial do Space 

syntax, permitiu afinar mecanismos de relação, até se obter uma solução de projecto que 

parece mais optimizada e com a capacidade de responder à falta de relações detectadas no 

Pólo Universitário. 

A narrativa dos espaços projectados na proposta de projecto corresponde a um diálogo 

continuado numa sincronia entre o domínio público e privado, relações perceptíveis pelas 

mudanças de ambiente e onde a profundidade topológica foi considerada. A ideia do Homem 

residir num espaço não se pode limitar apenas à ideia de unidade de habitação, deve ser um 

reflexo sobre o modo como se apropria e relaciona com o Lugar. O edifício das residências 

proposto é, assim, um espaço narrador expressivo que se vai construíndo com o sítio, segundo 

uma sequência de espaços que procuram um dialecto que suscite a união entre os habitantes 

e que, portanto, crie uma relação de complementaridade entre os espaços e o sistema de 

transição que as interliga. Permite que estes funcionem de forma integrante e progressiva uns 

com os outros. É nesta progressividade gradual dos espaços que nasce o sentido mediador 

entre a esfera privada e pública de cada individuo. A capacidade de ligar estas componentes é 

que atribui ao espaço a dimensão do homem, evidenciando-o enquanto elemento central na 

arquitectura. A especificação funcional dos compartimentos existe, mas o próprio domínio induz 
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uma integração mais humanizada.         

 Consequentemente, todo o sistema de gradação do domínio colectivo e individual 

manifesta-se pela complementariedade espacial. Assim, à medida que cada indivíduo se move, 

cada espaço no seu conjunto constitui uma situação de transitoriedade, do espaço público ao 

pátio interior, do pátio à área de circulação, que consequentemente liga à entrada dos quartos. 

Este discurso proporciona dinâmica social e o sentimento de pertença entre o indivíduo e o 

espaço.                                              
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXOS I | ESQUISSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Estudo do Módulo Habitacional 

II. Traços gerais do edifício. 
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6.2 1ANEXOS II | MAQUETES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Pólo Universitário da Ajuda esc:1:2000. M:Cartão Maquete 
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II. Estudos de forma - esc:1:500. M: k Line 

 
 

 
 

 
 

 
III. Modelo de implantação- esc:1:500. M:Cartão Maquete 
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IV. Estudo do objecto - esc:1:250. M:Cartão Maquete 
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V. Estudo de interiores - esc:1:200. M:Cartão Maquete 
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VI. Estudo de rotações do Pátio Interior| Estudo1 - esc:1:200. M:Cartão Maquete 

 
 
 

 
Estudo 2 - esc:1:200. M:Cartão Maquete 
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VII. Modelos Conceptuais – subtracções no volume maciço - esc:1:500. M: Betão  
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VIII. Modelo Conceptual esc:1:200. M: Betão 
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IX. Modelo Conceptual  esc:1:200. M: Betão 
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X. Modelo da proposta esc:1:200. M: Cartão Maquete 
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XI. Modelo da proposta esc:1:200. M: Cartão Maquete 
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XII. Modelo Final da proposta esc:1:100. M: Cartão Mate 
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XIII. Modelo Final da proposta esc:1:100. M: Cartão Mate 
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6.1 ANEXOS III | PAINÉIS PROJECTO FINAL 
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Panta de Cobertura
Proposta Urbana esc. 1:1000
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Planta do módulo habitacional
esc_ 1:30 02

Planta de tectos do módulo habitacional
esc_ 1:30

03

Corte A
esc_ 1:30 04

Corte B
esc_ 1:30

Tecto falso em gesso cartonado,TIPO KNAUF.

 15mm de esp. com estrutura rígida de fixação

Tecto falso em gesso cartonado hidrófugo TIPO KNAUF.

 15mm de esp.com estrutura rígida de fixação, para pintar a tinta de água.

 (com tratamento anti-fungos)

Sancas de iluminação indirecta

Wall light - Berka Led



01 esc_ 1:20 02

Corte fachada por Vão fechado
esc_ 1:20

Corte fachada
03

Corte Fachada por Vão Aberto
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1_ Tubo de Drenagem; 2_Tela Asfáltica; 3_Sapata de Fundação; 4_Terra Compactada; 5_Estrutura de Betão; 6_Isolamento; 7_Caixa de Ar; 8_Alvenaria; 9_Reboco; 10_Enrocamento; 11_Camada Regularizadora; 12_Betonilha de Assentamento; 13_Lajeta de betão; 14_Betonilha de Regularização; 15_Pavimento em Sarrafos de

Madeira; 16_Tecto Falso; 17_Mosaico: 18_Caibro; 19_Vão de Correr(vitrocsa); 20_Estore Sunscreen (manual); 21_Térmico Rígido; 22_Betonilha; 23_Manta Geotextil mais Membrana Drenante tipo "Fibrodren"; 24_Terra Vegetal(40mm); 25_Lajeta de betão; 26_Vão de abrir(vitrocsa).

7

26



13

Porta de Entrada para Habitação
(planta) esc_ 1:5 14

Porta de correr_ Espaço partilhado
esc_ 1:5

01

Cobertura Ajardinada + Parede Exterior
esc_ 1:5

02

Encontro entre Vão e Parede Exterior
esc_ 1:5

03

Encontro entre Pavimento Interior dos Quartos com Vão Exterior
esc_ 1:5

04

Encontro entre Parede Exterior com Estore Sunscreen
esc_ 1:5

05

Cobertura ajardinada com fachada pátio interior
esc_ 1:5

06

Tecto e revestimento da zona de transição junto ao pátio
esc_ 1:5

07

Pavimento da Zona de Transição: Acesso aos Quartos
esc_ 1:5

Relação entre Paredes Interiores e Exteriores do Módulo Habitacional (planta)
esc_ 1:509

Encontro entre Parede de Betão com Alvenaria
esc_ 1:512

Encontro entre a Sala de Convívio e o Pátio
esc_ 1:508

Fixação de Guarda de Vidro (planta) + Vão de correr
esc_ 1:516

Encontro entre o Edifício e o Exterior
esc_ 1:515

Encontro com o Solo
esc_ 1:5

11

Encontro entre Parede Interior e Tecto
esc_ 1:510
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Betão

Betão

250 mm

Betão

 250 mm

Betão

300 mm

Reboco

20 mm

Chapa metálica

Vão de Correr

(Vitrocsa)

Vão de Correr

(vitrocsa)

Lajeta de Pedra

16 mm

Betonilha

Regularizadora

80 mm

Rolamento de estore

Isolamento

Térmico Rigido

30 mm

Caixa de ar

30 mm

Betonilha

 Regularizadora

63 mm

Tela Asfáltica

8 mm

Guarda Metálica

50 mm

Terreno Natural

Tubo de Drenagem

Tela Drenante

40 mm

Tela Asfáltica

Alvenaria

150 mm

Isolamento

Térmico Fléxivel

45 mm

Aro metálico

Reboco

20 mm

Betonilha

95 mm

Terreno Natural

Tela Asfáltica

40 mm

Tela Drenante

20 mm

Reboco

20 mm

Alvenaria

110mm

Caixa de Ar

30 mm

Reboco

20 mm

Alvenaria

70 mm

Caixilho Embutido

Isolamento

Térmico Fléxivel

42 mm

Mosaico Hidráulico

20 mm

Chapa de aço galvanizado

4 mm

Terra vegetal

40 mm

Tela Asfáltica

8mm

Betonilha

80 mm

Betão

300 mm

Manta Geotextil

com  Membrana

drenante tipo

 "Fibrodren"

130 mm

Isolamento Térmico Rigido

"Roofmate"

50 mm

Reboco

20 mm

Betão

300 mm

Alvenaria

110 mm

Tela asfáltica

8 mm

Mosaico Hidráulico

20 mm

Chapa de

Aço Galvanizado

4 mm

Terreno Natural

Terreno  Vegetal

300 mm

Lajeta de Pedra

50 mm

Reboco

20 mm

Alvenaria

110mm

Isolamento

Térmico Rigido

"Roofmate"

30 mm

Caixa de Ar

30 mm

Betão

Elemento

de Fixação

Reboco

20 mm

Alheta

Betão

250 mm

Chapa metálica

5 mm

Guarda de vidro

19 mm

Vão de correr

(Vitrocsa)

Tela Asfáltica

8 mm

Porta  Batente

(Okultos)

Porta de Correr

(Okultos)
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