
1

Caminhar pela Diversidade: 
Por uma (Com)posição do Colectivo

Bernardo José Santos Alves
Sob a orientação do Professor Álvaro Domingues e da Professora Marta Labastida



32

(cima)
Agradecimento. Walter Segal e um 
morador de Lewisham.
http://tootasinfoot.blogspot.
com/2015/06/walter-segal-community-
architect.html

Agradecimentos

Em primeiro lugar agradeço aos meus orientadores. Aos arquitectos João 
Machado e Laura Lupini por terem feito parte da demarcação do caminho 
que pretendia percorrer. Ao Professor Álvaro Domingues e à Professora 
Marta Labastida por terem tornado esta caminhada pela diversidade num 
observar, descobrir e questionar constante e por nunca imporem um per-
curso alternativo.
Agradeço também a todas as pessoas que participaram de alguma forma 
na dissertação. Aos fotógrafos que mostraram a diversidade que procura-
vamos, a todos os entrevistados, em especial à Lourença, à Maria José e à 
Gracinda por nos deixarem entrar em sua casa.
Aos meus amigos, em especial àqueles com que partilhei as ideias da tese 
e que foram sempre motores de uma maior diversidade.
À minha família pelo apoio e compreensão. Em especial agradeço aos 
meus pais; ao meu pai, José, pelo silêncio e infinito apoio e pelo título de 
‘Filho do Zé’ que me abriu muitas portas no decorrer do trabalho; à minha 
mãe, Aldora, pelo pragmatismo, por acreditar sempre que era possível, e 
por me fazer ganhar horas todos os dias, essenciais para a concretização 
do trabalho.
Por fim à Marta. Pelas concordâncias e pelas discordâncias; nesta altura 
já não sei dizer quais das ideias são minhas e quais são tuas. Agradecer-te 
por tudo torna-se neste caso manifestamente insuficiente. 



54

(cima)
Mapa de Sintetização do Observado.
Produzido pelo autor.

Resumo

A presente dissertação de mestrado nasce das necessidades de compre-
ender de modo mais aprofundado as complexidades do espaço público. 
Optámos, no entanto, por um processo que considerámos inverso; em vez 
de começar por analisar a bibliografia vastíssima que gira à volta do tema, 
optámos num primeiro momento por observar; e a partir desta observa-
ção levantar questões, temas e problemáticas que nos conduzissem a uma 
complexificação necessária para a interpretação do que significa o público. 
Utilizando a Cidade do Porto como campo de trabalho, desafiámo-nos a 
sair de casa para recolher sinais que nos pudessem fazer compreender 
o espaço. Construímos um percurso propositadamente indefinido aten-
dendo à variedade das possibilidades, onde a diversidade com que nos 
deparámos choca de frente com alguns pré-conceitos típicos da análise e 
da prática do planeamento urbano. Propomo-nos a eliminá-los para con-
seguir dar lugar à diversidade. 
Destacamos seis lugares, a Praça do Marquês de Pombal, o Parque do Co-
velo, o Bairro de Paranhos, a Via de Cintura Interna, a viela, e o Bairro do 
Outeiro. Colocámo-los sob o olhar da lupa na espectativa de os compre-
ender. A multiplicidade de indícios que os espaços apresentaram não era 
possível de assimilar de forma rigorosa no tempo da dissertação, mas as 
sucessivas idas aos lugares revelaram os sinais mais intensos: as Dinâmi-
cas; a Rede; a (In)existência; a Dissonância; o Acaso e a Bricolage, respecti-
vamente. Representámo-los e deixamos que as questões levantadas inun-
dassem a investigação que se pretendia realizar; o número de entradas 
que se pode encontrar na dissertação é sintoma da complexidade do que 
significa o público e o antidoto da resposta necessária à compreensão, 
ainda que algumas delas, pelo tempo do trabalho, sejam lidas com uma 
injusta leveza. Este público é interpretado na dissertação com a maior 
abrangência possível, desde as múltiplas formas de o caracterizar, mas 
também nas formas em que é lido como categoria de espaço.
Caminhar entre a diversidade e a indiferença coloca-nos numa posição 
em que reconhecemos o colectivo como uma necessidade à condição hu-
mana. Compreendida esta necessidade resta interpretar as formas de 
composição deste colectivo e a posição que deve assumir na sociedade. 
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Abstract

The current dissertation rises of the necessity to understand, more dee-
ply, the complexity of the public space. We have, however, opted for what 
we consider a reverse process. Instead of start by analyzing the vast bi-
bliography that revolves around the subject, we chose to observe in the 
first  place; and from this observation to raise questions, themes and pro-
blems that lead us to a necessary complexification for the interpretation 
of what public means.
Using the City of Porto as fieldwork, we challenged ourselves to leave 
the house to collect signals that could make us understand the space. We 
build a purposefully non defined path due to the diversity of possibilities, 
where the diversity that we found clashes with some typical preconcep-
tions of the analysis and practice of urban planning. We propose to elimi-
nate those to make room for diversity.
We highlight six places, Praça Marquês de Pombal, Parque do Covelo, 
Bairro de Paranhos, Via de Cintura Interna, the alley and Bairro do Ou-
teiro. We put them under the eye of the magnifier in the expectation of 
understanding them. The multiplicity of signs presented by the spaces 
were not possible to accurately assimilate in the time of the project but the 
successive walks to the places revealed the most intense signs: the Dyna-
mics; the Network; the (Non)existence; the Dissonance; the Chace and the 
Bricolage, respectively. We represented them and let the questions raised 
flood the research that was intended to be carried out; the number of en-
tries that can be found in the dissertation is a symptom of the complexity 
of what the public means and the antidote for the lightness with which 
the topic is often addressed.
This public is interpreted in this dissertation with the widest coverage as 
possible, from the multiple forms of characterization, but also in the way 
that it is read as a space category.
Walking between the diversity and the indifference, put us in a position 
where we recognize the collective as a human necessity. Once this need is 
understood, there remains the interpretation of the forms of the collecti-
ve composition and the position that it should take in the society.
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00:00 - 00:04

Respigar

Da Categorização à Perda da Diversidade

A categorização representa para a sociedade uma ferramenta indispensá-
vel à sua compreensão e funcionamento. Uma das principais razões para 
a utilização da categorização é a facilidade de comunicação que oferece. 
Se nos fosse pedido para imaginar uma árvore todos seriamos capazes 
de o fazer e não seria difícil, um tronco, ramos, folhas, castanho, verde. 
Tal imagem não se afastaria muito de um desenho de uma criança, mas, 
na verdade, essa árvore imaginada muito provavelmente (não quero dar 
certezas porque essas cabem apenas no mundo da categorização), não 
existe. Isto porque árvore é uma categoria onde cabem uma infinidade de 
elementos, laranjeiras, carvalhos, chorões, macieiras, etecetera. 
É exactamente pela dificuldade em referir todos os elementos considera-
dos para um processo de categorização que se categoriza; o etecetera sig-
nifica sempre que existe mais alguma coisa, deixa em aberto algo que ou 
não nos lembramos, ou que já não temos mais necessidade de referir, ou, 
no caso que mais importa nesta dissertação, desconhecemos; Umberto 
Eco no seu livro “Kant e o Ornitorrinco”, coloca o paradigma, impossível 
por incompatibilidade temporal, do que faria Kant enquanto racionalista 
puro ao encarar um ornitorrinco, animal que pela sua variedade de carac-
terísticas não parecia caber em nenhuma categorização de forma clara. 
O filósofo elabora, entre outros temas, a complexidade da classificação 
precisa e explica a problemática de forma clara, “Se se pode defender que 
no reconhecimento do que nos é conhecido intervêm processos semióti-

(esquerda)
Frame inicial do vídeo do percurso.

Vídeo realizado pelo autor

(cima)
Os ornitorrincos são animais 

extremamente complexos, com 
características que abrangem um 

grande número de categorias, 
tornando esta tarefa impossível de 

realizar de forma satisfatória.
Desenho de Heinrich Harder, 1916, 

commons.wikimedia.org
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cos, porque se trata justamente de referir dados sensíveis a um modelo 
(conceptual e semântico), o problema, longamente discutido, é o de saber 
até que ponto intervém um processo semiótico na compreensão do fenó-
meno desconhecido.”1. Estes sistemas de significação que nos permitem 
identificar elementos enquanto pertencentes a uma certa categoria são 
frequentemente confrontados com situações em que não conseguem dar 
uma resposta clara; nestes casos a utilização do etecetera, apesar de dei-
xar em aberto a possibilidade de algo que não está explicito, apresenta-se 
como corte à compreensão da diversidade. 
George Perec n0 seu ensaio “Pensar/Classificar” fala destes problemas da 
classificação e da enumeração, “Os esquimós, tenho a certeza disto, não 
têm uma palavra genérica para neve. Eles têm várias palavras (esqueci-
-me do número exacto, mas acredito que são muitas, qualquer coisa como 
uma dúzia) que denotam especificamente os vários aspectos que a água 
toma entre completamente líquida e as várias manifestações de mais ou 
menos congelada.”2. A ideia principal a reter é que classificamos de acor-
do com as necessidades e com a utilidade que pode ter numa compreen-
são satisfatória da complexidade do mundo, o facto de na nossa sociedade 
lidarmos com o gelo de uma forma muito básica, diz-nos que não preci-
samos de perceber e classificar os seus diferentes estados, no entanto “Os 
esquimós só têm uma palavra para descrever o espaço que separa os seus 
igloos, enquanto que nós (língua francesa), nas nossas cidades temos pelo 
menos sete e em Inglês pelo menos vinte.”3. 
Um excesso de classificação leva, seguramente, à perda de diversidade, 
o que muitas vezes não apresenta um problema grave, apenas as pesso-
as que gostam de maçãs sabem distinguir entre uma reineta, uma golden, 
uma pink, ou uma gala, que apesar de apresentarem diferenças de acidez, 
dureza e cor não afectam a população que não as consome. No entanto as-
sistimos hoje a uma perda da precepção da diversidade tão generalizada 
que pode ser um sinal de alarme. No livro “Miséria Simbólica”4 de Bernard 
Stiegler, o filósofo faz referência à perda de identidade que ocorre das 
grandes categorias generalizadas a que a sociedade está sujeita pelos ins-
trumentos de marketing, explicando que “o meu passado vivido através 
de todas essas imagens e esses sons que eu vejo e escuto tende a tornar-se 
o mesmo que o dos meus vizinhos”5, esta perda de identidade que advém 
do fenómeno descrito pode facilmente ser vista em múltiplos exemplos 
como o consumo de séries, provocado por cadeias de streaming, ou no gé-
nero de música ou cantor que ganham sucesso instantâneo quando pro-
liferados pelas rádios com mais influência. O autor segue de uma forma 
pessimista dizendo “que o estado presente da perda de individuação ge-
neralizada só pode conduzir a um desabamento simbólico, isto é um de-
sabamento do desejo – ou seja a decomposição do social propriamente”6.

Umberto Eco, “Kant e o Ornitorrinco”, 
(Kant et L’Ornitorinco, 1997), Difel, 
Viseu, 1999, p. 67. Ver também “A 
Vertigem das Listas” (2009)

George Perec, “Species of Spaces and 
Other Pieces”, (Espèces d’espaces, 
edições Galilée, Paris, 1974), Penguin 
Classics, Londres, 2008, p. 191 e 192

Idem, p. 192

Bernard Stiegler, “Da miséria 
Simbólica / I. A Era Hiperindustrial” 
(De la Misère Symbolique / I. 
L´Époque Hyperindustrielle, 2004), 
Orfeu Negro, Lisboa, 2018

Idem, p. 24

Idem, p. 30
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(cima)
Esta imagem de um ovo conseguiu em 
10 dias 24.5 milhões de gostos batendo 
o record anterior de 18 milhões. 
Actualmente (2/10/2019) tem um total 
de 53 744 265. 
Fotografia de world_record_egg

A arquitectura e o urbanismo não passam ao lado desta tendência que tor-
na demasiado estável a categorização e consequentemente causa a perda 
de diversidade. O modernismo de uma forma geral e em particular na ar-
quitectura a partir da ideia de cidade (re)produzida na Carta de Atenas, 
mostram esta excessiva categorização o que originou, inevitavelmente, 
a perda da diversidade. Não querendo entrar pelo caminho crítico des-
te período extremamente documentado, remeto apenas para o filme de 
Jacques Tati “Mon Oncle”7, onde a crítica a esta categorização excessiva 
ganha forma física. O jardim da casa moderna da família protagonista é 
extremamente estratificado, canteiros de relva, pedra cinza, pedra rosa, 
pedra amarela, um lago, peças de betão. A ironia presente no desenho 
deste espaço é visível em vários momentos do filme como a festa em que 
os convidados andam todos em fila por cima das peças de betão que per-
mitem não calcar a relva, ou no diálogo com a vizinha em que o pai diz que 
fizeram o jardim assim para o filho poder brincar, sendo visível durante o 
filme a dificuldade que a criança tem a fazê-lo.
No entanto a crítica estende-se aos dias de hoje, “Eu sei que actualmente, 
ainda vivemos, particularmente na Europa industrialmente triunfante no 
meio de uma avalanche de projectos urbanos taylorizados8 e de exploração 
vulgar de recursos naturais(...)”9 Lucien Kroll, arquitecto francês, aponta 
esta perda de identidade acusando sobretudo os métodos de produção 
industrial. Apesar de ser um ponto interessante é de notar que existem 
outros factores de igual ou superior dimensão que contribuem para o 
alienamento desta diversidade, muitos deles de ordem social, económica 

Jacques Tati, “Mon Oncle”, Itália e 
França, 1958

Referência a Frederick Winslow 
Taylor, (1856-1915), inventor americano 
e autor de “The Principles of Scientific 

Management”. “Essencialmente 
Taylor sugeriu que a produção numa 

fábrica poderia ser aumentada em 
grande escala pela observação de 

perto do trabalhador e pela eliminação 
do tempo e movimento perdido na 

sua operação. Apesar do seu sistema 
ter provocado ressentimento e 

oposição pelos trabalhadores quando 
levado a extremos, o seu valor no 
desenvolvimento das técnicas de 
produção de massa foi imenso e 

indiscutível”, retirado do livro: Lucien 
Kroll, “An Architecture of Complexity” 

(Composants, Faut-il Industrialiser 
l’Architecture?, 1983), M.I.T. Press, 

Massachusetts, 1987, p .9

Lucien Kroll, “Tout est Paysage” (2001), 
Sens & Tonka & Cie, Paris, 2012, p. 

26 e 27

(cima)
O jardim da casa moderna. 

Frame do filme “Mon Oncle” de 
Jacques Tati
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ou geográfica, disciplinas que não são completamente dominadas pelos 
arquitectos e, portanto, na falta de um trabalho multidisciplinar, muitas 
vezes lhes escapam. 

Um Percurso pela Diversidade

O fotógrafo Robert Smithson apresenta-nos, no seu trabalho “The Monu-
ments of Passaic”10, um olhar novo sobre a categorização. Um monumen-
to é um lugar que pelo seu valor patrimonial, de memória ou estético, vê 
garantida uma presença na história. As periferias, como o caso da Cidade 
de Passaic em New Jersey, muitas vezes têm falta de edifícios referência 
ou monumentos; o que refletimos a partir da visão do artista, retratada 
em imagens de elementos maioritariamente industriais, é que a partir de 
uma nova forma de olhar podemos colocar em causa as categorias pré-
-definidas para a nossa envolvente. Dando visibilidade à diversidade o 
fotógrafo faz-nos compreender como é que um lugar ou um edifício pode 
ser monumental a partir do seu valor simbólico e de identidade. A forma 
de mostrar o trabalho desenvolvido desenrola-se em duas partes, as fo-
tografias, por si só, e um texto descritivo da própria experiência, funda-
mentada sobre a ação de caminhar, relatando a forma de descoberta dos 
diferentes monumentos. 
Na tentativa de questionar a categorização do espaço público e procurar 
a sua diversidade propomos um percurso11. Intuitivo como a cidade, que 
se faz de um acumular de experiências, memórias, nossas e dos próprios 
lugares, atalhos e permanências que, como um aglomerado de pontos, 
criam uma conectividade e dão imagem a um lugar que se mostra rico, na 
diversidade, pela forma como se manifesta. 
Inicia-se em casa, lugar onde nasce a curiosidade, e onde ganha lugar se-
guro, no fim do dia, a diversidade. 

Porto, 4 de Julho de 2019

São nove menos um quarto, o dia está nublado e não está muito calor. 
Da varanda vemos os pássaros que voam livremente e cantam, vemos o 
bairro ainda silencioso e algumas pessoas a fazer o percurso para a escola, 
marcando uma rotina que já passa despercebida. 
Saio de casa. Por entre os blocos (nome que os moradores atribuem aos 
edifícios) vemos que o pavimento dos estendais está a ser ocupado pela 
vegetação que cresce entre o granito, um lençol, uma cama de rede e uma 
estrutura de baloiço enchem o lugar. O percurso rígido marca a visão, 
uma diagonal que atravessa os blocos e os liga de forma geométrica, tão 
geométrica que parece não querer deixar lugar para o acaso. Deparo-me 

Robert Smithson, “The Monuments of 
Passaic”, Artforum, Nova Iorque, 19667

O percurso é apresentado na 
dissertação de 3 formas, um mapa, 
uma descrição e um vídeo. Os meios 
de representação não pretendem 
tirar responsabilidade uns aos outros, 
mas informar o melhor possível da 
diversidade encontrada

10

11

(cima)
QR code para o vídeo do percurso.
https://www.youtube.com/
watch?v=HnmCvgfjYfo

(direita)
Mapa do Percurso.
Desenho do autor
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com um terraço, de pendente acentuada, mas que parece agradável, os 
vasos embelezam-no e as árvores, plantadas pela mesma pessoa que co-
locou os vasos, parecem servir como contenção do pátio que o recuo da 
marquise ingenuamente causou. 
O contacto com a V.C.I. está muito presente, quase que parece que estou 
num passeio da autoestrada e não nos caminhos que ligam os blocos, o 
barulho ensurdecedor que causa cria um grande contraste com a falta de 
presença humana nos passeios. 
Ao filmar o grande pinheiro que marca a zona de maior reunião aparece 
a Dona Gracinda, “estas ervas secas, um dia, com uma ponta de cigarro... 
vão os carros com o caralho, como foram os outros, ninguém vem tratar 
disto” (referindo-se ao acidente que ocorrera no dia anterior na V.C.I., 
onde 3 carros incendiaram devido a um pequeno fogo na lateral da au-
toestrada). À saída vemos os usos que a rigidez do desenho dos passeios 
induz e a forma como é facilmente contrariada pelas pessoas. 
Continuando pelo Bairro de Paranhos percebo que o carro tem uma pre-
sença muito forte no espaço das ruas, ruas caracterizadas apenas por um 
pavimento partilhado que dá directamente para os alpendres de entrada 
para as casas; com esta presença de carros o espaço de rua fica reduzido 
a metade, deixando apenas um corredor estreito para a circulação de veí-
culos e pessoas. A segurança parece ser também um ponto importante da 
situação em causa porque muitas das casas têm grades, por fora ou por 
dentro, e muitas outras estão fechadas. O espaço está deserto e uma ma-
jestosa árvore enfatiza o grande descampado relvado que não parece ter 
movimento. É notória uma falta de cuidado nos vários canteiros que, nes-
ta manhã, parecem ser apenas separadores de lugares de estacionamento. 
Ao fundo um espaço triangular, em tempos relvado, dá lugar a um parque 
de estacionamento, sem parquímetro (dos poucos na zona da Asprela), 
que está quase cheio. Uma senhora que estava à janela diz-me que estes 
carros são todos de estudantes que não têm onde estacionar, quase como 
a defender este sentido de uso de um espaço que podia reclamar como 
seu. Ao lado deste estacionamento, num local onde a relva ainda resiste, 
encontro uma horta com alfaces e couves que parece estar a degradar-se. 
Este local evoca uma memória de infância, do Dia de Todos os Santos, em 
que as pessoas se dirigem ao cemitério para recordar os mortos e deixam 
normalmente uma vela acesa. Esta memória especifica não diz respeito 
ao ritual descrito, mas antes à imagem do cemitério à noite, visto deste 
mesmo sítio, um aglomerado de luzes que, pelo menos na minha cabeça, 
têm mais intensidade do que os candeeiros da rua. 
A escada, que aparenta ser mais velha do que qualquer pessoa que a pos-
sa descer, dá seguimento ao caminho; a florista tenta adornar o espaço 
fechado de que dispõe, colocando flores às portas e entre as grandes; o 
cemitério está localizado numa rua com mobilidade rápida tanto de ve-

GSEducationalVersion

a minha casa

0 metros

100

50

200

300

400

500

1000

1500

2000

ículos como de pessoas, mas pouca capacidade de permanência, o que 
contrasta muito com a condição de eternidade do lugar dos mortos. No 
interior vemos pessoas a lavar a cara aos jazigos e a colocar flores, os fun-
cionários parecem já abstraídos da condição de cemitério e vão fazendo 
as suas tarefas tranquilamente. 
Voltando à rua encontro um senhor a cortar a relva que nos afasta da Fa-
culdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. As obras voltam 
a chamar à atenção pela enorme presença que causam a todo o compri-
mento da rua; mais à frente um encontro de tempos, vemos em primeiro 
plano uma casa construída muito provavelmente antes de a rua ter o mo-
vimento que tem hoje mas que, apesar de desabitada, insiste em manter-
-se assente, enquanto que as suas vizinhas dão agora lugar a uma nova 
residência de luxo para estudantes visível no lado esquerdo, ao fundo a 
V.C.I. e os seus grandes alçados arborizados.
Fazendo um pequeno desvio, encontramos o metro e inevitavelmente 
fazemos a ligação do percurso em causa com o da rua subterrânea que 
transporta centenas de pessoas diariamente. Nesta estação, o Polo Uni-
versitário, quem sai apressa-se, uma zona rodeada por instituições de 
ensino e investigação dá dinamismo ao espaço. No I3S – instituto de in-
vestigação e inovação em saúde - a fachada do rés-do-chão em espelho 
reflete este mesmo dinamismo enquanto alberga os fumadores e não só, 
nas pausas do dia. 
Já na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto é notório um 
maior afastamento em relação ao espaço da estação. Aqui tal como vimos 
já anteriormente no Bairro do Outeiro, os caminhos desenhados ao longo 
do tempo de forma prática, ao contrário do expectável uso previsto, dão 
aso a diferentes formas de uso por parte dos indivíduos que frequentam 
o lugar.
Voltando do desvio encontramos um cruzamento onde os edifícios, cons-
truídos antes de haver aqui movimento de maior intensidade viária, de-
senham um largo que também serve de estacionamento informal; neste 
caso nem o pavimento se altera, funcionando antes como um alargamen-
to da via de circulação. Apesar de tudo, existem algumas lojas, drogaria e 
cabeleireiros, um de homens e um de mulheres, que preenchem o rés-do-
-chão. 
Após a espera para atravessar a passadeira no sinal verde, chegamos a uma 
situação em que o carro ganha uma nova dimensão e consequentemente 
uma nova velocidade. Entradas, saídas, passagens de viaduto marcam o 
espaço de forma sistemática e culminam na V.C.I., onde os carros têm 
a facilidade de, por serem únicos intervenientes, chegarem rapidamente 
aos vários pontos da cidade. São visíveis também as várias velocidades 
que dentro das 3 faixas de circulação encontrámos; neste caso na saída 
para o Hospital de São João e para Paranhos, é notória uma velocidade 
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mais reduzida na faixa da direita em contraponto com a velocidade mais 
comum das outras faixas da autoestrada. Continuando por um passeio 
mais largo que segue o percurso de acesso ao sentido Arrábida-Freixo, 
deparo-me com um túnel, uma infraestrutura que muda a velocidade de 
entrada na autoestrada para dar lugar a uma passagem que liga à junta de 
freguesia. No túnel são visíveis vários grafitis que às vezes dizem respeito 
apenas ao nome do autor, mas também a críticas ou a pedidos de namoro. 
O senhor que passa olha para mim com desconfiança, não parece ser uma 
passagem muito utilizada; de carro para chegar ao mesmo ponto levaría-
mos apenas mais alguns segundos, no entanto para quem está a pé o túnel 
pode apresentar uma boa vantagem em termos de encurtar o caminho. 
Ao subir a rua encontro uma esquina com um jardim que disfarça um 
encontro pouco amigável entre dois edifícios, e que está cercado por ar-
bustos em alguns pontos mais frágeis, o que mostra que existe alguma 
necessidade de acesso provavelmente para passear cães. Seguindo pela 
Rua de São Veríssimo, encontramos uma descontinuidade que dá origem 
a um lugar relvado, com árvores muito diferentes. São raras as vezes que 
vi alguém utilizar este lugar, apenas alguém a passear o cão, ou um car-
ro a aceder ao estacionamento da Junta de Freguesia. O acesso à V.C.I. 
tem uma presença menos marcada a nível sonoro e também visual do que 
aquilo que faria parecer. Quando continuo o caminho percebo que a ve-
locidade dos carros na rua é elevada e que isso pode ser um factor que 
afasta as pessoas deste jardim. Subo as Escadas do Covelo, a situação em 
que se encontram é de grande conflito por serem enquadradas por um 
grande muro de pedra que as separa do Parque do Covelo e por um aces-
so à V.C.I.; estas escadas foram seguramente construídas antes de a Rua 
Faria Guimarães ser acesso à via rápida e por isso seriam um lugar im-
portante de ligação entre dois pontos desnivelados da cidade. Também a 
entrada, agora entaipada para o Parque do Covelo, seria um pretexto para 
uma maior necessidade desta infraestrutura que agora, parece estar a ser 
vencida pela vegetação; apesar desta condição podemos ver timidamente 
marcado dois eixos por onde, por serem mais utilizados, a vegetação não 
ganhou tanto terreno. 
A Rua Faria Guimarães não se pode chamar rua neste ponto. A velocidade 
dos carros é incomportável com a presença de peões e existe um separador 
central entre sentidos viários, elemento típico das vias rápidas e autoes-
tradas (ou dos boulevards, o que não parece querer ser o caso nesta situa-
ção). Começo a descer e capto várias imagens da rua para tentar perceber 
onde começa esta transformação, não sei decifrar ao certo. A entrada do 
Parque do Covelo funciona quase como escapatória da velocidade que a 
rua imprime mesmo para quem vai a pé; subo as escadas e gradualmente 
afasto-me do ambiente anterior. 
O parque está tranquilo, o ruído dos carros é agora trocado pelo som dos 
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pássaros e pela cascata artificial que foi recentemente remodelada, pode-
mos ver alguns jardineiros a fazer a limpeza ou a cortar a relva. Não existe 
muita gente no parque, mas algumas pessoas correm e outras passeiam 
os cães. É interessante perceber os pontos de contacto do parque com a 
envolvente, vimos a Rua Faria Guimarães já descrita anteriormente e do 
lado contrário, o muro alto da quinta que resolve o desnível com uma rua 
que, provavelmente pela condição de só ter uma fachada acessível e ser 
exclusivamente dedicada à habitação, é desconhecida a muitas pessoas. 
Já na alameda, vemos que a quinta pedagógica está a funcionar com um 
grande número de crianças que enchem o ambiente. A alameda é carac-
terizada pelas grandes árvores que permitem um filtro do sol e pelos ban-
cos, agora vazios, que a acompanham. 
No parque infantil é impossível não reparar que o espaço está extrema-
mente arranjado e limpo. Neste momento em que são cerca das dez e meia 
da manhã, são poucas as pessoas que o usam, ainda assim é possível ver 
algumas a utilizar os equipamentos de ginásio ou a disfrutar do baloiço. 
Nesta parte do parque é também interessante a relação estabelecida com 
o exterior, a grade permite que as pessoas que passam vejam o parque e 
oferece ao mesmo tempo a sensação de segurança. À saída vejo os portei-
ros na conversa com os jardineiros e sigo o percurso pela Rua do Bolama, 
onde podemos ver as ruínas da antiga Quinta do Covelo e o seu grande 
muro de pedra, em confronto com uma rua que alberga várias condições: 
algum comércio, cafés, cabeleireiros, pequenas empresas e é também eixo 
de acesso à V.C.I..
Ao virar para a Rua Visconde Setúbal, deparamo-nos com uma nova si-
tuação, uma rua em paralelo em que a passagem do carro se torna mais 
notória pelo barulho, com passeios estreitos mas que nem por isso dei-
xam de ser usados pelos comerciantes com caixas, no caso das mercearias 
e bancas de jornais, no caso das papelarias; no fim da rua o alargamento 
permite a colocação de uma árvore, num sentido quase de não parecer 
mal ter demasiado passeio.
Ao chegar à Praça do Marquês de Pombal somos impelidos a olhar a praça 
a partir do coreto onde conseguimos ter um bom panorama das dinâmi-
cas que a praça alberga, desde espaço de estar, passando pela mobilidade 
e velocidade que a presença metro imprime até à esplanada do café ou às 
mesas onde habitualmente se joga à sueca. Os bancos estão ocupados e 
parece haver uma boa relação entre as diferentes dinâmicas, o pavimento 
em saibro e a densidade de árvores dão uma ideia de parque enquanto 
os percursos vão ao mesmo tempo sendo utilizados por servirem como 
atalho entre os vários pontos da praça; a fonte central marca a presença 
da água e o seu som anda por todo o espaço. 
Já na Rua de Costa Cabral podemos ver o grande movimento de pessoas, 
mesmo após ter começado a chuviscar. Os carros que andam nos dois sen-
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tidos de forma mais ao menos controlada não deixam muito espaço para 
as pessoas; apesar de ser uma rua de grande movimento pelo comércio 
que alberga tem passeios bastante estreitos. O cruzamento com a Aveni-
da dos Combatentes da Grande Guerra é também um ponto de grande 
presença de pessoas pela sua relação com o metro e com a Escola de Costa 
Cabral. 
Ao entrar numa passagem pedonal que dá acesso à Escola Primária de 
Costa Cabral vemos uma nova situação; um lugar entre duas ruas que em 
diferentes fases do dia alberga diferentes densidades, funcionando bem 
enquanto atalho pedonal durante todo o dia e também como bom lugar de 
saída da escola oferecendo espaço de transição entre esta e as ruas prin-
cipais. 
No fim do atalho saímos para uma rua sem saída viária, e imagino como 
deve funcionar a hora de deixar as crianças na escola em que, provavel-
mente, vários virão de carro por este acesso. Circundando agora a Escola 
Secundária António Nobre, volta a ser claro, bem como quase em todos os 
momentos do percurso, uma forte presença do carro estacionado, que se 
estende a todo o comprimento das ruas e na entrada da escola. 
Ao passar o muro do edifício o percurso segue por um novo atalho des-
ta vez mais escondido, mas também mais útil pelo caminho que poupa. 
Neste lugar podemos quase dizer que existe um carácter mais “natural” 
(menos projectado) pois o caminho que vemos foi desenhado exclusiva-
mente pelas pessoas que por lá passam, a vegetação avança para o meio do 
caminho formando quase uma arcada que acompanha o limite do terreno 
privado que já fora um grande campo de milho. No fim deste percurso 
mais estreito chegamos a um espaço amplo para onde se voltam tardo-
zes que não lhe podem aceder. A iluminação quase irónica, por ser ma-
nifestamente insuficiente, parece querer responder ao uso com alguma 
intensidade deste lugar. O muro do antigo Campo do Salgueiros, demo-
lido aquando da construção da estação de metro acompanha o percurso 
até à Rua Augusto Lessa onde nos deparamos com a escola primária com 
o mesmo nome. 
O largo que a escola encara na sua entrada distancia-a das residências e 
abre espaço para um maior número de carros, necessário para as horas 
de ponta em que a maioria das crianças chega com os pais de transporte 
particular. Ao fundo uma escada ladeada por caixotes do lixo dá acesso às 
várias habitações da Colónia Doutor Manuel Laranjeira e no cimo, um lar-
go com uma fonte, novamente utilizado como zona de estacionamento. 
Ao chegar à passagem estreita que evita um grande desvio à volta do quar-
teirão, vemos a relação de proximidade com a V.C.I. que apesar da dis-
tância vertical está muito presente pelo ruído e pelo afastamento à outra 
margem, esta dimensão que acompanha todo o percurso exclusivamen-
te pedonal até ao que as pessoas da zona chamam de centro - um grande 
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condomínio de habitação com uma galeria de lojas, cafés, pronto a ves-
tir, talho, loja de música, mercado e papelaria. Talvez por este centro, e o 
edifício à frente estarem muito próximos do viaduto que passa por cima 
da autoestrada não se sinta neste ponto uma descontinuidade tão grande 
como no descrito anteriormente, fluindo assim de forma natural entre 
uma parte e a outra. 
Por fim chegamos novamente a casa e olhamos a simples varanda de onde 
começamos, a diversidade do percurso torna-se clara e acompanhados 
pela urgência de a desmontar e discutir escrevemos esta memória.

O percurso não foi previamente desenhado num mapa da cidade, não o 
pretendiamos, não categorizamos previamente os tipos de lugar por onde 
queriamos passar, aquela rua ou aquela praça ou aquele lugar mais esqui-
sito. Partimos antes, à semelhança de Robert Smithson, à procura de um 
desconhecido e de uma diversidade camuflada pela rotina do dia-a-dia. 
São muitos os “monumentos” encontrados no caminho, uns mais canó-
nicos, como a Praça do Marquês de Pombal ou a Rua de Costa Cabral e 
outros menos esperados como o atalho ou a Via de Cintura Interna. Todos 
têm o mesmo valor na promoção da leitura de um território que se pre-
tende compreender, todos dão notas diferentes sobre formas de olhar e 
analisar os lugares e todos são diferentes entre si, muitas das vezes até di-
ferentes deles próprios em momentos distintos. Sendo o local onde cresci 
e passei a minha infância nenhum destes locais me era desconhecido, a 
minha casa fica em frente ao Bairro do Outeiro, a Estação de Metro do 
Polo Universitário é, a par da do Salgueiros, a mais próxima de minha 
casa, a maior parte das pessoas da minha família que já faleceram estão 
enterradas no Cemitério de Paranhos, não existe uma semana em que 
não passe na V.C.I., e muitos outros exemplos que nos vários lugares, po-
deriam remeter, como acontece na descrição em alguns momentos, para 
uma memória, ou para uma rotina minha, mas nem por isso o percurso 
deixa de ser algo fluido que se foi (re)descobrindo. Esta facilidade aparen-
te com que se descobre a diversidade não depende do percurso escolhido, 
mas sim da atenção com que se olha para o espaço, sendo que quanto mais 
atentos maior a diversidade. Voltando ao pessimismo de Bernard Stie-
gler12, na primeira parte deste capítulo, atrevemo-nos a dizer que um bom 
remédio para a perda da individuação seja realmente este, estar atentos 
ao que nos rodeia porque a forma como o percebemos e encarámos é o 
que nos torna indivíduos. 

“que o estado presente da perda 
de individuação generalizada só 

pode conduzir a um desabamento 
simbólico, isto é um desabamento do 

desejo – ou seja a decomposição do 
social propriamente dita.”

12

(cima)
Primeiro monumento à chegada a 

Possaic. 
Fotografia de Robert Smithson, “The 

Monuments of Passaic”, Artforum, 
Nova Iorque, 1967
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As Ferramentas da Prática do Planeamento Urbano

Olhando agora mais especificamente para a arquitectura e mais propria-
mente para o planeamento urbano percebemos que a forma de compre-
ensão da diversidade se polariza entre a meramente analítica e a norma-
tiva; analítica na medida em que a observação é a ferramenta primordial 
da mesma, distinguindo todos os espaços entre si e profunda de tal forma 
que são raros os casos em que se conseguem estabelecer relações de pa-
ridade; normativa porque, no limite, todos os lugares são pintados com 
a cor do espaço público. A medida justa entre estes dois polos ainda que 
difícil de alcançar por ser indefinida enquadra-se, no nosso entender, 
de uma forma mais razoável com a tarefa do arquitecto de interpretar e 
construir a cidade; no entanto, assistimos hoje a uma simplificação ex-
cessiva da diversidade. Apesar desta situação podemos concluir de forma 
clara, e olhando para o percurso realizado, que não existe perda de diver-
sidade nas cidades, existe antes um afastamento ou uma falta de vontade 
de a compreender. 
Um dos instrumentos chave do ordenamento do território, e que é guia de 
todos os projectos urbanos levados a cabo nas cidades é o Plano Diretor 
Municipal, que tem como objectivo estabelecer “a estratégia de desenvol-
vimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordena-
mento do território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as 
opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva 
e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integran-

Diário da República nº 93/2015, Série 
I de 2015-05-14, Decreto de Lei nº 
80/2015, Subdivisão II, Artigo 95º

13

(cima e baixo)
Plano Director Munincipal, Carta de 
Ordenamento, Planta de Qualificação 
do Solo.
https://balcaovirtual.cm-porto.pt/

do e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbi-
to nacional, regional e intermunicipal.”13. Na Cidade do Porto o presente 
P.D.M. foi apresentado em 2006 e está neste momento em processo uma 
nova revisão que será apresentado até 2021. Actualmente os documentos 
disponíveis no Município do Porto são, como elementos principais: o re-
gulamento, a planta de ordenamento constituída pelas cartas de qualifi-
cação do solo, património e hierarquia da rede rodoviária e a planta de 
condicionantes; e como elementos de apoio: o relatório de programa de 
execução e financiamento, a planta de enquadramento, de sistemas de 
espaços colectivos, da estrutura ecológica, de transportes públicos e inter-
modalidade, a de zoneamento acústico, a de ações urbanísticas, a geotéc-
nica e a da situação actual.14 Desta lista de elementos que dizem respeito 
à composição do plano existem alguns, nomeadamente os de apoio, que 
apenas estão disponíveis de forma incompleta, como é o caso da planta de 
transportes públicos onde apenas é possível consultar as linhas e estações 
de metro e não de autocarros, e outros que não são referenciadas de todo 
como a planta de sistemas de espaços colectivos. Da nova revisão do plano 
director podemos esperar novos elementos, à luz da legislação de 2015, 
como: o relatório ambiental, a planta de enquadramento regional, a plan-
ta e relatório com indicações de alvarás e o mapa de ruído.15

Para além da possível impressão das cartas e plantas a partir do sítio da 
câmara municipal na internet é também possível aceder ao portal de in-
formação geográfica16 onde podem ser colocados sobre a cartografia da 
cidade as várias camadas de informação.
Focando agora mais o interesse na planta de ordenamento (carta de qua-
lificação do solo, hierarquia de vias rodoviárias e património) e na planta 
de condicionantes, percebemos que todos estes mapas são acompanha-
dos por uma legenda que vai categorizando os diferentes espaços da cida-
de. Como vimos no primeiro ponto deste capítulo a categorização é uma 
ferramenta útil, diríamos até necessária, mas quando usada em excesso 
pode tornar-se genérica. Fazemos agora uma incursão por alguns exem-
plos que tentam colocar em relação situações observadas no percurso e a 
sua respectiva caracterização no P.D.M.. 
A Praça do Marquês de Pombal e o Parque do Covelo apresentam-se na 
carta de qualificação de solo como área verde de utilização pública, mas 
como podemos confirmar no percurso estes dois espaços pouco têm em 
comum em termos da qualificação do solo. Numa comparação ainda mais 
drástica, estes dois locais têm a mesma classificação do que os espaços 
relvados e arborizados da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 
que funcionam maioritariamente como separadores das faixas de roda-
gem. Esta comparação apesar de ser bastante simples mostra um claro 
problema que a classificação extremamente operativa do P.D.M. impõe 
na análise da diversidade da cidade. A carta de qualificação do solo apre-

Regulamento do Plano Director 
Municipal do Porto, 1º Alteração, Título 

1, Disposições Gerais, Artigo 2º

Diário da República nº 93/2015, Série 
I de 2015-05-14, Decreto de Lei nº 
80/2015, Subdivisão II, Artigo 97º

https://mipweb.cm-porto.pt/

14

15

16

(cima)
Praça do Marquês de Pombal.

Fotografia do autor

(baixo)
Parque do Covelo.

Fotografia do autor



2524

senta dezassete categorias para classificar toda a cidade, a carta de hierar-
quia viária divide todas as vias em seis categorias (sendo que uma delas, 
não legendada, é sem categoria), a carta de património em dez categorias 
e a de condicionantes em quinze. Existem outros problemas que advêm 
desta categorização, o uso de expressões correntes no urbanismo como 
espaço verde ou espaço azul, dificultam a leitura da diversidade que este 
tanto precisa de encontrar actualmente. 
Existe outro problema que o P.D.M. tem de aprender a combater, o facto 
de ser realizado ao longo de um período de tempo tão extenso. No caso 
do Porto, foi iniciado o processo de revisão em Março de 2015 que seria 
entregue em 2019, acabando por ser adiado, recentemente, até 2021. O 
problema que nasce por levar tanto tempo desde o início do trabalho até 
á sua apresentação pública é de que, por exemplo, um estudo feito sobre 
o impacto da utilização do carro em determinado espaço da cidade em 
2015, que deu um certo resultado e vai ser tido em consideração para a 
realização do novo plano, pode já estar completamente desatualizado face 
ao contexto de 2021, e ainda mais preocupante, face aos anos em que tal 
plano vai estar em vigor como plano regulador. George Perec, avisa-nos 
exactamente para esta problemática “O meu problema com a classificação 
é o facto de ela não durar, mal acabo de colocar as coisas numa ordem ela 
torna-se obsoleta. (...) O número puro de coisas que precisam de ser orde-
nadas e a quase impossibilidade de as distribuir de acordo com um crité-
rio satisfatório, significa que nunca o consigo terminar, que os arranjos 
que faço são temporários e vagos e dificilmente mais eficientes do que a 
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George Perec, “Species of Spaces and 
Other Pieces”, (Espèces d’Espaces, 
Edições Galilée, Paris, 1974), Penguin 
Classics, Londres, 2008, p. 196
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Plano de Pormenor do Dallas, planta 
do número de pisos. 
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anarquia original.”17.
Temos a consciência de que a realização do P.D.M. tem de ter uma pers-
pectiva estrategico-temporal e que visa determinar um conjunto impor-
tante de regras a nível jurídico, no que diz respeito aos domínios do uso 
(público e privado) do espaço. A crítica que aqui construímos não preten-
de culpar directamente a ferramenta do P.D.M. pela perda de diversidade, 
no entanto quando é utilizada isoladamente de forma acrítica por arqui-
tectos e outros técnicos que têm como tarefa a construção da cidade, tor-
na-se potenciadora de uma redução na leitura da diversidade e da singu-
laridade dos lugares. 
Outra questão importante é a subjetividade de algumas categorias. Para 
esta temática usaremos como referência o Plano de Pormenor do Dallas18, 
em particular a planta de número de pisos. Na legenda da planta vemos as 
seguintes categorias: 4 pisos ou menos, 5 a 8 pisos, 9 a 12 pisos, 12 pisos ou 
mais, a indicação de que todos os lotes vão ter escrito o número de pisos 
e edifícios marcantes. A reflexão centra-se aqui nos edifícios marcantes 
visto que simbolizam um critério que pode ser interpretado por qualquer 
pessoa de forma diferente: edifícios projetados por arquitectos de refe-
rência, edifícios que pela sua altura marcam o território, edifícios que por 
serem “diferentes” captam a vista do observador, etecetera. A presença de 
critérios subjetivos é um meio de alienação e propiciador de falhas graves 
na interpretação do espaço quando não claramente identificados como 
tal. 
Parece essencial neste período em que o espaço público é vítima de um es-
vaziamento significativo que se volte a dar lugar à diversidade nos modos 
de olhar o território e as suas diversidades. O plano director apresenta-se 
sobretudo como uma ferramenta tecnocrática em que um conjunto de 
técnicos, que muitas vezes não cobrem todas as disciplinas que deveriam 
estar envolvidas no desenho da cidade, tenta dar uma resposta coesa a um 
problema mutável. Esta tentativa de coesão resulta porventura na falta 
da mesma, na medida em que o tempo que esta leva a ser alcançada faz 
com que o período para que foi pensada seja já história e não presente da 
cidade. 
Não se pretende apresentar soluções para uma melhor eficácia do Plano 
Director Municipal, porque apesar de necessárias seriam tema para uma 
investigação mais minuciosa do tema e sem dúvida multidisciplinar; pre-
tende-se antes a partir da análise da ferramenta abrir caminhos para uma 
reflexão dos lugares da cidade e o que podemos não estar a ver em relação 
à sua verdadeira identidade.
Parece-nos importante neste ponto reafirmar a posição conceptual do 
pensamento que o trabalho abarca. Colocámo-nos assim numa posição 
de compromisso entre a subjectividade pura e a racionalidade extrema, 
entre as análises meramente sensoriais e a tecnocracia, entre o exagero 

Plano de Pormenor encomendado 
pela Câmara Municipal do Porto e 

apresentado em Março de 2015

18



2726

de distinguir todas as folhas secas que caem das árvores no outono e o 
espaço verde generalista. 

Como Representar a Diversidade

Consciente da abstração que um desenho em planta a uma escala do pla-
neamento urbano (1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000) representa sobre a 
vida efectiva que está a projectar na cidade, Edmund Bacon interroga-se 
se o arquitecto está “a pensar no seu trabalho a partir da sublime vista de 
pássaro (agora seria de Google), de um intelecto desencarnado, ou ele é 
capaz de projectar-se no usuário, e assim projectar em termos do efeito 
que terá para as pessoas que usarão os seus espaços?”19. Muitas vezes o 
arquitecto coloca-se num ponto tão alto a olhar o território que se esquece 
que ninguém o vai viver de lá. 
Mas não chega saber colocar os pés na rua para conseguir chegar a uma 
boa solução, uma prova disso é o Pavilhão da Suiça na Bienal de Arquitec-
tura de Veneza de 2018, o grupo de arquitectos, Alessandro Bosshard, Li 
Tavor, Matthew van der Ploeg e Ani Vihervaara criaram uma instalação 
intitulada “Svizzera 240 house tour”. O conceito por detrás do Pavilhão 
da Suiça foca-se nas imagens difundidas por revistas e sites de internet 
da especialidade que representam os espaços, nomeadamente os da ha-
bitação, sem a presença humana, como os próprios explicam, “As foto-
grafias oferecem de facto um retrato da própria arquitectura, mas o que 
é que isso significa realmente aqui? Estas imagens não podem falar de 
organização, uso ou eficiência. O suporte confiável que tipicamente usa-
mos para falar de habitação tornam-se insuficientes.”20. Ao deambular 
pelas diferentes divisões percebemos que estão representadas a escalas 
diferentes, desde a escala 1:5 até à 2:1 e “os elementos de continuidade es-
pacial (lambrins, interruptores, tomadas, portas, caixilhos, etecetera) são 
banais, mas recusam-se a tornarem-se familiares. A isto chamamos “des-
familiarização”, “estranhamento” e às vezes “alienação”.”21. As fotografias 
do pavilhão sem pessoas mostram interiores de habitação que podería-
mos dizer de comuns, mas quando confrontados com a realidade humana 
dão a conhecer a sua ironia e, apesar de não ser um ponto explorado na 
memória descritiva da proposta, dão sinal de uma crescente falta de sen-
sibilidade da questão da vivência tanto no projecto de arquitectura, como 
no projecto urbano. 
É fácil de perceber que a utilização de meios de representação como o 
caso da vista de Google ou da fotografia/render sem a presença humana 
ou elementos de escala contribuem para erros sucessivos de precepção; 
esta condição “dá força à importância de desenvolver novos modos de 
apresentar e mostrar as propostas, e a necessidade de conseguir um en-

Edmund Bacon, “Design of cities: 
Revised Edition”, Pinguin Editions 
(Non-Classic), London, 1976, p. 29

Citação retirada da memória descritiva 
dos arquitectos entregue à porta de 
entrada do pavilhão e presente em: 
http://www.svizzera240.ch

Ibidem

Edmund Bacon, “Design of cities: 
Revised Edition”, Pinguin Editions 
(Non-Classic), London, 1976, p. 29
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(cima)
Fotografia sem a presença humana e 
consequentemente sem escala.
http://www.svizzera240.ch

(baixo)
Fotografias que revelam a escala.
Imagens retiradas do Instagram pelo 
#Svizzera240

tendimento mais profundo do efeito verdadeiro de um projecto nas pes-
soas que o vão usar.”22. Exemplo deste modo de representação e que entra 
em contraponto com os criticados pelo Pavilhão Suiço são as fotografias 
dos projectos de habitação dos arquitectos Lacaton e Vassal, em particular 
do projecto de recuperação de fachadas em Bordéus, em que a dupla de 
arquitectos escolheu apenas tirar as fotografias para partilhar no seu site 
e difundir em revistas de arquitectura, após as pessoas se apropriarem do 
espaço, dando mais do que um sentido de escala às imagens, oferecendo 
um verdadeiro significado de oportunidades e multiplicidade de usos.  
Outro gerador de maneiras de compreender ou descobrir outros modos 
de apropriação, desta vez mais voltado para a cidade, é o conceito de dérive 
criado pelo escritor situacionista frânces Guy Debord, esta ideia “nasce da 
atração e repulsa que sentimos por diferentes partes da cidade. Foi ela-
borada no contexto de cidades existentes como Paris ou Amesterdão, e 
apresenta uma reação à sistemática destruição do seu tecido urbano (...) 
assenta originalmente em novas formas de intervenção no tecido urba-
no e novas formas de o representar enquanto a cidade é devastada para 
um renovado ciclo de acumulação. Para os situacionistas a dérive tornou-
-se uma estratégia política e psicológica nela própria, significando tan-
to objectivo de estudo das condições propicias para a construção de um 
ambiente urbano atrativo, e meio de comunicação.”23. A dérive reflectia-se 
das mais variadas formas, e pelo facto de não estar presa aos métodos 
canónicos de representação, surgiu no caso de Debord o “guia psico-ge-
ografico de Paris” um mapa onde estão representados algumas partes da 

Jonathan Hughes, Simon Sadler, “Non-
Plan. Essays on Freedom Participation 

and Change in Modern Architecture 
and Urbanism”, Architectural Press, 

2000, p. 83

23

(cima)
Mapa psicó-geográfico de Paris, 

Guy Debord.
https://www.drawingmatter.org/
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cidades a partir de desenhos tridimensionais onde se pode ver o número 
de edifícios e respectivos pisos, os espaços da rua e as praças. Estas micro 
espacialidades estão ligados entre si por setas que variam de tamanho e 
intensidade dando a entender diferentes formas de deambular pela ci-
dade. “A dérive é deste modo uma técnica de mapeamento, a produção 
de uma nova estética, um meio de localizar novas oportunidades para a 
criação de situações, uma subversão das convenções – e no seu todo uma 
enorme diversão”24. 
Tanto as fotografias dos arquitectos Lacaton e Vassal como os mapas de 
dérive de Debord são um exemplo de como captar a diversidade sem a ca-
tegorizar de forma rígida. Não se defende aqui um abandono dos méto-
dos canónicos de representação, porque reconhecemos o valor operativo 
e fundamental do estudo da volumetria e do desenho rigoroso do espaço, 
defende-se antes uma reapropriação dos mesmos tentando integrar as 
mais variadas formas de diversidade que os espaços carregam de modo a 
torná-la visível. A ideia é conseguir ter uma imagem do todo que é a cida-
de a partir de pequenas frações da mesma ou nas palavras de Walter Ben-
jamin “edificar as grandes construções a partir de pequenos elementos 
confecionados com precisão e clareza. Consiste mesmo em descobrir na 
análise do pequeno momento singular o cristal do acontecimento total.”25. 
Ao longo dos capítulos da dissertação serão exploradas técnicas de repre-
sentação da diversidade do encontrado, algumas relacionadas com méto-
dos mais tradicionais e outras menos convencionais, sendo que todos eles 
partem da observação, do respigar como prática de análise dos lugares, e 
visam compreender de que forma(s), hoje, se pode pensar uma renovada 
(com)posição do colectivo apoiada na diversidade do mesmo. 

Respigar como prática

Respigar26:
verbo intransitivo - apanhar as espigas que ficaram no campo, depois de 
ceifado; fazer a respiga (na madeira); figurativo – apanhar aqui e além; 
rebuscar; compilar; selecionar o que há de mais digno de aproveitar-se.

Agnès Varda, realizadora francesa, mostra-nos no seu filme-documentá-
rio “Os respigadores e a respigadora”27 o conceito de respigar. Tradicio-
nalmente, respigar significa apanhar as espigas que caíram da primei-
ra colheita, o gesto simples de nos dobrarmos para apanhar o que ficou 
esquecido mantem-se nos dias de hoje mas de uma forma diferente. A 
realizadora, que troca as espigas pela câmara, faz um percurso por várias 
zonas do país à procura de respigadores contemporâneos, seguindo de 
perto vários exemplos. 

Idem, p. 84

Walter Benjamin, “Paris Capitale du 
XIX Siècle-le Livre des Passages”(1982), 
Cerf, 2002, p. 477 

J. Almeida Costa, A. Sampaio e Melo, 
“Dicionário da Língua Portuguesa”, 
Porto Editora, 6º Edição, Porto, 1998

Agnès Varda, “Les Glaneurs et la 
Glaneuse”, França, 2000
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(cima)
A respigadora. 
Frame do filme. Agnès Varda, “Les 
Glaneurs et la Glaneuse”, França, 2000

Após o fim dos mercados de rua em Paris, onde as caixas ficam na rua à 
espera de ser levadas para o lixo, rapidamente aparecem pessoas a reme-
xer entre elas onde encontram muitas vezes comida para uma refeição 
completa. É claramente referido no filme que respigar não é apenas uma 
prática associada à pobreza; várias pessoas, revoltadas com o exagerado 
desperdício utilizam o respigar também como ferramenta de activismo. 
Um exemplo que de algum modo nos marcou foi o da colheita de batata; o 
filme diz-nos que a batata é, em França, consumida diariamente por 80% 
das pessoas, no entanto existe um enorme desperdício das mesmas. Po-
demos ver no filme uma grande máquina que faz a recolha destas e, como 
nos explica um respigador, não consegue apanhar tudo; é precisamente 
aqui que nasce a oportunidade visto que as batatas que ficam podem, le-
galmente, ser apanhadas por qualquer pessoa.  
É exactamente esta ideia de procurar, descobrir e reaproveitar o que foi 
esquecido que pretendemos explorar ao longo da dissertação. Não que-
remos renegar a grande quantidade de batatas que a máquina tirou da 
terra, queremos antes voltar ao campo, baixarmo-nos e apanhar aquelas 
histórias que podem e vão seguramente pintar um quadro de diversidade 
urgente e necessário para compreender os lugares. 
Respigar implica tempo, sem ele qualquer tentativa de (re)aproveitamen-
to é completamente inútil; na falta de armas para lutar por ele, enquanto 
ferramenta, num urbanismo que se rege por valores imediatistas de po-
líticas neoliberais, é necessário provar a sua relevância. Propomos então 
respigar, enquanto prática contra o alienamento da diversidade e enquan-
to ferramenta possibilitadora de futuro e de novas oportunidades para 
o colectivo, defendendo que, para construir cidade, independentemente 
do que ela significa hoje, teremos inevitavelmente de a compreender en-
quanto a vivemos.
Ao respigar entre estes lugares que fazem parte de inúmeros percursos 
quotidianos ao mesmo tempo que se faz uma leitura crítica do que signi-
fica hoje o espaço público, pretende-se não informar um projecto-de-arqui-
tectura mas antes apontar caminhos para uma melhor compreensão de 
qual é o papel deste na construção colectiva da cidade. Nos próximos capí-
tulos faremos uma incursão pelas Dinâmicas, pela Rede, pela (In)existên-
cia, pela Dissonância, pelo Acaso e pela Bricolage enquanto características 
encontradas nos lugares respigados que demarcam oportunidades a ex-
plorar na ambição de uma possível (com)posição do colectivo.

(todas)
A recolha pela máquina, o desperdício 

e o respigador.
Frames do filme. Agnès Varda, “Les 

Glaneurs et la Glaneuse”, França, 2000
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04:15 - 04:38

Dinâmicas

Observar - Onde Está o Wally?

A precepção visual é essencial para a compreensão dos lugares; Jorge Wa-
gensberg descrimina na operação de perceber – receber informação – os 
actos de ver, olhar, observar e experimentar: “ver, no seu sentido mais amplo, 
significa captar informação do que visita o nosso campo de percepção de 
acordo com a contingência do lugar e do momento; olhar significa selecio-
nar a informação resultante de direcionar a visão capturada por alguma 
curiosidade; observar consiste em acumular a informação que resulta de 
manter o olhar de acordo com a nossa perplexidade e experimentar equi-
vale a enriquecer a informação como consequência de provocar observa-
ções próximas segundo a nossa vontade de intervir no resto do mundo.””1.
A observação, ferramenta primordial da análise dos lugares nesta disser-
tação, parece ser a forma ideal para clarificar todas as dinâmicas presen-
tes no espaço, porque apesar de não conseguir sistematizar de uma forma 
rápida um lugar, consegue ao longo de vários períodos criar uma imagem 
mais nítida e revelar algumas características escondidas a um olhar mais 
passageiro. 
À semelhança dos livros ilustrados por Martin Handford, “Onde está o 
Wally?”, em que o autor nos convida a mergulhar na complexidade de 
uma imagem, do tamanho de uma folha A2, completamente cheia de dife-
rentes personagens, afazeres, ambientes, dinâmicas, em que temos como 
objectivo interpretar a imagem à procura de várias pistas, personagens e 
objectos, propomo-nos a compreender a importância da análise fragmen-

Jorge Wagensberg, “Ideas Sobre 
la Complejidad del mundo”, 1985, 

citado por Marta Labastida, “El 
Paisaje Próximo. Fragmentos del 

Vale do Ave”, Tese de Doutoramento 
apresentada à Escola de Arquitectura 
da Universidade do Minho, 201, p. 98
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(esquerda)
Frame da Praça do Marquês a partir 

do Coreto.
Vídeo realizado pelo autor.
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tada das várias dinâmicas; procurar por entre toda a complexidade pis-
tas que nos permitam compreender cada dinâmica na sua singularidade, 
para que quando olharmos para a sua relação possamos perceber o papel 
de cada uma na construção da imagem geral.  
Edmund Bacon diz-nos que “o problema do arquitecto não é criar facha-
das ou massa arquitetónica, mas antes criar uma experiência abrangente, 
para gerar envolvimento.”2, esta procura pela produção de ambiências ao 
invés do simples desenho parece relacionar-se com a ideia do autor de que 
a arquitectura serve para o estar e não para o contemplar. Para explicar 
esta ideia o autor apresenta um desenho de Francesco Guardi e propõe 
uma análise fragmentada do mesmo; “quando um artista como Guardi 
vê o mundo de forma tão clara, ficamos em dívida para com ele pelo pre-
sente de visão que nos oferece, independentemente do ambiente em que 
vivemos.”3; ao pegar no desenho e fazer uma série de análises entre as 
quais, o encontro com o céu, o encontro com o chão, os pontos no espaço, 
os planos de recepção, a profundidade, a ascendente e a descendente, a 
convexidade e a concavidade e a relação com o Homem, estabelece uma 
reflexão, em cada um deles, que torna claras as diferentes dinâmicas pre-
sentes no espaço.  
A partir destes exemplos, do encontrar a singularidade no meio da com-
plexidade, que vemos no trabalho de Martin Handford, e da necessidade 
de aglomerar estas singularidades para compreender as dinâmicas do 
todo, pretendemos observar e analisar o primeiro lugar, a Praça do Mar-
quês de Pombal.

Edmund Bacon, “Design of Cities: 
Revised Edition”, Pinguin Editions 
(non-Classic), London, 1976, p. 23

Idem, p. 66
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(esquerda)
Dinâmicas Sobrepostas.
Desenho de Martin Handford, https://
imgur.com/gallery/b8btr

(direita)
Dinâmicas Individualizadas.
Desenho original de Frascesco Guardi 
e estudos de Edmund Bacon, retirado 
de Manuel Bailo Esteve, “Public 
Catalyst + Drawings”, Actar, Bercelona, 
2015

Praça do Marquês (parte 1)

Chegar à Praça do Marquês de Pombal com o intuito de a compreender é 
como olhar para um desenho dos livros “Onde está o Wally?” pela primei-
ra vez; a complexidade da ação geral não permite uma leitura imediata a 
partir da observação, no entanto a imagem e o lugar apresentam-se como 
relacionais, tanto entre o observador e o objecto como entre o objecto e as 
suas dinâmicas. 
No Marquês, nome que comummente se dá à praça, a complexidade das 
dinâmicas - as pessoas que saem do metro e se apressam para o trabalho, 
as que saem mas não se apressam e tomam o pequeno almoço no banco 
do jardim, as que leem o jornal paradas, as que leem em movimento, as 
que estão na esplanada do café, as que se sentam nos bancos a ver o movi-
mento, os carros que vão fazendo trânsito, os que andam pelas ruas com 
menos movimento, o abrir dos semáforos, os autocarros que transportam 
imensa gente, os que esperam vazios pela hora de partida, os taxistas pa-
rados à conversa dum lado e do outro à espera de clientes, os clientes dos 
cafés e dos quiosques, a entrada do infantário, os jovens que se juntam 
antes de ir para a escola e muitos outros que diariamente e ao longo do dia 
vão, vêm e ficam - é de tal forma pronunciada que se torna incompreensí-
vel quando olhados superficialmente. 
Propomos portanto respigar, caminhar pelo espaço numa atitude obser-
vadora e problematizadora, uma e outra vez, anotando tudo aquilo que 
nos pareça que possam ser pistas que expliquem esta complexidade; esta 
análise revela um novo conjunto de dinâmicas com um carácter influen-
ciador: a sombra das árvores, a disposição do mobiliário e da iluminação, 
a utilização da vegetação enquanto orientadora de percursos, os usos do 
rés-do-chão e as investidas temporárias que transformam a praça; que 
de modo visível entram em simbiose com as descritas anteriormente. Só 
ao compreender cada dinâmica na sua singularidade poderemos ter uma 
perspectiva completa do lugar, as dinâmicas tornam-se assim ferramen-
tas e método de análise na leitura de um lugar complexo e entusiasmante 
como a Praça do Marquês.

Praça do Marquês (parte 2)

A primeira referência cartográfica da Praça do Marquês de Pombal com 
a configuração que lhe conhecemos hoje encontra-se na planta da Cidade 
do Porto desenhada por Teles Ferreira em 1892, onde podemos ver já refe-
rências aos plátanos, há linha do elétrico e a uma boa parte dos edifícios 
que estão lá hoje como a Fundação Marques da Silva. O volume central 
representado neste planta era um pequeno mercado em estrutura metáli-
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Planta da Cidade da autoria de Teles 
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ca, desmontado em 1897, a pedido dos residentes, por não ser necessário.4 

O lugar chamou-se originalmente de Largo da Aguardente, supostamen-
te por ser o local onde se armazenava a famosa bebida, no entanto não 
existitem documentos que comprovem esta toponímia que permanece 
como lenda. O desenho da Praça do Marquês sempre teve uma forte li-
gação à geometria e mais propriamente à simetria, sendo que a segunda 
foi perdida apenas em 1899 aquando da remoção da palmeira a norte e 
construção do actual coreto. A praça foi também alvo de uma intervenção 
no âmbito de um programa municipal que visava levar a biblioteca aos 
jardins públicos, o Jardim do Marquês foi pioneiro tendo sido construído 
o edifício que actualmente alberga o café para este mesmo fim, o projecto 
original planeava ainda outro volume, simétrico a este, para servir como 
zona de leitura infantil. Olhando para o desenho passado da praça perce-
bemos alguma sensibilidade por parte do arquitecto Eduardo Souto de 
Moura, que com o desafio de colocar uma estação de metro por baixo des-
te jardim, conseguiu manter uma certa qualidade histórica e ao mesmo 
tempo introduzir uma nova dinâmica ao espaço.
A localização da praça é absolutamente central no tecido da cidade, “si-
tua-se num virtual eixo central da Cidade do Porto – com direção apro-
ximadamente norte-sul e passando pelo Hospital de São João, Praça do 
Marquês de Pombal, Paços do Conselho e Sé Catedral – no ponto onde 
este cruza perpendicularmente uma linha de cume topográfica, actual-
mente percorrida pela Rua da Constituição.”5. Esta condição torna a praça 
num centro para muitos dos transportes públicos da cidade, “A situação 
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Domingas Vasconcelos, “A Praça 
do Marquês de Pombal na Cidade 
do Porto – das suas Origens até à 
Construção da Igreja da Senhora da 
Conceição”, FAUP Publicações, 2008, 
p. 42

Idem, p.24
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Ruas e acessos da envolvente directa 
da praça.
Desenho do autor

(direita)
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em plena estrada orientada para o centro da cidade será determinante 
para tornar este lugar uma das referências e pontos nevrálgicos (...) da 
rede de transportes públicos viários do Porto.”6, tanto o autocarro, como 
o metro mas também o táxi, que conta com vários lugares, demonstram a 
relevância da praça como zona de chegada e saída da cidade. A localização 
é também responsável pelos vários movimentos e permanências a que as-
sistimos diariamente no lugar, as pessoas que descrevemos em cima, dão 
um dinamismo à praça que se manifesta de forma diferente ao longo da 
semana e ao longo do próprio dia. Enquanto que à semana assistimos a 
uma correria enorme de pessoas a dirigirem-se às zonas de maior movi-
mento como a Rua da Constituição, vemos algumas que contrastam com 
esta realidade pela sua tranquilidade, mas ao fim-de-semana o panorama 
inverte-se e quem se destaca são as que demonstram pressa. A relação do 
espaço central com os carros e autocarros é bastante boa, primeiro porque 
apenas a rua a Este tem trânsito significativo, estando a rua oposta mais 
dedicada a paragem de autocarros, mas a própria configuração da praça 
faz com que, apesar de ser um ponto sensível da mobilidade da cidade, 
esta característica seja diluída.  
Os volumes construídos que delimitam a praça têm também um papel 
essencial por a definirem de uma forma muito rigorosa, sendo a Igreja 
da Senhora da Conceição o único edifício que não se apresenta à face da 
mesma, de uma forma propositada, pelo seu tamanho,  e por deixar a pos-
sibilidade de a praça se estender para o seu adro. Os edifícios, muitos de-
les da tipologia da casa burguesa, apresentam um desenho cuidado e uma 

(página 36)
Horários da praça.
Desenho do autor

(página 37)
Mapa das fachadas e funções do piso 
térreo.
Desenho do autor

(página 38)
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Desenho do autor
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Fotografia do autor
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Desenho do autor

Idem, p. 2606
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proporção correspondente às da praça, apesar de nas fachadas a nascente 
e sul, já podermos ver alguns edifícios habitacionais que se destacam, pela 
altura, deste padrão. 
Os usos da praça e dos seus edifícios são também muito variados, tanto 
pelo serviço que prestam, cafés, restaurantes, farmácia, lojas de roupa, 
casas de banho - que se localizam por baixo do coreto - etecetera; mas 
também pelo horário que praticam, o que permite que a praça tenha pou-
cas horas sem actividade no seu rés-do-chão.
Continuando com o olhar atento vemos que as árvores da Praça do Mar-
quês de Pombal contribuem de forma irrefutável para a caracterização do 
lugar, ao longo dos tempos e desenhos os plátanos funcionaram sempre 
como elementos marcantes. “Quando nos aproximamos do Porto, facil-
mente descobrimos o cimo do maciço verde que formam recortando-se 
na linha do horizonte sobre a cidade e de imediato identificamos o lugar 
– é ali o Marquês.”7. Os primeiros plátanos plantados no início do século 
XIX, formavam uma alameda que marcava o início da estrada que ligava 
o Porto a Guimarães8.
O desenho das copas das árvores produzem uma forma quase unitária, al-
gumas clareiras e algumas reentrâncias dão dinamismo à sombra que vai 
deixando o sol passar entre as folhas criando um ambiente agradável no 
espaço. As copas mais pequenas foram plantadas no lugar das que, pelas 
obras da construção da estação de metro tiveram de ser cortadas. 
O mobiliário desempenha um papel essencial na praça, os bancos de ma-
deira, sempre com alguém possibilitam que as pessoas permaneçam no 

Idem, p. 44

Ibidem
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espaço, o seu comprimento permite que mesmo que duas pessoas não se 
conheçam consigam estar confortavelmente sentadas. A esplanada do 
café no centro da praça tem também muita qualidade espacial, os guarda 
sóis e os pára-vento, colocados diariamente, criam uma microespaciali-
dade que permite estar confortavelmente, por exemplo a ver as pessoas 
passar. A iluminação, muito importante na Praça do Marquês, por ser um 
local frequentado nas várias horas do dia, tem muita presença e confere 
um ambiente de grande segurança à praça, potenciando a presença de 
clientes no café, que várias pessoas utilizem os bancos e a passeiem os 
cães. Uma curiosidade é o facto de a placa de monumento atribuída à pra-
ça, que normalmente é colocada na entrada dos edifícios, se encontrar no 
topo norte, na passagem do lado esquerdo, marcando assim uma leitura 
de norte para sul contrária ao crescimento da cidade. A vegetação tem 
também um papel muito importante na definição do espaço porque em 
muitos casos funciona como barreira ou para encaminhar as pessoas para 
os percursos principais da praça, como no caso das saídas do metro. Tam-
bém as diferentes espessuras dos troncos das árvores dão dinamismo ao 
passeio tanto o que circunda a praça como o interior. 
A praça funciona também como um espaço mutável por se deixar apro-
priar por diferentes formas de uso, concertos que utilizam o coreto, 
mercados que invadem toda a praça, e muitas outras que seguramente 
perdemos. O mercado pela sua dimensão foi alvo de uma análise mais 
profunda em que percebemos a variedade da proveniência das pessoas 
que o constituíam.
Todas estas particularidades passam de alguma forma despercebidas 
quando as olhamos em simultâneo, no entanto é a sua sobreposição que 
faz do Marquês um espaço extremamente dinâmico da Cidade do Porto. 
No desenho ao lado tentámos representar esta complexidade, sabendo 
que muitas outras dinâmicas, tanto relacionadas com as pessoas que uti-
lizam o lugar como dinâmicas que contribuem para uma ecologia global 
do espaço, seriam necessárias para um entendimento mais próximo e 
completo da realidade.
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As Dinâmicas do Público

Percebemos pela experiência na Praça do Marquês de Pombal que o es-
paço público alberga uma enorme complexidade de variáveis que de al-
gum modo conseguimos compreender como visíveis no lugar, no entanto 
existem muitas outras camadas que por serem “invisíveis” se misturam, 
confundindo-se muitas vezes, causando erros de interpretação. Muito 
normalmente nos projectos e na bibliografia relacionada com a área da 
arquitectura e do urbanismo vemos a expressão espaço público como um 
tipo de espaço; este tipo de interpretação torna o espaço público numa 
construção real, num lugar; no entanto, quando um político nos diz que 
o debate é realizado no espaço público a expressão ganha uma nova de-
finição que pode não se relacionar com a primeira; falamos aqui da pos-
sibilidade de definir espaço público num contexto de complexidade. Ao 
caminhar por entre as várias perspectivas, iremos procurar encontrar 
múltiplas definições de espaço público significativas e, consequentemen-
te, compreender o que as une e o que as separa, na tentativa de conseguir, 
à semelhança do Marquês, uma leitura complexa daquilo que significa 
hoje o espaço público.

Não há Público sem Privado

A condição humana, ou seja, as inevitabilidades da existência do indiví-
duo no planeta, coloca-se como um ponto fundamental para a precepção 
daquilo que poderá ser o entendimento da dimensão pública. Hannah 
Arendt, no seu livro9, divide a condição humana em três grandes áreas: o 
Labor, o Trabalho e a Acção que, juntos, formam a vita activa, “uma vida de-
dicada aos assuntos públicos e políticos.”10. O Labor é a necessidade mais 
biológica do homem, colocando-o em relação com a natureza e respon-
sabilizando-o pela sua própria subsistência; o Trabalho é a transforma-
ção dessa mesma natureza, onde o homem é visto como fabricador; e a 
Acção, casa da política, é vista como a actividade mais respeitável que o 
homem pode exercer. A autora explica também que estas três actividades 
só se tornam reconhecíveis quando o seu executor entra em contacto com 
outros Homens; apesar de apenas na Acção a relação ser considerada um 
elemento essencial, tanto no Labor como no Trabalho a validação por par-
te dos semelhantes é essencial para que estes possam ser reconhecidos 
como parte da condição humana, “Nenhuma vida humana, nem mesmo 
a vida do eremita no meio da natureza selvagem, é possível sem um mun-
do em que, directa ou indirectamente, testemunhe a presença de outros 
seres humanos.”11. Voltaremos mais à frente a este conceito e daremos 
exemplos da sua aplicação na prática. 

Hannah Arendt, “A Condição 
Humana”, (The Human Condition, 
1958), Relógio de Água lda., Lisboa, 
2001

Idem, p. 25

Idem, p. 38

09

10

11

Retendo a ideia principal de vita activa e a relação com a validação por 
parte de outros indivíduos que acarreta, podemos afirmar que estamos 
perante o nascimento de uma necessidade do público. São precisamente 
as dinâmicas deste público que se pretende explorar, tendo por base uma 
ideia multidisciplinar e inclusiva, passando pelas mais variadas discipli-
nas como a economia, a política, a filosofia, a sociologia, a antropologia, 
a geografia e também a arquitectura e o urbanismo, de forma a compre-
ender o mais amplamente possível um conceito que sabemos não ser sim-
ples nem consensual. 
Outro ponto importante a reter prende-se com a dicotomia sem a qual 
o público não existiria. O arquitecto belga Kristiaan Borret lembra-nos 
que “O público e o privado são termos relativos que só ganham significa-
do através do contraste, que não podem ser simplesmente consolidados 
espacialmente e que cobrem uma grande variedade de definições e ideo-
logias.”12. A diferença entre público e privado é essencial na definição das 
duas condições que não existem de forma individual, e é precisamente 
na variação destes dois polos que se encontra a riqueza da ideia. Quando 
nos referimos a algo público de uma forma genérica, como é o exemplo 
da expressão recorrente espaço público, estamos quase garantidamente a 
fazer uma sobreposição de múltiplos conceitos e visões que podem ser 
contraditórios, o que muitas vezes dificulta um entendimento claro das 
ideias que queremos transmitir. Um exemplo claro desta confusão pode 
ser compreendido quando se reflecte sobre as concessões de espaço públi-
co a entidades privadas; quando nos vemos no novo Passadiço dos Cléri-
gos não sabemos categorizar o espaço onde estamos, por baixo temos um 
parque de estacionamento privado, dos lados lojas igualmente privadas e 
por cima um jardim concessionado a um bar que muitas vezes se fecha ao 
público. Será isto o espaço público?
Nas próximas páginas tentaremos compreender, tendo como base as vá-
rias disciplinas, as complexidades que a dicotomia público/privado apre-
sentam e quais são as implicações que este entendimento poderá ter no 
campo de estudo deste trabalho. 

Perspectiva Cidadã - Monumentos do Espaço Público

Inspirados novamente pela ideia de monumento do quotidiano presente 
no trabalho “Os Monumentos do Passaic” de Robert Smithson e pela ideia 
de património colectivo apresentada por Oriol Nel.lo, que apresenta esta 
designação como sendo um conjunto de várias perspectivas tanto do ter-
ritório onde “são frequentemente considerados como tal tanto elementos 
ambientais – os recursos, a água, as costas, a paisagem (ou algum dos seus 
traços mais marcantes) – como outros pertencentes ao meio construído 

Kristiaan Borret, “On Domains: The 
Public, the Private and the Collective”, 

OASE nº 54, Holanda, 2001, p. 304

12
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– o espaço público, os conjuntos urbanos históricos, os monumentos, os 
sítios arqueológicos, certas infraestruturas”13, como da perspectiva social 
no caso do “direito à saúde, à educação, à cultura e a uma habitação dig-
na”14, sentimos a necessidade de reunir a perspectiva cidadã, ainda que de 
uma forma ingénua pela amostra conseguida, sobre a o que é para as pes-
soas o espaço público. Entregamos uma máquina descartável e o seguinte 
enunciado: “Muitas vezes não nos apercebemos de lugares porque estão 
sempre presentes na nossa rotina. Os espaços públicos são, muitas vezes, 
exemplo de lugares que usamos sem nos apercebermos. Propomos que, 
durante uma semana, ao refletir sobre o tema registes seis fotografias dos 
espaços públicos que por algum motivo, bom ou mau, te marcam.”. 
Este exercício apresenta um carácter assumidamente experimentalista 
na medida em que surgiu ainda no início da problematização da disser-
tação como meio de começar a refletir sobre as possíveis definições de 
espaço público. As pessoas que foram escolhidas, apesar de tentarmos 
variar o sexo, a profissão e a idade, não são em número suficiente para 
poder tirar alguma conclusão mais séria sobre a recolha, no entanto ao 
observar os diferentes momentos recolhidos percebemos que não se con-
segue aplicar qualquer tipo de definição pré concebida, sendo que esta 
condição é sintoma de, por um lado, uma grande complexidade do tema 
proposto e por outro das possibilidades quase infinitas de interpretação 
que permite. Com esta recolha de monumentos, como diria Robert Smi-
thson, ou este levantamento de património colectivo como diria Oriel Nel.

Lo, pretendemos dar notícia de uma realidade que, como poderemos ver 
nas fotografias à frente, dificilmente cabe na categoria linear daquilo a 
que corriqueiramente chamamos de espaço público, quer seja pelas suas 
formas, pelos seus usos ou pelas diferentes formas de apropriação a que é 
sujeito; nos próximos pontos iremos fazer uma incursão, pelas diferentes 
perspectivas da dicotomia público/privado, sabendo que este se trata de 
um “exercício sem rede” em que as fotografias nos farão cair sucessiva-
mente na tentativa de coesão das definições.

Oriel Nel.Lo, “A Cidade em Movimento: 
Crise Social e Resposta Cidadã”, (La 
Ciudad em Movimiento. Crisis Social 
y Respuesta Ciudadana, Diaz & Ponis, 
2015), Tigre de Papel, Lisboa, 2018, p. 
103

Ibidem
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Modelo Juriídico

Uma primeira perspectiva, provavelmente a única que é claramente de-
finida, é a que podemos chamar de jurídica. Neste modelo de definição 
da dicotomia em questão, os argumentos que definem a barreira entre o 
privado e o público são muito claros; como nos diz Kristiaan Borret “resu-
me-se grosseiramente à distinção entre administração do estado e o mer-
cado (...) Os limites entre estas definições de público e privado querem 
ser o mais clara possível”15; o facto de actualmente a governação assentar 
maioritariamente em políticas neoliberais faz com que o jurídico jogue 
favoravelmente em função dos interesses privados como podemos ver no 
exemplo das concessões, muitas vezes sem termo, de espaço público a en-
tidades privadas que têm como fim o lucro; deste modo a equidade e o 
acesso aos bens comuns, características fundamentais do espaço público, 
não são levados a cabo pelo estado mas pelo mercado o que faz com que 
muitas vezes, e cada vez mais, se incorra em múltiplas injustiças sociais. 
Nesta definição os conceitos fundamentais que clarificam a dicotomia 
são a propriedade e o domínio do espaço. 
Podemos ver na Constituição da República16 algumas referências a esta 
clara separação; no artigo 82º lemos que “2 - O sector público é consti-
tuído pelos meios de produção cujas propriedade e gestão pertencem ao 
Estado ou a outras entidades públicas. 3 - O sector privado é constituído 
pelos meios de produção cuja propriedade ou gestão pertence a pessoas 
singulares ou coletivas privadas”17, o artigo faz ainda referência ao estabe-
lecimento de cooperativas que, de uma forma simples, podemos dizer que 
são uma parceria de um grupo privado sem fins lucrativos com o estado. 
Podemos ainda ver no artigo 84º quais os elementos que pertencem ao do-
mínio público: “a) As águas territoriais com os seus leitos e os fundos ma-
rinhos contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de água navegáveis 
ou flutuáveis, com os respetivos leitos; b) As camadas aéreas superiores ao 
território acima do limite reconhecido ao proprietário ou superficiário; c) 
Os jazigos minerais, as nascentes de águas mineromedicinais, as cavida-
des naturais subterrâneas existentes no subsolo, com exceção das rochas, 
terras comuns e outros materiais habitualmente usados na construção; d) 
As estradas; e) As linhas férreas nacionais; f) Outros bens como tal classi-
ficados por lei.”18.
Percebemos aqui claramente que tanto a nível jurídico como, inevitavel-
mente, a nível económico o que é público e o que é privado está claramen-
te demarcado, mas imbuído de um jogo infindável de interesses.
Esta separação não é muitas vezes visível no espaço e conseguimos en-
contrar nas fotografias anteriores algumas referências que corroboram 
esta afirmação. Existem muitas propriedades privadas que visam um uso 
colectivo e por esse motivo muitas vezes são lidas como espaço público, 

Kristiaan Borret, “On Domains: The 
Public, the Private and the Collective”, 
OASE nº 54, Holanda, 2001, p. 305

Constituição da República Portuguesa, 
aprovada em 2 de Abril de 1976, VII 
Revisão em 2005. Consultada em: 
https://www.parlamento.pt/

Constituição da República Portuguesa 
(1976), Parte II, Título I, Artigo 
82º, Consultada em: https://www.
parlamento.pt/

Idem, Artigo 84º

15

16

17

18

por exemplo ao por lado a lado a fotografia oito e a fotografia dezassete, 
que mostram o Parque de Serralves e o Parque do Covelo, respectivamen-
te, podemos ver as muitas semelhanças que existem entre ambos, no en-
tanto o primeiro é um lugar, que aos olhos da definição aqui explorada, 
é privado e o segundo público; outro exemplo são as fotografias trinta e 
um e a cinquenta e seis, que mostram o espaço envolvente de uma zona 
residencial, a primeira na Rua Dr. Manuel Pires da Silva e a segunda no 
Bairro do Carriçal, sendo que o bairro por pertencer ao domínio público 
distingue-se do outro na perspectiva jurídica. Podemos ver a partir destes 
exemplos que não são as características do lugar que o tornam público 
ou privado de acordo com este modelo, mas antes quem é o proprietário 
do mesmo. Não pretendemos criticar esta forma de analisar a dicotomia 
porque percebemos a relevância para o sistema económico actual de uma 
clara distinção da propriedade, no entanto não podemos deixar de refletir 
sobre as limitações que esta rigidez acarreta aquando da análise da diver-
sidade do que são os lugares de uso colectivo. 
Outro ponto importante são as regras; por dois espaços serem públicos 
não significa que os possamos utilizar da mesma maneira, “a lei define 
quais os bens que integram o domínio público do Estado, o domínio pú-
blico das regiões autónomas e o domínio público das autarquias locais, 
bem como o seu regime, condições de utilização e limites.”19. Nas foto-
grafias quatro e sessenta e três, podemos ver dois espaços públicos, no-
vamente aos olhos da perspectiva constitucional, a Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett e a Biblioteca da Faculdade de Arquitectura da Universi-
dade do Porto; na primeira a requisição de livros é possível de forma fácil 
para todos os cidadãos, pelo contrário na biblioteca da universidade ape-
nas as pessoas que fazem parte da comunidade da Universidade do Porto 
têm acesso à requisição. Outro exemplo claro pode ser visto na roupa com 
que nos apresentámos no espaço, olhando para as fotografias vinte e um 
e sessenta e oito, a Praia de Matosinhos e a Escola Secundária Filipa de 
Vilhena, percebemos claramente que não nos seria permitido entrar na 
escola de calções de banho e sem t-shirt ou de biquíni. Também o facto de 
ser pago não significa que o espaço seja privado, por exemplo os lugares 
de estacionamento, nas ruas da cidade, que estão sujeitos ao pagamento 
do parquímetro são na mesma considerados espaço público, têm apenas 
um sistema de regulação que, por diversos motivos, obriga a um paga-
mento pela sua utilização. 
Podemos caracterizar este modelo como preto e branco, neste caso, pú-
blico e privado são termos que chegam para classificar todo o território, 
no entanto existem muitas outras perspectivas que de algum modo e por 
incluírem a condição e a ação humana no pensamento abrem uma nova 
palete de cinzentos que se torna difícil de clarificar com apenas duas pa-
lavras. 

Ibidem 19
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Modelo de Cidadania

Retomando a ideia de vita activa, que se organiza em três grandes áreas, 
o Labor, o Trabalho e a Acção, iremos tentar perceber de que forma este en-
tendimento da condição humana teve no desenvolvimento da sociedade e 
consequentemente no seu entender da dicotomia público/privado.
A Grécia antiga é, pela condição política, uma referência no que diz res-
peito ao significado de público e a sua forte oposição ao privado. Neste 
período o público não tinha relação com a simples sociabilidade, “A com-
panhia natural, meramente social, da espécie humana era vista como li-
mitação imposta pelas necessidades da vida biológica, necessidades estas 
que são as mesmas para o animal humano e para as outras formas de vida 
animal.”20. Para os gregos a relação com outros humanos refletia-se mais 
naquilo que poderíamos chamar de esfera da intimidade ou do privado, 
manifestando-se na casa (oikia); pelo contrário a vida pública significava 
um afastamento completo da condição de família, demarcando de forma 
clara o afastamento entre o privado e o público, que se faziam representar 
na esfera da família e na esfera da política, respectivamente, como entida-
des separadas e autónomas21. A condição da vita activa era apenas possível 
quando o homem - leia-se sexo masculino – obtinha liberdade suficiente 
para poder dedicar a sua vida à esfera pública, alcançando a terceira área, 
a Acção; sendo o Labor, símbolo da subsistência do Homem, este teria de 
estar previamente assegurado para que se pudesse tomar parte na vida 
pública, neste caso explica-nos também Hannah Arendt os escravos e as 
mulheres simbolizavam uma base consolidada no que toca às necessida-
des básicas do homem para que este pudesse praticar a plenitude da vida, 
ou seja a vida pública; a filósofa explica que “A polis diferenciava-se da fa-
mília pelo facto de só conhecer “iguais”, ao passo que a família era o centro 
da mais severa desigualdade. Ser livre significava ao mesmo tempo não 
estar sujeito às necessidades da vida nem ao comando de outro e também 
não comandar. (...) É verdade que esta igualdade na esfera política mui-
to pouco tem em comum com o nosso conceito de igualdade; significava 
viver entre pares e andar somente com eles, e pressupunha a existência 
de “desiguais”; e estes, de facto, eram sempre a maioria da população na 
cidade-estado”22. Percebemos então que neste período o público é o polí-
tico, e que este grupo exclusivo aos homens que se conseguia libertar das 
amarras do Labor e do Trabalho era o único capaz de alcançar o bios politikos 
e ser efetivamente livre. 
Este sentido de liberdade que era apenas consumado com o alcançar do 
pleno da vida pública é hoje um direito constitucional, “Todos os cidadãos 
têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos 
públicos do país, diretamente ou por intermédio de representantes li-
vremente eleitos.”23, demarcando assim o impacto que o posicionamento 
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grego teve em relação à relevância que a vida pública tem hoje em todas 
as sociedades.
A esfera pública, contudo, tem hoje um significado completamente dife-
rente do que tinha na Grécia Clássica; Jürgen Habermas explica que “Por 
“esfera pública” queremos referir, primeiramente, o domínio da nossa 
vida social em que algo que se aproxima da opinião pública pode ser for-
mado. O acesso é garantido a todos os cidadãos. Uma parte da esfera pú-
blica nasce em todas as conversas em que indivíduos particulares se jun-
tam para formar um corpo público.”24; note-se na expressão parte da esfera 
pública, com isto o autor quer transmitir a ideia de que a esfera pública é 
mais do que uma simples conversa em público, funcionando quase como 
uma instituição que só assume forma através da participação de pessoas. 
Habermas prossegue dizendo que a liberdade tem de ser assegurada na 
esfera pública, tanto no campo da associação, como na publicação de opi-
niões sobre assuntos do interesse comum25.
Ao contrário do que Hannah Arendt explica sobre o modo como a esfera 
pública e a esfera política eram a mesma condição no período da Grécia 
clássica, o filósofo explica que hoje quando os assuntos que discute têm 
como base a actividade do estado ganham a forma de público-política, 
sendo que a esfera política é “o executor da esfera pública política, mas 
não faz parte dela.”26. Quando é acessível a todos, não privilegia ninguém, 
e conta com normas gerais de legitimação racional, a esfera pública, ga-
nha o papel fundamental de mediadora entre a sociedade e o estado.
Jane Jacobs explica-nos esta relação de mediação de uma forma mais cla-
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ra: “Existem apenas dois poderes públicos máximos que dão feição a uma 
cidade e a administram: votos e controle do dinheiro. Para soar de forma 
mais simpática, podemos chamar de “opinião pública” e “gastos públicos”, 
mas continuam a ser votos e dinheiro.”27, com esta alusão aos votos e ao 
dinheiro, a jornalista, diz-nos que a esfera pública, como diria Habermas, 
tem a responsabilidade de fazer com que o estado gira o dinheiro em 
conformidade com as opiniões dela, sendo que no nosso sistema de de-
mocracia representativa votar é, na maior parte das vezes, símbolo desta 
opinião, sem esquecer obviamente, o enorme poder da manifestação. 
Contudo, no mercado neoliberal em que estamos inseridos as perspec-
tivas de uma esfera pública que respeite os três princípios enumerados 
anteriormente são completamente ilusórias, “A esfera pública torna-se 
campo para a competição de interesses, competição esta que assume a 
forma de conflitos violentos. Leis que, obviamente vêm sobre a “pressão 
das ruas” podem dificilmente ser entendidas como nascidas sobre o con-
senso de indivíduos particulares comprometidos na discussão pública. 
Correspondem antes de uma forma mais ao menos escondida ao com-
promisso de conflituosos interesses privados. (...) Isto leva a uma espécie 
de “refeudalização” da esfera pública. Grandes organizações ambicionam 
por compromissos políticos com o estado e umas com as outras, excluin-
do a esfera pública sempre que possível.”28, podemos ver exemplos diaria-
mente sobre a influência que o mercado privado tem sobre o papel e ação 
do estado, voltando a Jane Jacobs, e mais precisamente às suas batalhas 
com Robert Moses, que com a sua influência, tanto por dentro como por 
fora dos meios convencionais, como podemos ver retratado no documen-
tário “Citizen Jane: Battle for the City”29, conseguiu tornar muitos inte-
resses privados, a partir de um discurso populista que visava uma melhor 
cidade, em ideias aceites pelo estado. Outro exemplo, desta vez em Por-
tugal, é relatado pelo projecto de jornalismo independente Fumaça, em 
que podemos ver que 7 dos 24 deputados que trabalharam no projecto de 
Lei de Bases da Saúde, têm ligação a empresas, fundações ou sociedades 
privadas na área da saúde30. Claro que a partir daqui não podemos extra-
polar à partida que os sete deputados ou Robert Moses utilizaram a sua 
influência para um resultado mais conveniente, no entanto este género 
de exemplos estão tão generalizados que a esfera pública significa hoje 
muito menos do que aquilo que Habermas queria transmitir. Em relação 
a esta problemática do esvaziamento político do espaço público voltare-
mos mais à frente quando abordarmos as Dissonâncias.
Este modelo, a que podemos chamar de cidadania, por se basear nos di-
reitos e deveres de cada indivíduo enquanto membro da sociedade, dis-
tancia-se do modelo jurídico na medida em que o domínio público toma 
significados completamente distintos; enquanto que no modelo jurídico 
este se relaciona com a propriedade do estado, neste modelo, teorizado 
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por Hannah Arendt e Habermas, podemos assistir a um público que im-
plica a participação activa por parte dos cidadãos na vida política, con-
siderando que todos têm a mesma responsabilidade e o mesmo direito 
de se fazer escutar na criação da esfera pública. Neste modelo o privado 
pode de alguma forma ser relacionado com o anterior na medida em que 
a casa, como vimos na Grécia antiga, é símbolo máximo desta esfera, ou 
seja, a propriedade, que neste caso tem uma conotação mais profunda do 
que o simples lugar que se possui, carregando também a carga simbólica 
da intimidade. 

Modelo de Sociabilidade

Vimos anteriormente o modelo jurídico e o modelo de cidadania e explo-
ramos as suas definições e respectivas contradições. No entanto, quando 
olhamos para o conjunto de fotografias percebemos que apesar de pode-
rem ter sido tiradas com a ideia jurídica de espaço público, como pode-
mos ver da fotografia cinquenta e nove à fotografia sessenta e três, onde 
todos os espaços são propriedade pública, tendemos mais a acreditar que 
a palavra sociabilidade estivesse mais presente, mesmo que involuntaria-
mente, na ideia por detrás da fotografia. Por sociabilidade entenda-se as 
relações sociais que são estabelecidas por indivíduos que são anónimos 
entre si, criando uma vivência do público de onde “derivam sociedades 
espontâneas, muitas vezes quase microscópicas, que se produzem en-
tre desconhecidos em relações transitórias e que se constroem a partir 
de guiões dramatúrgicos ou comediográficos – baseados numa certa te-
atralidade -, que resultam ao mesmo tempo ritualizados e imprevisíveis, 
protocolares e espontâneos.”31. Esta ideia não significa que as relações pú-
blicas, por serem entre anónimos têm alguma cadência de importância, 
simplesmente diferenciam-se da esfera da intimidade e das relações pes-
soais; como exemplo podemos ver as fotografias setenta e dois e sessenta 
e oito, um mercado de rua e a entrada da Escola Filipa de Vilhena, nestes 
lugares os contactos estabelecidos entre o vendedor e o cliente e os cole-
gas de escola, ainda que de formas diferentes, estabelecem uma relação 
social de forma mais ou menos espontânea. Jane Jacobs levanta um ponto 
essencial na compreensão desta dinâmica, “O ponto fundamental (...) da 
vida social das ruas é precisamente o facto de ser pública. Reúnem pesso-
as que não se conhecem socialmente de maneira íntima, privada, e muitas 
vezes nem se interessam em conhecer-se dessa maneira.”32, a questão de 
não existir um interesse de desenvolver mais a relação é essencial para 
perceber as relações sociais que se baseiam na sociabilidade. 
Partindo deste ponto de vista podemos estabelecer os limites da dico-
tomia público/privado como os espaços onde se dá a sociabilidade e os 
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espaços que estão reservados para as relações privadas e a intimidade, a 
partir desta ideia podemos defender que um mesmo lugar, dependendo 
da forma como é usado, pode ser considerado público ou privado, ape-
sar de existirem alguns, que pela sua condição anulam a possibilidade da 
prática de qualquer uma das faces de relação, sendo exemplo claro desta 
questão a dificuldade que teríamos em promover uma relação de intimi-
dade numa praça da cidade. 
Esta definição, de algum modo relacionada com a ideia de esfera públi-
ca de Habermas, tem nos dias de hoje alguma dificuldade em subsistir. 
Kristian Borret entende que “o movimento moderno causou o colapso do 
conceito original de sociabilidade, com o aumento das polarizações en-
tre domínio público experienciado maioritariamente como impessoal, 
instrumental e individualista (...) e o domínio privado da domesticidade 
que é cada vez mais moldado por relações pessoais e de intimidade.”33, a 
individualidade recorrente deste afastamento foi causada por uma falta 
de atenção às relações humanas que eram estabelecidas na cidade mo-
derna e não por uma falta de promoção de espaços de estar; Jane Jacobs 
diz-nos que “os responsáveis pela reurbanização observam os moradores 
da cidade a passar o tempo em esquinas movimentadas, a parar em bares 
e confeitarias e a beber refrigerantes à beira da porta de casa, já deram um 
veredicto, que em essência é: “ Que coisa mais deplorável! Se essas pesso-
as tivessem um lar decente ou um lugar mais próprio e arborizado, não 
estariam na rua!”34, a expressão, que apesar de parecer exagerada, bate 
certo com o ponto 27 da carta de Atenas “É preciso exigir que seja proi-
bido o alinhamento das habitações ao longo das vias de comunicação”35, 
desta forma, ao promover a morte das ruas, responsáveis pela maioria das 
relações de sociabilidade, acabou por se dificultar o acesso à prática do en-
contro espontâneo entre pessoas. Henri Lefebvre, para quem o território 
é uma construção social, explica que a filosofia do funcionalismo foi o que 
levou a este afastamento “Le Corbusier procede como filósofo da cidade 
descrevendo a relação do habitante e do habitat urbano com a natureza, 
com o ar, o sol e a árvore, com o tempo cíclico e os ritmos do cosmos. A 
esta visão metafísica, ele acrescenta incontestáveis conhecimentos sobre 
os problemas reais da cidade moderna, conhecimentos que constituem 
uma prática urbanística e uma ideologia, com o funcionalismo a reduzir 
a sociedade urbana à realização de algumas funções previstas e prescritas 
no terreno pela arquitectura. (...) o arquitecto perceciona-se e concebe-se 
como arquitecto do mundo, imagem humana do Deus criador.”36. Apesar 
da leitura de espaço público no período do movimento moderno ser gene-
rosa, como podemos ver nos últimos pontos da carta de Atenas, “o solo – o 
território do país – deve ser posto em disponibilidade a todo o instante 
e consoante o seu valor aquietável apreciado perante o estudo dos pro-
jectos. O solo deve ser mobilizável quando se trata do interesse geral.”37 
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e “o interesse privado será subordinado ao interesse colectivo”38. A ideia 
de dar muito espaço ao público parecer apetecível, o modo de emprego 
desta teoria na prática revelou resultados desastrosos, a multiplicação de 
parques verdes ao longo dos espaços levou a que muitos deles estivessem 
vazios de uso; autores como Jacobs, escrutinaram este excesso de espaço 
nos seus livros onde podemos ver que defendem um maior entendimento 
das dinâmicas sociais e consequentemente projectos que estejam de acor-
do com o que foi observado.
A diferença entre a sociabilidade e a intimidade é neste modelo entendida 
como a dicotomia público e privado. Não fazemos aqui uma associação 
directa com a propriedade como nos modelos anteriores; vemos antes 
uma adaptação do lugar à condição que se pretende explorar, um lugar 
público pode ser campo da intimidade para alguém como podemos ver 
na fotografia número seis, onde um individuo montou uma casa por bai-
xo do viaduto do Campo Alegre, e podemos ver um espaço, na fotografia 
trinta e cinco, que juridicamente é privado mas ganha o carácter de públi-
co quando olhado por este modelo por ser potenciador de sociabilidade.

Modelo do Colectivo

Percebemos a partir dos modelos anteriores que público e privado são 
termos manifestamente insuficientes para nos referirmos tanto às condi-
ções da vivência humana como à condição dos lugares. Vemos por exem-
plo, na fotografia vinte e sete, um parque infantil, no meio de edifícios de 
habitação, um espaço privado, mas que é de utilização pública, podemos 
dizer que este espaço é público ou privado sem especificarmos o modelo 
da dicotomia que estamos a utilizar?
Para o arquitecto Manuel Solà-Morales este espaço trata-se de um espaço 
colectivo. Esta ideia de colectivo, dá aso à formulação de outro modelo, 
modelo que percebe a importância do espaço público mas acredita que 
este pode encontrar vantagens na articulação com o privado, “Sem dúvi-
da a importância do espaço público é independente de este ser mais ou 
menos extenso, quantitativamente dominante ou protagonista simbó-
lico, pelo contrário é o resultado de referir entre si os espaços privados 
fazendo também destes património colectivo. Dar um carácter urbano, 
público, aos edifícios e lugares que, sem ele, seriam apenas privados cons-
titui a função dos espaços públicos; urbanizar o privado: é decidir, con-
vertê-lo em parte do público.”39. Esta ideia pode ser associada de alguma 
forma à vontade que vimos anteriormente com o movimento moderno, 
de o público tomar procedência sobre o privado, mas na ideia de Solà–
Moráles o compromisso acontece também ao contrário “estes são espaços 
que não são nem públicos nem privados, mas antes das duas coisas em 
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simultâneo. Espaços públicos absorvidos por usos particulares, ou espa-
ços privados que adquirem uma utilização colectiva.”40, ao entender este 
compromisso entre o público e o privado, percebemos que a ideia do ar-
quitecto é conseguir elaborar um modelo que favoreça a cidade e não vá 
em confronto com a economia neoliberal e o mercado capitalista a que 
hoje estamos sujeitos. Esta necessidade nasce do entendimento de que 
os edifícios, tanto públicos como privados que se constroem actualmente 
nas grandes cidades europeias têm seguido princípios neoliberais ao se-
rem alvos de grande consumo estético e alvos de divulgação massiva nos 
meios de comunicação, mas que no fundo, a longo prazo, não apresentam 
grande qualidade urbanística para a cidade41.
Esta ideia de colectivo aproxima-se da ideia de sociabilidade de Jane Ja-
cobs, “a riqueza civil e arquitetónica, urbanística e morfológica de uma 
cidade é a dos seus espaços colectivos, a de todos os lugares onde a vida 
colectiva se desenrola, se representa e se recorda.”42. No entanto, a des-
confiança da jornalista no mercado de interesses leva-a a fazer uma dis-
tinção mais forte entre o público e o privado, “Deve ser nítida a separação 
entre o espaço público e o espaço privado. O espaço público e o privado 
não podem misturar-se, como normalmente ocorre em subúrbios ou em 
conjuntos habitacionais.”43, esta preocupação é real porque a privatização 
de espaços públicos é hoje um problema de grande escala em algumas ci-
dades europeias; Em Londres, um mapeamento executado pelo The Guar-
dian em parceria com a Greenspace Information for a Greater London, mos-
trou que existiam cerca de 46 lugares na cidade a que chamam de espaços 

Idem, p. 188

Idem, p. 186

Idem, p. 188

Jane Jacobs, “Morte e Vida das Grandes 
Cidades”, (The Death and Life of 
Great American Cities, 1961), Livraria 
Martins Fontes Editora, São Paulo, 
2000, p. 35

40

41

42

43

(cima)
“Para ver sistemas de funcionamento 
complexo como ordenados e não como 
caóticos, é necessária compreensão. 
As folhas a cair das árvores no outono, 
o interior de um motor de avião, as 
entranhas de um rato dissecado, a 
mesa central de uma redação, tudo 
parece ser caótico se forem vistos 
sem compreensão. Uma vez que 
sejam vistos como sistemas de ordem 
parecerão diferentes.”
Frame do filme - Matt Tyrnauer, 
“Citizen Jane: Battle for the City”, Nova 
Iorque, 2016

público-privados, “Embora pareçam estar aparentemente acessíveis aos 
membros do público e tenham a aparência de terrenos públicos, estes 
espaços - também conhecidos como espaços público-privados ou “Pops” 
- não estão sujeitos aos estatutos municipais regulamentados, mas são 
regidos por restrições estabelecidas pelo proprietário e são normalmen-
te seguros por empresas privadas.”44. Estes espaços que parecem estar a 
crescer nas cidades podem ser considerados problemáticos se não devi-
damente regulados e avaliados por entidades públicas. Apesar da ideia de 
Solà-Morales apresentar uma visão optimista em relação ao uso do solo, 
transformando-o em colectivo, é importante perceber como é que estas 
trocas são realizadas, para que o espaço público – em todos os sentidos – 
não seja, também, víctima da perda de significado.
Não defendemos aqui a perspectiva autoritária de que o que é público é 
público e o que é privado é privado, acreditamos antes na riqueza da di-
versidade; ao olhar para a fotografia trinta e nove, vemos o terreno do 
antigo Campo do Salgueiros, um terreno privado que é diariamente utili-
zado por dezenas de pessoas para passear os cães ou jogar futebol. Acredi-
tamos que classificar este local como privado é entrar num beco-sem-saí-
da teórico e tecnocrático em que não conseguimos ler a cidade e por este 
motivo acreditamos que, como Kristiaan Borret, “discussões no campo da 
arquitectura e do urbanismo precisam seriamente de mais termos, ter-
mos mais adequados e termos mais específicos para articular e definir a 
vida pública.”45.
Em retrospetiva podemos identificar quatro modelos distintos: o jurídi-
co, o da cidadania, o da sociabilidade e o do colectivo; seguramente que 
muitas outras possibilidades de análise, que não foram aqui abordadas, 
podem contribuir para um aumento ainda maior da complexidade da 
percepção do que é público ou privado, no entanto consideramos que 
estas representam já uma amostra que nos faz perceber a complexidade 
dos termos e a necessidade que existe, tanto por uma perspectiva teórica 
como da sua aplicação na prática, de os continuar a estudar e a aplicar.

Vários Autores, “Revealed: The 
Insidious Creep of Pseudo-Public 

Space in London”, The Guardian, Julho 
de 2017, consutado em: https://www.
theguardian.com/cities/2017/jul/24/
revealed-pseudo-public-space-pops-

london-investigation-map

Kristiaan Borret, “On Domains: The 
Public, the Private and the Collective”, 

OASE nº 54, Holanda, 2001, p. 311
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(cima)
“Cobertura ajardinada das caves 

de estacionamento de prédios 
residenciais : Trata-se do usofruto 

publico de um espaço privado, 
possibilitando de agradável animação 

da envolvente edificada, sem, 
contudo, obstar o recato iplícito na 

função residencial”
Fotografia e legenda por Mário 

Trindade
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03:27 - 04:02

Rede

Descrever; Descrever; Descrever

As primeiras visitas ao Parque do Covelo revelaram algumas pistas sobre 
a temática que decidimos explorar de forma mais persistente. Não nos 
pareceu essencial perceber nem representar a lógica do desenho vectorial 
do espaço, porque acreditámos que, apesar de importante, não iria trans-
mitir aquilo que no nosso entender eram as características essenciais 
para a compreensão do lugar. Optámos antes pela descrição, primeira-
mente do espaço e dos modos de uso, e depois dos utentes de uma forma 
mais específica para tentar compreender a dimensão e a densidade da 
rede que liga o Parque do Covelo com a restante cidade. 
George Perec ensina-nos a descrever o que observámos a partir de um 
exercício de constante anotação: “Anota o que consegues ver. Qualquer 
coisa digna de ser apontada. Sabes ver o que é digno de ser anotado? Exis-
te alguma coisa que te chame à atenção? Nada te chama à atenção. Não 
sabes ver. Deves aproximar-te mais calmamente, quase estupidamente. 
Obriga-te a escrever o que é do teu interesse, o que é mais óbvio, o mais 
comum, o mais colorido.”1. As suas descrições no ensaio “Espécies de Es-
paços” e a sua aversão ao etecetera são ferramentas essenciais na constru-
ção da ferramenta de descrição a partir da observação. Propomos assim 
respigar o Parque do Covelo inspirados por Perec. 

George Perec, “Species of Spaces and 
Other Pieces”, (Espèces d’Espaces, 

Edições Galilée, Paris, 1974), Penguin 
Classics, Londres, 2008, p. 50

01

(esquerda)
Frame da do Parque do Covelo.

Vídeo realizado pelo autor.
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O Parque do Covelo - Descrição dos Usos

O parque do Covelo é um grande espaço que pertence tanto à Câmara 
Municipal do Porto, que faz a sua gestão, como ao estado central, neste 
caso específico ao Ministério da Saúde, que é responsável pela zona da 
ruína. Diz-se que a quando da doação no século XIX, o edifício deveria ser 
usado para a construção de um hospital para tuberculosos, projecto que, 
como podemos ver nunca se realizou. A quinta é rodeada por ruas muito 
diferentes; na sua entrada principal, pela Rua do Bolama, vemos uma rua 
com um perfil típico onde podemos ver algum comércio e vários lugares 
de estacionamento sujeitos ao pagamento do parquímetro. A poente, a 
Rua de Faria Guimarães, que neste troço se começa já a transformar em 
via rápida, pela proximidade à entrada na V.C.I.; a nascente vemos que na 
zona do parque infantil está em contacto com a Rua de Álvaro Castelões e 
depois o muro alto da quinta acompanha uma rua menos utilizada; a nor-
te as Escadas do Covelo, que albergam uma antiga porta, agora entaipada, 
que fazem a ligação da Rua de São Veríssimo com a Rua Faria Guimarães. 

(cima)
Reprodução fotográfica do desenho a 
óleo de Silva Porto (1873) por Teófilo 
Rêgo em 1951. A pintura representa a 
ruína da quinta 41 anos após a batalha 
entre Absolutistas e Liberalistas que 
a causou.
https://aprenderporto.
com/2018/05/20/o-cerco-do-porto-a-
batalha-pelo-covelo-2/ 

(direita)
Mapa descritivo do Parque do Covelo.
Desenho do autor

GSEducationalVersion

E s t á 
fechado. Foi destruído du-
rante a guerra entre liberais e absolutistas, 
agora pertence ao estado central. “Não po-
des entrar aqui podem cair pedras.” disse-me o 
jardineiro. A zona da antiga casa da quinta é agora uma 
ruína. Os jardineiros guardam lá algumas máquinas pró-
prias do trabalho. A casa é imponente vista tanto da rua 
como do parque. Ao olhar de fora vemos que a vegetação 
do parque torna permeável todo o granito que ainda se 
mantém em pé. É bonito, mas triste.

Esta é a entrada 
principal do par-
que. À porta os wc 
são gratuitos, tem 
um bebedouro e um 
sítio para bicicle-
tas. Ao seguir em 
frente uma grande 
alameda quase 
sempre em sombra 
e vários bancos 
encostados aos li-
mites. Na parte de 
cima passeiam-se 
cães, uns presos e 
outros soltos, an-
da-se de bicicleta, 
está-se na relva. 
Ao fim de semana 
é palco de inúme-
ras festas de ani-

versário de 

Aqui é 
a zona 
da horta 
pedagógica. Era 
maior mas agora a 
zona de baixo “roubou 
algum espaço”. Abre para 
as escolas da zona. A escola 
do Covelo, a osmope, a escola 
de paranhos e a escola Augusto 
Lessa mas também para outras 
visitas marcadas. Tem um acesso à 
rua mas está sempre fechado.

Esta parte do 
parque é recente, de 2009. O horá-
rio muda consoante a altura do ano, 

no verão abre às 10h e encerra às 20h, 
está sempre lá alguém .Encontrámos es-
corregas, baloiços, slide, aranha, caixa de 

areia, ponte, auditório, ginásio, árvores que 
pedem para ser subidas, colinas para rebolar, 
espaço para futebol, diversões para os mesmo 

pequeninos, um café com esplanada, imensos 
bancos, sombra, água, uma laranjeira carrega-
da de laranjas, uma grade que se abre à cidade 

e um porteiro. Aqui os cães não podem entrar. 

Esta 
é a maior 

zona do parque, 
ou melhor é a antiga 

quinta. Por estar assente 
numa cota alta cria um afas-
tamento grande da rua, o que pa-
rece ser uma boa característica para 
um parque. Tem uma entrada pela Rua de 
Faria Guimarães na sua zona mais autoestra-
dal que dá para uma grande escadaria que nos 
leva à tranquilidade do lugar. Na zona mais a 
norte havia também uma entrada que agora 
está entaipada, quem olha por dentro não a vê 
mas por fora ainda é notória e a as escadas, cha-
madas do Covelo, ainda mostram esta ligação. 
Aqui é mais tranquilo do que nos outros lugares. 
Ler, brincar com os cães à solta, correr, sentar, 
namorar, piquenicar e todas as actividades que 
se considerem propicias, na com-
panhia de muita sombra cau- sada 
maioritariamente por grandes 
sobreiros e pelo sempre pre-
sente som da cascata de água. 
Um percurso ondulante  
 marca um caminho  
 que se deixa trans-
gredir sem gravidade. Tam-
bém este lugar está muito bem 
cuidado, apesar de não ter a 
infraestrutura de bebedouros 
e    papeleiras    presentes   nos    
                    restantes.
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Chegada à porta. As ruas estão calmas, há muitos lugares de estaciona-
mento à porta e as lojas estão fechadas.
Entro pela Rua do Bolama e dou uma volta rápida de bicicleta, reparo que 
entram duas pessoas pela entrada da rua de Faria Guimarães, provavel-
mente um casal, com roupa de treino. Prendo a bicicleta, a infraestrutura 
é pouca e má para o efeito, portanto uso a grade do lado que dá para a 
zona do parque infantil.

Chega um senhor com um cão, com trela, pela entrada da Rua do Bolama 
e atravessa a avenida do parque até chegar ao primeiro banco que está ao 
sol. Entretanto saem 2 guardas do espaço dos funcionários, espaço este 
que se localiza depois da subida de uma rampa perto da entrada, e vão 
lavar as casas de banho públicas e gratuitas do espaço, repõem o sabonete 
e lavam grosseiramente com uma mangueira do lado de fora. A presença 
de animais é muito notória, vejo principalmente melros, identificando-os 
pelos bicos cor-de-laranja. 

Chega mais um senhor, reformado (ou que aparenta ser pela idade), a fa-
lar ao telefone e põe-se ao sol perto da entrada. Chega também um jovem 
a passear o cão, também de trela; a quinta parece ser um bom sítio para 
poder soltar o cão, especialmente a esta hora em que não existe um gran-
de número de pessoas; existe um posto para retirar sacos para apanhar os 
dejetos de animais e as pessoas que entram com animais utilizam o me-
canismo; reparo agora numa tabela que diz que passear os cães sem trela 
dá multa entre vinte e cinquenta euros. Entram também duas pessoas a 
correr, não estão juntas, um deles parece cansado. O facto de virem tão 
cedo pode ser sinal de ser uma actividade rotineira. O porteiro e o senhor 
do telefone – que agora já não está a falar - ficam à conversa. 

Entra um senhor com o jornal “O Jogo” e vai lendo de pé enquanto cami-
nha, sobe a rampa lateral à antiga quinta que dá acesso à zona dos funcio-
nários. Entra uma carrinha branca para o fim da avenida, vai devagar; e 
outra pessoa a passear o cão. A carrinha pára num local de “estacionamen-
to” provisório ao fundo da avenida à beira dos montes de terra para fazer 
BMX, onde não interfere com os percursos do parque.
No próximo fim-de-semana haverá um evento do Dia Mundial da Criança 
e já é possível ver alguns divertimentos e decorações na quinta. O senhor 
que lia o jornal aparece agora com a farda de jardineiro. O som dos carros 
na rua do B0lama começa a notar-se, ainda assim o vento a bater nas ár-
vores e os pássaros têm uma maior presença sonora. 

Chegam mais pessoas a passar cães e aparecem mais jardineiros que fi-
cam na conversa, o turno deve começar às 8:00h. Uma das senhoras solta o 

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019
19ºC, Sol

Abertura 7:00

7:15

7:30

7:45

8:00

cão e não parece haver problema. As pessoas que entram cumprimentam 
o porteiro o que pode indicar também a regularidade da visita ao lugar. Os 
jardineiros começam a limpeza da zona do parque infantil que ainda está 
fechado e também da zona da horta biológica. Na zona do parque trocam 
os sacos do lixo e varrem os percursos e na zona da horta pedagógica, en-
quanto um corta a relva outro vai regando as várias plantas.

Entram várias pessoas a correr algumas em pares e trios. A zona de elei-
ção para corridas é a parte mais densa do parque. Vejo pessoas a entrar 
sucessivamente pela porta da Rua do Bolama o que significa que usam as 
duas entradas da quinta, esta e a da Rua Faria Guimarães para fazerem 
percursos, diríamos, menos monótonos.

Pedi aos jardineiros, que estavam na zona da antiga quinta a pegar numas 
ferramentas para o trabalho, para entrar na zona da ruína e percebi que 
precisava de uma autorização da câmara municipal pois existe risco de 
cair pedras. Ainda tentei dizer que assumia o risco, mas em vão. Ao dar 
uma volta pelo parque percebo que existem várias habitações em contacto 
com o muro, noto especialmente uma cooperativa que se localiza perto 
das Escadas do Covelo (por onde passa o percurso) que poderia ter um 
acesso mais facilitado ao parque; antigamente existia aqui uma entrada, 
mesmo à beira das escadas, mas que agora está entaipada, sendo ainda 
possível ver as grandes pedras das ombreiras. Vejo algumas pessoas a pas-
sear cães do lado de fora do muro e penso que este poderia ser mais um 
motivo para a utilidade da abertura desta entrada. 

Continuam a chegar pessoas para correr que ficam, mais ao menos, entre 
trinta e quarenta minutos a correr antes de sair. Vejo também um grupo 
de jovens sentados num dos bancos da quinta, dois sentam-se no banco 
e outros dois no encosto; estão também alguns dos bancos ocupados por 
idosos. Reparo noutro grupo de corredores que andam às voltas, mas pas-
sam por mim sempre a chegar por pontos diferentes o que pode demons-
trar uma possibilidade grande de percursos no parque.

Abre o parque infantil. Entram duas crianças, uma com a mãe e uma com 
o avô, as zonas de brincar estão espalhadas e têm coisas diferentes para as 
várias idades, tem também um ginásio e um café que ainda está fechado; 
existem várias árvores que fazem sombra ao espaço e o limite é uma grade 
que cria uma relação visual com as redondezas, neste espaço o barulho 
dos carros é muito mais notório. As crianças vêm brincar e trazem baldes 
e pás para brincar na caixa de areia; apesar de todas as diversões estarem 
livres as 3 crianças estão a brincar na areia, que não é de todo um dos es-
paços recorrentes nos restantes parques infantis da cidade.

8:15

8:30

9:30

10:00
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Quatro senhoras utilizam as máquinas de ginásio. Ao perguntar a um ca-
sal que estava com o filho de onde vinham percebemos que vinham de 
perto; percebemos também que vinham de carro e tinham um parque à 
beira de casa, mas que o filho preferia este. 

A zona do parque infantil está completamente cheia. Aparentemente às 
16:00h vai acontecer um concerto da Escola de Música de Costa Cabral o 
que pode ser o motivo do grande número de crianças e adultos que está 
aqui presente. 
O espaço transmite segurança, as crianças mais velhas andam sem os pais 
e percorrem o espaço de forma livre brincando umas com as outras, uti-
lizando as brincadeiras do parque, mas também fazendo as suas, como 
subir às árvores; algumas brincadeiras estão estragadas e por isso não há 
ninguém em alguns lugares.
As pessoas começam a juntar-se ao sítio onde se vai realizar o concer-
to, uma espécie de auditório de pedra, e o público parece ser familiar às 
crianças.
As crianças não são as únicas a utilizar o espaço; vejo muitos adultos a 
utilizar os bancos e também idosos sentados à sombra; há um grupo de 
adultos que se encontrou no parque e estão todos a jogar no telemóvel e 
a conversar sobre, penso eu, o jogo, verifico se existe uma rede Wi-fi do 
parque e percebo que há inúmeros hotspot’s privados, mas nenhuma rede 
pública. Duas crianças jogam futebol no percurso circundante utilizando 
as árvores como baliza. 

Saio do parque infantil e vou para a zona da alameda. Algumas pessoas, 
sete ou oito, passeiam na alameda. Na parte de cima vejo pessoas a andar 
de bicicleta e duas festas de aniversário de crianças; colocaram bandeiras, 
como as que costumamos ver no São João, para marcar o sítio da festa, 
uma delas tem uma mesa montada com a comida e estão a fazer jogos 
com as crianças enquanto que a outra tem toalhas no chão e as crianças 
devem estar na zona do parque infantil. Vejo também pessoas com cães e 
pessoas a correr.

Dirijo-me à festa mais próxima da entrada, onde os pais estão à conver-
sa com uma cerveja na mão. Descubro que o aniversariante é do Porto e 
anda na Escola de Costa Cabral mas a festa trouxe pessoas da Maia, de 
Matosinhos e de Gondomar; os pais que vieram da Maia disseram que 
costumam vir para a quinta porque já viveram aqui e gostam do parque 
porque combina a zona natural com a zona do parque infantil tudo isto 
aliado à segurança que transmite. 
A zona mais interior do parque parece estar mais deserta, vejo uma se-
nhora a vaguear sozinha e um pai a ensinar os filhos a andar de bicicleta. 

10:30

Sábado, 8 de Junho de 2019 
20ºC, Sol

15:45

16:15

16:40

Vejo um casal sentado na parte mais calma do parque, lembro-me que 
antes do projecto do parque infantil havia aqui um grande escorrega me-
tálico e que provavelmente não seria um espaço tão calmo. Estão também 
alguns casais mais jovens sentados à conversa. É notória a presença de 
animais do parque como pássaros e também de algumas pessoas com ani-
mais, maioritariamente cães.

Entro na zona do parque infantil e procuro um lugar em que consiga ter 
uma boa perspectiva do parque, escolho a zona do auditório porque é 
mais alta e porque ainda tem espaço à sombra. Estão imensas crianças 
com as respectivas famílias, a maior concentração é no escorrega grande, 
onde as crianças sobem e descem enquanto os pais andam atrás delas. 
Não há bancos disponíveis à sombra, os pais sentam-se nos bancos e mui-
tos utilizam também a relva; há pessoas em todas as diversões, na caixa 
de areia estão as crianças mais pequenas, na sombra do auditório uma 
família com um filho pequeno, com cerca de 3 anos; estão a jogar à bola.
No café estão três mesas ocupadas sendo que a maior parte das pessoas 
nas mesas têm já alguma idade e bebem café e águas com gás, existem 
também várias pessoas na fila para os gelados, aqui já vemos mais crian-
ças. Vejo também muitos casais jovens sentados na relva, uns à sombra 
e outros ao sol, à conversa. Há uma fila de crianças, duas ou três, para o 
bebedouro. 
Apercebo-me agora, não sei bem porque, do barulho que os carros fazem a 
passar nas ruas envolventes, normalmente passa despercebido. 
Quatro crianças usam uma das diversões, uma mesa que roda com a im-
pulsão dos braços, como arena de piões, com eles está um senhor já com 
alguma idade que vai acompanhando a brincadeira sem interromper. 
Entretanto um grupo de cinco pessoas, adultos e crianças sentam-se na 
esplanada do café a comer gelados, parecem estar divertidos. 
Ao contrário do que se vê pela manhã, as crianças estão acompanhadas, 
de uma forma geral, pelos pais e não pelos avós; os pais não estão carre-
gados com malas d e computadores ou mochilas o que pode significar que 
já passaram por casa depois de sair do trabalho. Um menino de nove anos 
vem ter com a família que está no auditório e fica a jogar com o outro ra-
paz, depois de perguntar aos pais deste se se podia juntar.
Num olhar mais atento e a tentar associar as crianças aos pais, percebo 
que existe uma grande liberdade para estas poderem andar pelo parque, 
enquanto que os pais sentados num banco ou na relva, mais ou menos 
atentos, vão vendo por onde andam os filhos, reforçando a ideia que já 
tínhamos visto de sensação de segurança.

Vou agora para a zona da avenida. Os porteiros conversam à entrada, são 
apenas denunciados pelo polo azul com o logótipo do “Porto.”.

Quinta-feira, 27 de Junho de 2019, 
23ºC, sol
18:10

18:30
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Algumas famílias estão perto do portão com os filhos, uma das famílias 
saí da quinta e percebo que se estavam a despedir, a outra volta a entrar 
para a zona do parque infantil. 
Nos bancos apenas vejo um senhor sentado; a sombra no local é muito 
escura, a folhagem das árvores não deixa passar muita claridade, o que 
torna o local um pouco frio. Estão várias pessoas a correr, umas mais rápi-
do do que as outras; está também um grupo, perto das escadas de acesso 
à saída da quinta pela Rua de Faria Guimarães, a fazer exercício com um 
personal treiner que utiliza as árvores para prender aparelhos de T.R.X. e 
as escadas para fazer percursos. A sombra volta a chamar à atenção pelo 
vento que o túnel de árvores causa neste espaço. 

O Parque do Covelo - os Utilizadores

Percebemos pelas descrições algumas das formas de uso praticadas pelos 
utilizadores, percebemos também, ainda que de modo pouco rigoroso, 
porque necessitaria de mais idas ao lugar em alturas repetidas, que o par-
que é usado, com diferentes intensidades, nas várias horas em que está 
aberto. No entanto, uma das características que nos despertou mais inte-
resse foi a proveniência das pessoas que víamos constantemente a chegar 
de carro. A troca de palavras com quem estava na festa de aniversário fez 
levantar a questão de o Parque do Covelo poder ser um espaço de referên-
cia para várias pessoas que não são residentes da proximidade do mesmo, 
surge então a ideia de rede, na medida em que sentimos a necessidade de 
perceber a dimensão destas ligações e a importância do parque enquanto 
espaço referencial. 
A descrição pela observação demonstra-se uma ferramenta lenta, se não 
mesmo falível, na precepção deste tipo de dinâmica; por este motivo sur-
giu a necessidade de incluir um outro método que nos pudesse responder 
à questão levantada.
Para este efeito utilizamos a entrevista como ferramenta colocando algu-
mas perguntas simples que nos pudessem dar pistas sobre o que preten-
díamos entender: o nome; de onde vêm; porque decidiram vir hoje para o 
Parque do Covelo; se têm algum parque mais próximo de casa; o que mais 
gosta e o que não gosta no parque; e, quando se aplica, se têm alguma 
memória do lugar. 
Tentámos também compreender a perspectiva das crianças sobre aquilo 
que mais gostam no Parque do Covelo. Para este efeito recorremos ao de-
senho pedindo a várias crianças de várias idades para realizarem um do 
que mais gostavam e/ou menos gostavam do lugar.

(cima)
QR code para as entrevistas 
realizadas.
https://www.youtube.com/
watch?v=KMXHUknC5Zo

(direita)
Desenhos das crianças  sobre o tema 
do que mais se gosta no Parque do 
Covelo. 
Da esquerda para a direita e de cima 
para baixo: 
Bill (7 anos), Álvaro (4 anos),
Gabriel (8 anos), Rubens (10 anos),
Vasco (4anos), Aurora (5 anos).
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Paulo e Lúcia
Somos de Ermesinde 
Há vários parques mais próximos da nossa casa
As vezes temos de vir ao Porto e os miúdos gostam dos escorregas
É calmo
É longe dos carros e no meio da cidade, não tem barulho
É complicado estacionar
Em Ermesinde é mais confuso, aqui há mais espaço

Nuno Filipe 
Gondomar
Vimos por causa dos filhos
É um parque agradável tem estas diversões todas
Em Gondomar tem vários parques mais próximos, mas não têm esta en-
volvência toda
Tem espaço para respirar
O estacionamento é muito difícil 
Lembro-me de vir à mais de 30 anos com o meu pai correr numa pista de 
obstáculos na outra parte do parque

Rui
Sou do Porto moro relativamente perto (no fim descobri que veio de car-
ro)
Há alguns parques, mas este é o que tem mais diversões para o pequenino
Tem aquela parte quase de “mato” e é tranquilo 
Tem um barzinho e zonas mais recolhidas para fazer um piquenique
Esta parte aqui para as crianças está bem pensada 
Poderia ter um campo para jogar futebol ou basquete, ou vólei, podia ser 
engraçado para os miúdos um bocadinho mais velhos

Alfredo Afonso 
Moro aqui perto do Covelo
Venho aqui muitas vezes só eu e a minha esposa praticar um pouco de 
educação física e venho com os netos para se divertirem no parque infan-
til
Há outros parques como o da Arca d’Água, mas este é o melhor
Gosto da segurança, do parque infantil, do cuidado com a limpeza do es-
paço, do arvoredo, gosto da separação das zonas, por exemplo aqui (par-
que infantil) não é permitida a entrada de animais
Na minha perspectiva está tudo bom

Rubens e Valéria 
Moramos próximo da igreja da Areosa 
Vimos pelas crianças, um tem 3 e outro 10 anos
Aqui sentimo-nos seguros, o espaço é agradável, bastante área verde para 
correr e os brinquedos são interessantes, e a proximidade à nossa casa
Os parques próximos da Areosa só têm dois ou três brinquedos, aqui para 
uma criança correr e saltar é bem mais interessante
A área aqui é maior tem o outro lado com a cascata que é agradável e aqui 
dá para jogar futebol
Podia ter mais brinquedos para crianças com menos de 5 anos

Apesar de cinco entrevistas não representarem uma amostra significa-
tiva, podemos assistir a alguma comprovação da ideia de que o parque é 
utilizado regularmente por pessoas que habitam um raio muito maior do 
que o que seria esperado. Gondomar, Ermesinde e a Areosa, são lugares 
que sendo já consideravelmente distantes e obrigarem a uma deslocação 
de transporte, quer seja público ou automóvel privado, comprovam a qua-
lidade do espaço do parque e a sua capacidade de servir como referência 
de zona tranquila e de parque infantil. 
Vemos também que as crianças são muitas vezes apontadas como a cau-
sa da deslocação. Nos desenhos que pedimos para estas representarem o 
que gostavam mais do parque, podemos ver que a grande maioria optou 
por desenhar algum dos divertimentos da zona do parque infantil, que, 
efectivamente, quando em comparação com os restantes parques da cida-
de se destaca pelo seu tamanho e pela aventura que parece proporcionar. 
É dada também importância à questão da segurança, valorizando a rela-
ção deste espaço com a envolvente e a sua centralidade, visto que mesmo 
sendo um lugar central da cidade não apresenta barulho excessivo, por 
exemplo dos carros.
A sistematização da recolha de pistas é um ponto essencial da veracidade 
da análise do lugar; estamos conscientes que tanto ao nível da observação 
como da quantidade de entrevistas, esta sistematização não é suficien-
te para afirmar uma condição com clareza, no entanto acreditámos que 
existem algumas questões que por aparecerem frequentemente são rele-
vantes para um pensamento mais profundo.
A condição urbana actual torna claro que nos estamos cada vez mais a 
afastar da cidade circunscrita e que a urbanização difusa tem um papel 
cada vez mais fundamental na caracterização da cidade. Parece, a partir 
das análises levadas a cabo no Parque do Covelo, que a necessidade de um 
espaço referencial mais canónico, possa ser um aspecto fundamental da 
condição humana e acreditámos que em muitos casos este parque funcio-
ne como essa referência. 

(todas)
Frames dos vídeos das entrevistas 

realizadas  no Parque do Covelo.
Entrevistas e vídeo realizados pelo 

autor.
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Nos próximos pontos desenvolveremos a ideia de rede e a sua relação com 
a condição urbana, percebendo como é que as relações entre a cidade mais 
consolidada e a urbanização difusa se estabelecem nas mais variadas for-
mas; por um lado a questão da rotina, que muitas vezes coloca o trabalho 
numa zona mais central e consequentemente transporta a escola dos fi-
lhos para perto do trabalho dos pais e não para perto de casa onde vivem, 
diferenciando de forma clara a esfera da sociabilidade e a esfera da inti-
midade, e por outro como é que este afastamento de esferas se relaciona 
com o uso do espaço público na medida em que as referências que criam 
se relacionam mais com este espaço central do que com o lugar da casa. 

Espaço como Rede

O espaço público, como pudemos ver anteriormente, é palco de inúme-
ras dinâmicas; desde as políticas, as económicas, as físicas ou as admi-
nistrativas, mas também por aquelas que são de ordem antropológica, a 
ética, a estética, a histórica e a relacional. Sendo o espaço público lugar de 
aprendizagens sociais importantes que contribuem de forma clara para 
a condição humana e sendo o espaço público também um dos factores 
que caracteriza a urbanidade, acreditámos que é importante olhar para a 
condição humana como condição urbana2.
As mudanças que ocorreram no mundo urbano e continuam a ocorrer fa-
zem com que a cidade seja “cada vez mais lugar de todas as ausências, a 
memória e a demora são substituídas pela velocidade, pelo fluxo de pesso-
as e de mercadorias do mundo, cada vez mais submetido às novas tecno-
logias e à mediatização que estas implicam. O homem, esse, na vertigem 
da insegurança e do desenraizamento, não se reconhece nem é reconhe-
cido numa relação ao lugar. A sua condição urbana já não esclarece da 
sua identidade pessoal, colectiva ou cultural, na medida em que os laços 
entre a vida colectiva e a vida individual parecem desfeitos.”3. Apesar des-
te distanciamento, que representou a cidade no passado, não podemos 
cair na tentação de querer regressar à polis grega, tentando reconquistar 
de forma mimetizada o valor da ágora, devemos antes à face da condição 
urbana actual repensar os modos de apropriação deste espaço público, 
que nem sempre toma configuração física, e considerar, olhando para o 
Homem contemporâneo, “as novas figuras que nela transitam e as no-
vas (des)territorialidades no equacionar dos desafios que se colocam à 
construção da identidade individual, da identidade colectiva, da identi-
dade cultural, à construção do comum”4. Estas condições da urbanidade: 
“mobilidade, movimento, deslocalização/deslocados, fluxos, telecomuni-
cações, virtualidade, complexidade dos jogos entre proximidade e distân-
cia, residências múltiplas, urbanização generalizada”5 fazem com que a 

(cima)
(Do) Espaço (a) Rede.
Fotografia área partilhada pela NASA 
retirada de: https://www.publico.
pt/2012/12/06/ciencia/noticia/a-
terra-vista-a-noite-do-espaco-e-
um-mundo-de-luz-e-escuridao-
1576406#&gid=1&pid=4

Paula Cristina Pereira, “Condição 
humana e Condição Urbana”, Edições 
Afrontamento, Porto, 2011, p. 20

Ibidem

Idem, p. 32

Idem, p. 38
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representação do espaço não seja possível somente por uma visão física 
e de desenho; É necessário portanto (re)pensar como é que este espaço, 
que agora se apresenta como rede, pode voltar a lidar com as questões 
políticas e sociais ao mesmo tempo que ganha noção de uma sociedade 
em constante mutação. 

Do “Consolidado” ao Difuso

Kristiaan Borret no seu ensaio6 conta a história de duas manifestações 
que ocorreram no âmbito do rapto, abuso e assassinato de várias rapa-
rigas por Marc Dutroux, no verão de 1996. A primeira era composta por 
inúmeros motoristas de camiões, motas e carros, e consistia num percur-
so de quarenta quilómetros que passaria pelas casas, inseridas no que o 
autor chama de suburban sprawl, de quatro das raparigas assassinadas; a 
manifestação teria ínicio num parque de estacionamento com cerca de 
oitenta mil metros quadrados e teria o seu fim no shopping Biggs, co-
nhecido pelo tamanho do seu estacionamento. A segunda manifestação, 
toma características que reconhecemos mais facilmente como uma mar-
cha, a pé, pelo centro da Cidade de Bruxelas, iniciando-se na Praça de Fla-
gey e terminando no Palácio da Justiça. A comparação que o arquitecto 
apresenta entre o urbano difuso e a cidade consolidada é um bom ponto 
de partida para uma reflexão sobre os efeitos dos vários modelos urba-
nos no espaço público. No primeiro exemplo de manifestação assistimos 
a um aniquilamento dos valores simbólicos que estamos acostumados a 
assistir numa manifestação, normalmente direcionadas para as institui-
ções de representação do poder público. Tanto o parque de estacionamen-
to como o centro comercial são locais que não acarretam estes valores e 
consequentemente a força da manifestação estará exclusivamente depen-
dente da mediatização que conseguir arrecadar, pelo contrário no segun-
do exemplo podemos ver que a utilização de espaços com grande valor 
simbólico como as ruas e praças da cidade e o Palácio da Justiça, são já 
argumentos concretos para uma credibilização daquilo que se quer tentar 
defender. Estes exemplos funcionam na medida em que fica muito clara a 
importância do valor simbólico na definição do espaço público.
No entanto quando percorremos esta rede, que se manifesta na sua for-
ma física através das estradas, percebemos que esta forma clara com que 
distinguimos o público do privado na cidade consolidada não se aplica 
de modo algum à urbanização difusa e, consequentemente, comparar 
os dois modelos de forma directa seria cair num erro de simplificação. 
A transição entre a cidade, que se desenrola à volta de um centro, e a ur-
banidade difusa criou múltiplas alterações ou modo como nos apercebe-
mos do espaço, “de centrípeta, passou a centrífuga; de limitada e contida, 

Kristiaan Borret, “On Domains: The 
Public, the Private and the Collective”, 

OASE nº 54, Holanda, 2001

06
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passou a coisa desconfinada; de coesa e contínua, passou a difusa e frag-
mentada; de espaço legível e estruturado, passou a campo de forças orga-
nizado por novas mobilidades e espacialidades; de contrária ou híbrida 
do “rural”, passou a transgénico que assimila e reprocessa elementos que 
antes pertenciam a um e outro rurais ou urbanos; de organização estrutu-
rada pela relação a um centro, passou a sistema de vários centros; de pon-
to num mapa, passou a mancha”7, todas estas dicotomias criam uma nova 
condição urbana que tem de ter influência na forma como, actualmente, 
percebemos um espaço, quer este se encontre na cidade consolidada ou 
na urbanização difusa, porque não é possível compreender um modelo 
sem o outro.
John Jackson no seu livro “Sense of Place, Sense of Time”, revela uma pers-
pectiva, diríamos, realista sobre esta diferença entre o compacto e o dis-
perso, “enquanto acreditámos que a dispersão e o centro da cidade morto 
é ilógico e desagradável, também sentimos uma forte e persistente ne-
cessidade de privacidade e independência na nossa vida doméstica”8, diz-
-nos ainda que grande parte dos Americanos dizem publicamente coisas 
negativas em relação ao sprawl e aos subúrbios, mas que ao mesmo tem-
po uma grande parte tem uma “fixação de um refúgio isolado (...) onde 
podem levar uma existência não urbana, ficando perto de casa”9. Estas 
duas realidades presentes muitas vezes numa mesma cabeça, parecem 
ser contraditórias, e são de facto, mas materializam-se nesta rede que liga 
as pessoas com uma facilidade imensa ao mesmo tempo que permite um 
certo refúgio. A partir desta perspectiva conseguimos perceber que não 

(cima)
Manifestação da C.G.T.P. que 
consistiu numa marcha lenta pela 
ponte 25 de Abril. 
Fotografia de Tiago Petinga (2013)
retirada de: https://sicnoticias.pt/
economia/2013-10-19-marcha-lenta-de-
autocarros-realizou-se-entre-as-14-e-
as-15-horas-na-ponte-25-de-abril

Álvaro Domingues, “A Rua da Estrada”, 
Dafne Editora, Porto, 2009, p. 13-14

John Brinckerhoff Jackson, “A Sense of 
Place, a Sense of Time” Yale University 
Press, Nova Iorque, 1994, p. 157

Ibidem
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estamos perante dois extremos e que não é preciso escolher viver na cida-
de ou na periferia, porque tanto uma como a outra se apresentam muitas 
vezes como uma só. 
Não é âmbito da dissertação argumentar a favor ou contra um destes mo-
delos de urbanização. Queremos antes compreender a realidade e o efeito 
que esta diferença entre compacto e difuso significa para os lugares pú-
blicos; todos compreendemos o valor simbólico do segundo modelo da 
manifestação explicada anteriormente, e simpatizamos com ele, mas por 
vezes, é também generalizada a opinião de que não existe qualquer valor 
antropológico na urbanidade difusa o que, no nosso entender, é um erro 
causado por uma desconfiança num território que pela sua complexidade 
ganha apelido de genérico. 
Este genérico está intimamente relacionado com a percepção que temos 
do espaço público. Enquanto que na cidade associamos muitas vezes os 
vazios às ruas, às avenidas, às praças, aos jardins, etecetera, “na cidade ex-
plodida e fragmentada, este esquema formal e mental perde a sua defini-
ção. Os novos traçados da infraestrutura rodoviária arterial, projectados 
com regras que atendem ao tráfego automóvel, à velocidade, à segurança, 
à definição prévia de hierarquias, métricas e perfis, desenham corredores 
e barreiras, produzem rupturas de escala e de uso que quebram a relação 
urbana convencional entre o edificado e a rua.”10; deste modo já não existe 
mais a referência à rua, à praça e ao parque, o que faz com que, ao não se 
identificar os lugares existentes com os canónicos da cidade consolidada, 
se perca um sentido tradicional de espaço público.

(cima)
Espaço público não canônico na 

urbanização difusa em Barcelona.
“Sundays” (nº12) fotografia de Xavier 

Ribas da série Barcelona Pictures 
(1994-1997), retirada de Manuel Bailo 
Esteve, “Public Catalyst + Drawings”, 

Actar, Bercelona, 2015 

Álvaro Domingues (coordenação), 
“Cidade e Democracia – 30 anos de 

Transformação Urbana em Portugal”, 
Argumentum, Lisboa, 2006, p. 36
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O facto de a relação deixar de ser convencional não significa que esta não 
exista, ao longo do livro “A Rua da Estrada” de Álvaro Domingues toma-
mos consciência, a partir da observação do autor refletida em fotografias 
e descrições, da extrema complexidade do território e do prejuízo que os 
estereótipos, normalmente atribuídos ao território difuso, trazem para 
uma compreensão abrangente da condição humana. É necessário e ur-
gente desligarmo-nos da ideia de que a “insistência “disciplinarmente 
correcta” de que urbanização difusa é um antagonismo perverso da “boa 
forma da cidade” traduzida na cidade histórica ou, de outra forma, na ci-
dade modernista e racional”11 e começar a compreender as complexidades 
que a rede impõe à forma de pensar o território e consequentemente uma 
nova definição do que significa o espaço colectivo.

O Papel da Rotina na Leitura do Lugar Público

Compreender o impacto da urbanização difusa nos lugares públicos da 
cidade consolidada implica, inevitavelmente, conseguir ter uma ideia da 
rotina de quem vive neste entre. Uma família que viva numa destas con-
dições que temos vindo a descrever, como por exemplo a rua da estrada, 
tem muito provavelmente as suas tarefas diárias associadas a áreas mais 
consolidadas onde se concentram os equipamentos e os serviços; na pers-
pectiva do adulto: o emprego, a escola dos filhos, o local de almoço, os 
serviços de saúde, os serviços administrativos, o copo depois do trabalho; 
e na perspectiva da criança; a escola, os amigos, o parque onde às vezes 
vai com a escola, os lugares desportivos, entre muitas outras referências 
possíveis de apontar a qualquer das faixas etárias. De uma forma inevi-
tável, as referências espaciais, o significado de lugar que é resultado do 
decorrer do tempo, do hábito e da rotina12, são estabelecidas nestes locais 
associados à cidade compacta em que a vida social se desenrola, o que faz 
com que quando existe a necessidade de sociabilidade, parte da condição 
humana, os espaços que são utilizados sejam os mesmos que o hábito es-
colheu. Esta condição faz com que esta estrada, “onde tudo se pendura”13, 
seja menos rica em associações imediatas de qualidade espacial, contri-
buindo assim de forma clara para o afastamento entre as esferas.
Por vezes este afastamento é de tal forma grande que é lido como ruptura, 
tendo claramente o espaço da casa um sentido mais relacionado com a 
intimidade por estar mais afastada do local onde as relações sociais se 
desenrolam. Esta intimidade, muitas vezes caracterizada por estereóti-
pos como: estar longe do trabalho, uma falsa fantasia de “ar puro” ou a 
possibilidade de ter um “quintal”, é muitas vezes entendida como uma 
das razões para uma continua propagação do modelo difuso, aliado tam-
bém a uma especulação imobiliária menor do que na cidade consolidada.

Nuno Portas, Álvaro Domingues, 
João Cabral, “Políticas Urbanas 
– Tendências, Estratégias e 
Oportunidades”, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 2003, p. 43

John Brinckerhoff Jackson, “A Sense of 
Place, a Sense of Time” Yale University 
Press, Nova Iorque, 1994, p. 151

Álvaro Domingues, “A Rua da Estrada”, 
Dafne Editora, Porto, 2009, p. 15
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A reflexão, ainda que resulte de uma análise insuficiente, permite per-
ceber a essencialidade do papel que a rotina pode ter na construção da 
importância do lugar público, desta forma compreendemos facilmente 
que a observação é uma ferramenta essencial para ganhar consciência e 
conseguir chegar a respostas mais claras sobre a forma como esta rede in-
fluencia os usos dos lugares públicos na cidade consolidada mas também 
sobre o impacto e presença que esta tem de ter quando se elaboram pro-
postas e pensamentos sobre a possibilidade de uma nova (com)posição do 
colectivo.
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00:37 - 01:11

(In)existência

Inexistências no Bairro de Paranhos

Descobrimos até agora as Dinâmicas da Praça do Marquês de Pombal 
e a Rede do Parque do Covelo, compreendemos, através da observação, 
as particularidades de cada lugar; no Bairro de Paranhos coloca-se uma 
questão diferente: ver o inexistente. 
Na primeira ida ao lugar escrevemos: “São dez da manhã, ao subir a rua 
vemos todas as portas e janelas fechadas, existem muitos carros esta-
cionados, em várias direções, que bloqueiam a visão integral da rua; um 
senhor da câmara varre as folhas das sarjetas; todas as casas têm um al-
pendre, mas não há lá ninguém; nota – vir mais cedo.”. Fomos mais cedo, 
e mais tarde, e ao almoço, mas, apesar da hora mudar, o movimento man-
teve-se constante, de vez em quando lá se via alguém a sair do carro e 
a entrar em casa ou a caminhar apressadamente em direção à mesma, 
concluímos assim facilmente que existe uma condição de inexistência de 
relações de permanência no espaço público, que à partida não se previam. 
Por morar aqui perto e parte da minha família já ter vivido neste local sei 
que nem sempre foi assim; “no meu tempo”, expressão como começam 
muitas das histórias que ouvimos em relação ao passado do bairro, “isto 
não era assim, contávamos uns com os outros e os miúdos brincavam to-
dos na rua”, efetivamente acreditamos que assim fosse por todas as histó-
rias que ouvimos e pelas características espaciais do espaço.
As ruas partilhadas, os alpendres onde os muros convidam a sentar, uma 
distância amigável entre as casas, as árvores que oferecem sombra nas 

(esquerda)
Frame de uma janela do Bairro de 

Paranhos.
Vídeo realizado pelo autor.
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várias horas de sol; todas estas características proporcionam uma condi-
ção espacial que diríamos poder ser potenciadora de uma vida em comu-
nidade ou de uma dinâmica de utilização mais activa do lugar público, 
contudo toda a ambiência não parece ser suficiente para que tal aconteça 
nos dias de hoje.
O Bairro de Casas Económicas de Paranhos foi construído entre 1934 e 
19411; podemos ver pelas fotografias deste período que o espaço entre os 
edifícios era muito diferente do que é hoje, para além das ruas, existiam 
também outros percursos por entre as casas que funcionavam como aces-
so aos quintais. Actualmente existe uma grande diversidade de acrescen-
tos que permitem enquadrar melhor as necessidades do habitar man-
tendo na maior parte dos casos um pátio privado individual, por onde, 
quando se consegue espreitar, é visível uma grande variedade de usos, 
como jardins e hortas, e equipamentos como mesas e baloiços que vão 
dando vida aos espaços dos pátios. No ano de 1940 foi construída também 
uma escola primária no meio do bairro que demonstra uma clara aproxi-
mação à ideia de neighborhood de Clarence A. Perry2; esta escola foi, muito 
provavelmente, uma ferramenta que fomentou a vida nas ruas, especial-
mente pela presença de crianças a brincar; actualmente a antiga escola 
funciona como um espaço de escritórios para start up’s e o jardim, antigo 
recreio, ainda que arranjado, parece não ter uso além do contemplativo.
Apesar de já ter sido palco de uma grande intensidade e variedade de usos, 
o lugar público do bairro encontra-se hoje afectado por um esvaziamento 
que se manifesta de várias formas; coloca-se assim o desafio de represen-
tar uma inexistência. Deste modo o respigar vai ao encontro dos possíveis 
indícios que podem remeter para este esvaziamento do lugar público.
A presença do carro como elemento central do ambiente é o sinal que se 
destaca de forma mais imediata. Esta presença não nos permite afirmar 
que as pessoas não utilizam o espaço porque estão lá os carros, no entanto 
a presença destes enfatiza a falta da presença humana no local de forma 
ensurdecedora. O grande número de carros no local deve-se também ao 
facto de a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que se lo-
caliza na envolvente próxima, estar em obras e o espaço que servia para 
estacionamento é agora o lugar onde os alunos têm aulas, em contentores 
pré-fabricados. 
Outro ponto que ajuda a perceber esta inexistência é a questão que se tor-
nou logo visível na primeira ida ao lugar, o número de janelas com gran-
des ou mesmo com a persiana ou as portadas fechadas que criam uma 
sensação de vazio no espaço e no nosso entender mostram também um 
certo nível de insegurança que, de modo claro, contribui para que não se 
passe tanto tempo no espaço partilhado e para que não se gere uma ideia 
de colectivo; Jane Jacobs anteviu esta condição no seu livro, onde nos diz 
que a segurança da rua só existe se houverem pessoas a passarem nela 

(cima)
Fotografia do Bairro de Paranhos após 
a sua construção em 1941.
Fotografia retirada da base de dados 
do Mapa da Habitação. https://db.up.
pt/fmi/webd/mapa_habitacao_db

(direita)
Desenho do (In)existente.
Desenho e fotografias do autor

Joaquim Madureira, (1934), Bairro de 
Casas Económicas de Paranhos (Fase 
1), Casas Económicas, [MdH BD a231]. 
Rui Ramos, Eliseu Gonçalves, Sérgio 
Silva, Maria Távares, Mapping Public 
Housing Research Project Database, 
Porto, 2019, consutado em: https://
db.up.pt/fmi/webd/mapa_habitacao_
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com frequência; “É uma coisa que todos já sabem: uma rua movimentada 
consegue garantir a segurança; uma rua deserta não.”3. Na mesma medi-
da em que pessoas nos falaram da vida de rua que existia no passado, per-
cebemos também que existia uma confiança muito grande entre as pes-
soas e que as portas de entrada que dão para os alpendres ficavam muitas 
vezes abertas, situação contrastante com o que vemos actualmente. 
O último ponto que no nosso entender pode ser um factor explicativo da 
inexistência de actividades de permanência é a colmatação da necessida-
de de vida no exterior a partir do pátio privado das casas. Sendo um ele-
mento comum a quase todas as habitações, é visível uma grande varieda-
de de usos nestes espaços, dando lugar a uma maior individualidade que 
contribui inevitavelmente para que o lugar público seja palco de menos 
acontecimentos e actividades.
Apesar de acreditarmos que estas causas estão relacionadas de alguma 
maneira com o esvaziamento do lugar, percebemos facilmente que não as 
podemos apresentar como claras, visto que para que tal acontecesse seria 
necessário o envolvimento da comunidade na discussão e compreensão 
de tal condição bem como uma perspectiva sociológica da questão. 
A condição de compreender o inexistente é no nosso entender preponde-
rante no perspectivar de uma posição do colectivo, na medida em que o 
esvaziamento dos lugares públicos nas suas várias dinâmicas é um factor 
preocupante na construção dos lugares comuns. Partimos então, com o 
intuito de desenvolver o pensamento sobre esta problemática central do 
espaço público, para uma reflexão sobre o esvaziamento do mesmo, ques-
tionando primeiro como é que interagimos com ele e depois os motivos 
para a presente condição do esvaziamento. 

Qual é o Papel do Espaço Público?

A cidade é o local das oportunidades e, consequentemente, a procu-
ra destas oportunidades gera um grande movimento diário de pessoas 
que, entram e saem sem serem considerados residentes; este fenómeno 
é considerado muitas vezes como uma nova forma de nomadismo4 que 
se caracteriza como Rede, tema visitado no capítulo anterior, pela mo-
bilidade que impõe. A cidade sempre foi potenciadora destas relações e, 
consequentemente, o espaço público ganhou uma dimensão de local de 
cruzamento entre desconhecidos, “o espaço onde o encontro com estra-
nhos se converte em rotina, onde a proximidade física coexiste com a dis-
tância social.”5.
Esta condição de sermos desconhecidos uns para os outros permite uma 
multiplicação de identidades e consequentemente de oportunidades, 
porque podemos escolher o que revelar de nós mesmos em diferentes mo-
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Humana e Condição Urbana”, Edições 
Afrontamento, Porto, 2011, p. 42
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em um Mundo Globalizado: Hacia 
una Nueva Forma de Ciudadanía”, 
XII Encuentro Ibérico de Directores 
de Planes Estratégicos Urbanos y 
Territoriales, Zaragoza, 2008
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mentos e consoante as necessidades: isto acontece porque os meios em 
que estamos inseridos muito dificilmente se irão cruzar, por exemplo, as 
pessoas com quem trabalhamos podem não ser os nossos colegas de casa 
e os colegas de casa podem não ser as pessoas com quem costumamos 
sair. “A aceitação pessoal não é um pressuposto para o estabelecimento 
de uma relação funcional.”6, este pressuposto faz com que possamos con-
tinuar anónimos, condição importante na vida na cidade, na medida em 
que só existe a necessidade de revelar o estritamente necessário para que 
tal relação deste tipo funcione. Todas estas características do desconheci-
do e da individualidade são facilmente traduzidas nos códigos de conduta 
que se estabelecem de forma espontânea no espaço público, o não ter de 
cumprimentar toda a gente e o não ouvir as conversas dos outros, bem 
como uma certa indiferença aos acontecimentos que não nos dizem res-
peito, são algumas das condições para que a densidade de espaço que a 
cidade apresenta em relação a meios menos urbanizados seja suportável.
Apesar da condição de sermos desconhecidos em relação ao outro nas re-
lações que se estabelecem no espaço público, estas relações são de uma 
importância extrema na construção do mesmo e do nosso próprio eu 
social, “o termo público (...) significa em primeiro lugar, que tudo o que 
vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação 
possível. Para nós a aparência - aquilo que é visto e ouvido pelos outros 
e por nós mesmos - constitui a realidade”7. Parte daqui a necessidade do 
papel do desconhecido porque, mesmo sendo o lugar das oportunidades, 
a aparência, não aqui no sentido físico, mas no modo como somos vistos 

(cima)
Métro, boulot, dodo.

A proximidade não significa relação. 
Fotografia retirada de: http://www.

planetecampus.com/actu/81267-metro-
parisien-le-calvaire-des-usagers
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Hannah Arendt, “A Condição 
Humana”, (The Human Condition, 
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pela sociedade, é um factor essencial no sucesso das relações que se esta-
belecem no espaço público; isto reflete-se de forma clara em entrevistas 
de emprego em que o modo como nos apresentámos tanto a nível pessoal 
como às nossas capacidades é determinante. Manuel Delgado explica-nos 
esta relação entre o indivíduo, o público e a aparência: “O individíuo em 
público pode parecer dominado por um estado de sonambulismo, ou pa-
recer víctima de algum tipo de zombieficação, de tal forma dissuadida que 
toda a expressividade excessiva ou qualquer espontaneidade mal contro-
lada poderia revelar, antes de mais, quem é na verdade, o que pensa, o que 
sente, qual é o seu passado, o que deseja e quais são as suas intenções.”8. 
Esta atitude perante a forma de actuar em público torna de novo clara 
a dicotomia entre o que é a esfera da individualidade e o que é a esfera 
do público, porque, enquanto que na primeira realizamos um projecto de 
autenticidade em que podemos ser quem realmente somos, na segunda as 
dinâmicas organizam-se em torno da desatenção e do anonimato, permi-
tindo um novo eu a cada dia. 
A política tem também um papel importante na forma como interage com 
a questão do público. O público “caracteriza aquilo que é do interesse ge-
ral e apela para um espaço de acção em que todos os membros de uma 
comunidade política resolvem através do diálogo os assuntos que dizem 
respeito a toda a sociedade. O espaço público é um lugar onde os proble-
mas são assinalados e interpretados, onde as tensões são experimentadas 
e o conflito se converte em debate, onde é encenada a problematização da 
vida social. A ideia de espaço público reúne a totalidade dos processos de 
configuração da opinião e da vontade colectivas”9. Ideologicamente qual-
quer democracia se identificaria com esta leitura do público, no entanto 
as vontades colectivas e a vida social apresentam hoje um esvaziamento 
tanto teórico,  no que diz respeito à discussão política e como é sinal a abs-
tenção, como prático, refletido nas relações estabelecidas como podemos 
ver no caso do Bairro de Paranhos. Perceber a individualização que levou 
ao esvaziamento torna-se então essencial na procura de compreender a 
posição e esboçar uma composição do lugar público que possa servir hoje 
às pessoas.

O Nós - Da Humanidade ao Reflexo

Nós, a primeira pessoa do plural, refere-se a um conjunto de pessoas em 
que o eu está incluído; este conjunto pode referir-se a toda a humanidade 
como quando ouvimos “todos nós temos o dever de cuidar do planeta” ou 
pode referir-se, como normalmente acontece, a um conjunto menor de 
indivíduos. A questão que se coloca hoje é: será possível este nós tornar-se 
tão restrito, na sociedade contemporânea, que apenas reste o eu e o seu 
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Anagrama, Barcelona, 2006, p. 15

Daniel Innerarity, “O Novo Espaço 
Público”, (El Nuevo Espacio Público, 
2006), Teorema, Lisboa, 2010, p. 10
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reflexo? 
Vimos anteriormente com Bernard Stiegler que as referências, ou seja, o 
que vemos e ouvimos, estão a tornar-se genéricas; contudo, nesta socie-
dade em que todos parecem estar a viver uma experiência semelhante, a 
diferença, enquanto capacidade, é muito valorizada. Podemos ver esta di-
ferença a tomar lugar nos mais variados meios, na política com discursos 
populistas que apelam a um pensar “diferente” dos demais partidos, mas 
também na arquitectura com projectos que visam meramente a estética 
e o impacto visual, realizados por arquitectos a que normalmente chama-
mos de starchitects. 
Não estando ao alcance de todos a projeção mediática de uma diferen-
ça, que na maioria das vezes ocorre de um simplismo tremendo, os indi-
víduos “privados de singularidade, procuram singularizar-se por via de 
artefactos propostos pelo mercado, que explora essa miséria própria do 
consumo, e narcisando-se até ao ultraje e em vão, experimentam o seu 
fracasso onde, finalmente, perdem a respectiva imagem”10. Esta perda de 
imagem e de singularidade têm efeitos desastrosos a nível da sociabili-
dade, na medida em que não nos identificámos mais com um eu público. 
Ao não nos identificarmos com um eu, não vamos seguramente ser ca-
pazes de nos projectar num nós, porque a singularidade é o que nos pode 
tornar parte de algo, no entanto esta singularidade tem de ser gerida para 
que não ofusque o colectivo. Sem este colectivo não existe sociabilidade e 
consequentemente assistimos a um decaimento do significado de lugar 
público, condição que pretendemos combater nesta dissertação.

(cima)
Da necessidade de dar vida ao reflexo.

Helena Almeida, detalhe da colecção 
“Pintura Habitada”, 1976, fotografia a 

preto e branco e acrílico.

Bernard Stiegler, “Da Miséria 
Simbólica / I. A Era Hiperindustrial” 

(De la Misère Symbolique / I. 
L´Époque Hyperindustrielle, 2004), 

Orfeu Negro, Lisboa, 2018, p. 113
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Esta (in)diferença apresenta-se como problemática a uma prática social, 
essencial ao indivíduo; por este motivo devemos pensar numa nova forma 
de liberdade que se reflita no modo como o eu se apresenta ao nós. Esta 
nova perspectiva deve partir de uma oscilação ponderada entre “a perten-
ça e o estranhamento”11. 
Com a pertença de um lado e o estranhamento do outro é necessário tra-
çar um percurso que nunca será linear; a inexistência do percurso de cada 
um, visível na perda da imagem e no esvaziamento dos lugares públicos 
é “uma metáfora que (...) nos ajuda a descrever a realidade que nos ro-
deia.”12; no entanto, é urgente começar este caminho sem que se caia no 
aparente conforto de uma das margens, mas que se acredite que o equilí-
brio é o que permite uma renovada posição do colectivo. 
A rede que pudemos ver anteriormente pode ser facilmente transladada 
para a linguagem tecnológica que, apesar de ligar, é também responsá-
vel por uma fragmentação. Apesar de poder ter alguns aspectos positivos, 
como poderemos ver mais à frente, representa ainda que de forma simbó-
lica, uma perda alarmante para o valor do colectivo, tanto de um possível 
lugar como da mentalidade de um nós.

A Fragmentação pelo Digital

O meio digital é cada vez mais visto como um dos responsáveis pelo esva-
ziamento dos lugares públicos, mas será que este pode ser um substituto 
da sociabilidade que se dava nestes lugares? Ou é apenas mais uma ferra-
menta que contribui para a inexistência de relações interpessoais?
O avanço tecnológico-digital tem provocado alterações significativas no 
modo como vivemos o espaço; o telemóvel e a internet e consequente-
mente as distintas aplicações como o Facebook - “Dar às pessoas o poder de 
construir comunidade e aproximar o mundo”13-, o Instagram – “Trazer-te 
para perto das pessoas e das coisas que adoras”14-, o Twitter – “O lugar certo 
para saber o que está a acontecer no mundo e sobre o que as pessoas estão 
a falar agora”15, o Airbnb – “qualquer pessoa pode pertencer a qualquer lu-
gar”16– a Uber – “ajudar milhões de pessoas a movimentar-se pelas oportu-
nidades em mais de 700 cidades em todo o mundo”17– e o Tinder – “Ligar-te 
aos solteiros mais fixes das proximidades, um swipe de cada vez”18-  são 
algumas das ferramentas que criam uma rede, inundada na maior parte 
dos casos por uma falsa ideologia de proximidade, que, apesar de exis-
tir, nos fragmenta cada vez mais. Esta rede, apesar de “prometer”, como 
podemos ver pelos slogans, uma aproximação ao outro “acaba por tradu-
zir-se num maior distanciamento, como negação, em relação à realida-
de humana, na medida em que a nova realidade se pauta pela dissolução 
num mundo de coisas e numa interactividade/conectividade que pode 
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afastar-nos do contacto, dos vínculos pessoais e do compromisso neces-
sário à vida – comunitária – da pessoa.”19. O afastamento do contacto, ou 
seja a sua total abolição, apesar de aparentemente distópico, dá pistas so-
bre o caminho seguido pelas relações sociais. O facto da própria rede se 
chamar social indica que é espectável uma certa sociabilidade, que pode 
ser benéfica em muitos casos em que pessoas estão efetivamente longe 
para o possível contacto presencial, mas que em muitos outros funciona 
como inibição de um possível desprendimento da tecnologia, transfor-
mando inevitavelmente as relações. A ilusão de proximidade transforma 
a relação em acontecimento20 na medida em que nada é verdadeiramente 
real, transformando o contacto em processamento, por exemplo em vez 
de ouvir uma pessoa contar como foram as suas férias o mais provável é 
ao olhar para todas as publicações e “estados” do Facebook, criarmos uma 
imagem mental, processada, de como foram passadas as férias; este alie-
namento do contacto conduz inevitavelmente ao esvaziamento dos luga-
res públicos enquanto lugares de sociabilidade e ao enfraquecimento da 
posição do colectivo.
Outro ponto importante resultante do mundo digital globalizado, e que 
tem um impacto grande no que Habermas chama de esfera pública, são 
os meios de comunicação, fenómenos como o clickbait21, que tem como 
objectivo gerar receitas em publicidade a partir dos cliques em notícias, 
cria uma (des)informação que afecta as bases fundadores de uma esfe-
ra pública que se pretende livre e de interesse comum. As tecnologias de 
comunicação associadas a uma economia neoliberal produzem uma “ho-
mogeneização do sentido, obliterando a conflitualidade, característica da 
condição antropológica, necessária à construção do homem”22.
A perda de existência a que assistimos, na medida em que não aparece-
mos mais como pessoas completas, tanto fruto das redes sociais como 
dos meios de comunicação social conduzem inevitavelmente a um afasta-
mento de uma ideia política de lugar público; não queremos com isto ser 
velhos do restelo e dizer que o digital é mau e que bom seria voltar à ágora, 
contudo é importante perceber as mutações a que a sociedade está sujeita 
e a forma como estas afectam as características essenciais da natureza 
humana.
A fragmentação do nós, enquanto colectivadade, causada pela falta de 
contacto, pela excessiva ligação ao digital, bem como por outros factores, 
afectam a forma como interpretámos o colectivo. As relações socias são 
as responsáveis pelas mutações do espaço público e, como pudemos ver 
nos exemplos anteriores, o esvaziamento ocorre tanto ao nível da sociabi-
lidade como verificamos na Bairro de Paranhos, em que a rua não é mais 
usada como lugar de encontro mas apenas como percurso de chegada à 
individualidade, mas também ao nível da cidadania, refletida, por exem-
plo na sucessiva abstenção das decisões políticas.

(cima)
“Redes sociais, espaços fechados 

de uso condicionado, muito 
frequentados.”

Fotografia e legenda por Beatriz 
Merouço
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Esvaziamento (Político)

Vimos anteriormente que a diferença é vista como algo positivo num 
mundo em que as referências estão, de alguma forma, generalizadas. Ac-
tualmente esta diferença é muito marcada por movimentos que defen-
dem a individualidade de cada um, seja pela sexualidade, pela nacionali-
dade, pelos gostos, pela ideologia, etecetera; podemos dizer que o espaço 
público nunca foi tão inclusivo como agora; apesar de muitas vezes olhar-
mos para a ágora como um exemplo ideal de cidadania, podemos facil-
mente dizer o contrário perguntando qual era o papel das mulheres, e das 
crianças, e dos negros e da comunidade LGBTIQ+, que, apesar de ainda 
hoje terem de lutar constantemente pelos seus direitos, conseguem, mais 
do que nunca, pertencer ao espaço público. Esta perspectiva é algo extre-
mamente valioso e que podia fomentar uma ideia de colectivo mais forte 
do que nunca, no entanto o fenómeno parece andar no sentido contrário, 
porque apesar de aparentemente existir aceitação, a valorização excessiva 
da diferença faz com que não se criem sinergias necessárias para uma 
consolidação forte de um colectivo comum.
Vemos também este movimento da diferença presente nos youtubers e nos 
instagramers que publicam vídeos e fotografias diariamente mostrando a 
sua forma de ler o mundo, quer esta seja pelas piadas, pela comida, pela 
roupa, e pelas mil ou uma coisas que podemos encontrar com algum scroll. 
Na verdade, todos estes autores têm imensas coisas em comum, recebem 
pedidos das mesmas marcas para patrocinar, abordam os mesmos temas 
repetidamente, viajam para os mesmo sítios, mas sempre cultivando uma 
ideia do “eu neste lugar único ou a fazer esta coisa inovadora”. Apesar 
desta miséria generalizada, roubando o termo a Bernard Stiegler, e de po-
dermos fazer quase uma leitura geral das formas utilizadas para abordar 
os temas, a diferença pela individualidade tem tanta força, que a ideia 
de colectivo, de nos identificarmos com o outro e de reconhecermos nele 
ideias semelhantes às nossas, criando um nós, se torna, muitas vezes, im-
praticável, fazendo com que “a vontade geral seja pelo menos tão frágil 
quanto as vontades individuais; todo o processo que leva à configuração 
do espaço público – equilibrando deliberação e decisão, participação e de-
legação – é um processo árduo e complexo, ameaçado num extremo pela 
indecisão e no outro pela desconsideração dos seus componentes.”23. A 
esfera social cresce assim de uma forma artificial, pois sem haver um nós 
não pode seguramente haver um colectivo, e nem o privado nem o íntimo 
por um lado e a política por outro parecem ter capacidade de reatar a di-
ferença entre o eu e o nós24. Veremos agora como a individualidade por 
um lado e a política por outro, são réus e víctimas de um esvaziamento do 
público generalizado.
A individualidade que experienciamos actualmente faz com que a dife-

Daniel Innerarity, “A Política em 
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rença de dimensão entre a esfera da sociabilidade, na medida da relação 
com o outro, nomeadamente com o outro que não conhecemos tão bem, 
e a esfera da intimidade seja abismal; mesmo quando estamos num lugar 
público, podemos não estar a criar condições propicias para que a socia-
bilidade se desenrole, não podemos esperar assim que a colocação de um 
banco seja suficiente para criar sociabilidade, é preciso mais. Ash Amin 
diz-nos que os urbanistas mantiveram por muito tempo a ideia de que a 
forma do espaço físico é decisiva na criação de uma cultura pública25, esta 
ideia simplista não partiu seguramente da observação, porque se olhar-
mos para as dinâmicas de reunião de pessoas que ocorrem nos lugares 
públicos, nas ruas, nas praças, nos parques, centros culturais, bibliotecas, 
vemos que estas podem ser mais facilmente interpretadas como formas 
de consumo ou relações entre indivíduos anónimos, do que propriamente 
numa construção de cultura comum; de facto esta ideia de como se ge-
ram as relações sociais é um tema muito estudado pelas ciências sociais 
e pela filosofia, Henri Lefebvre explica este ponto de forma clara: “Nem o 
arquitecto, nem o urbanista, nem o sociólogo, nem o economista, nem o 
filósofo ou o político podem extrair do nada, por decreto, formas e rela-
ções novas. (...) Nenhum dos dois (arquitectos e sociólogos) cria relações 
sociais. Em certas condições favoráveis, eles ajudam a que as tendências 
se formulem (que tomem forma). Só a vida social (a praxis) na sua ca-
pacidade global, possui tais poderes. Nós não o possuímos. As pessoas 
acima referidas, tomadas separadamente ou em equipa, podem preparar 
o terreno; podem também propor, tentar, preparar formas. E também 

(cima)
Do Alpendre para o Carro.
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(sobretudo) inventariar a experiência adquirida, extrair uma lição dos 
fracassos, e contribuir para dar à luz o possível, mediante uma maiêuti-
ca alimentada de ciência.”26. Daqui pretendemos mostrar que não pode 
ser simplesmente a partir do planeamento que se irá conseguir uma nova 
(com)posição do colectivo nem um lugar de sociabilidade. 
Esta sobreposição da individualidade à esfera social faz com que o espaço 
público muitas vezes seja apenas público de uma perspectiva jurídica, ou 
seja é público porque não é privado, no entanto arrasa completamente 
com o desenrolar da vida colectiva. O antropólogo Manuel Delgado diz-
-nos que esta oposição entre o público e privado torna quase inevitável 
que o primeiro “pareça tão insuportavelmente complexo e contraditório, 
sem sentido em vão, desalmado frio moralmente inferior ou mesmo deci-
didamente imoral”27. Um exemplo claro desta condição prende-se com os 
shoppings, os parques temáticos e os centros de entretenimento visto que 
derivam de uma “racionalização do comércio”28, nascem a partir da con-
dição da individualidade ao mesmo tempo que a intensificam; quando 
estamos num shopping temos a sensação de que quanto mais gente está 
à nossa volta mais sozinhos estamos, isto porque o ambiente criado e as 
regras socialmente estipuladas dizem que aquele espaço não é um local de 
sociabilidade espontânea, mas sim um local de consumo. 
Também a esfera política no sentido do discurso e do debate se afastaram 
dos lugares físicos, a desvalorização sucessiva destes lugares enquanto 
potenciadores de um discurso público, cultural, social e político contribui 
para o seu esvaziamento; não significa isto que haja um esvaziamento de 
todas estas condições, apenas que este não se desenrola mais nos locais 
do passado. Os novos locais, as redes sociais e a comunicação social são 
agora o novo motor da divulgação política, note-se a importância do afas-
tamento da palavra debate e a sua substituição por divulgação, porque, 
como nos explica Daniel Innerarity, “Sem espaço público em sentido es-
trito, o poder é entendido como dominação, o estado como instância das 
regulações sociais e a opinião pública como lugar das manipulações dos 
meios de comunicação social.”29. 

Existências - Perspectiva de uma Renovada Importância

Compreendemos a partir destes pontos a crise pela qual o espaço colecti-
vo está a passar actualmente; as ruas e as praças já não são espaços onde 
se projecte um nós. Coloca-se a questão: terá esta ideia de colectivo um 
lugar físico na cidade? Defendemos que sim. Urge portanto a criação, 
tanto teórica como prática, de uma nova (com)posição do colectivo, que 
se desenhe em diferentes intensidades e que seja capaz de combater este 
esvaziamento. A sociedade, que apresenta hoje uma condição que pode-

Henri Lefebvre, “O Direito à Cidade”, 
(Le Droit à la Ville, 1968), Livraria Letra 
Livre, Lisboa, 2012, p. 111

Manuel Delgado, “El Animal Público: 
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Espácios Urbanos” (1999), Editorial 
Anagrama, Barcelona, 2006, p. 12

Daniel Innerarity, “Las Ciudades 
em um Mundo Globalizado: Hacia 
una Nueva Forma de Ciudadanía”, 
XII Encuentro Ibérico de Directores 
de Planes Estratégicos Urbanos y 
Territoriales, Zaragoza, 2008

Daniel Innerarity, “O Novo Espaço 
Público”, (El Nuevo Espacio Público, 
2006), Teorema, Lisboa, 2010, p. 15

26

27

28

29

mos chamar, como vimos anteriormente, de novo nomadismo, caracte-
riza-se hoje pela globalização, pela mobilidade, pelos fluxos, deve mais 
do que nunca saber (re)equacionar as questões que podem tornar o es-
paço público um local de vida colectiva. Esta compreensão deve também 
estar aberta à imprevisibilidade, “a dinâmica de mistura com estranhos 
no espaço público estão longe de ser previsíveis no que toca às questões 
da manifestação colectiva, mediado por diferenças acentuadas de expe-
riência social, expectativas e conduta (...) algumas pessoas podem vir a 
desenvolver solidariedade para com os outros e para com a cidade a par-
tir da mistura e outros não, dependendo do passado, da disposição, das 
expectativas em relação ao espaço público e da resposta ao comum.”30, de 
modo a conseguir moldar-se aos vários modos de apropriação a que possa 
estar sujeita. Contudo, não podemos pensar que tornar os espaços mais 
vibrantes é a única condição necessária para que voltem a acolher a vida 
pública. A sociabilidade e a cidadania são aspectos diferentes do espaço 
público como pudemos ver no capítulo Dinâmicas, e é importante que as 
pensemos em conjunto mas que percebamos as suas diferenças, porque 
não podemos permitir que a esfera do colectivo seja cada vez mais vítima 
de um mercado sem interesse no comum.

(cima)
Espaço Público de Cidadania.

Fotografia de Philip Fong retirade 
de: https://www.theatlantic.com/

photo/2019/06/hong-kong-extradition-
bill-protests-photos/591346/
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02:13 - 02:41 | 06:12 - 06:20

Dissonância

A V.C.I. como Espaço Público

A Via de Cintura Interna é um lugar público extremamente contraditório; 
a sua dissonância nasce por um lado de não ser lido como um lugar públi-
co, por ser aparentemente exclusivo à função de transporte viário de pes-
soas e mercadorias e ainda de forma mais clara ser visto recorrentemente 
como uma barreira; no entanto, por outro lado a V.C.I. é o lugar da cidade 
onde, provavelmente, mais pessoas passam diariamente. 
A exclusividade do espaço não permite a sociabilidade, por isso mesmo 
Henri Lefebvre diz-nos, numa entrevista em 1972, que as vias rápidas e 
autoestradas são um lugar “verdadeiramente produzido, contudo foi pro-
duzido como um bem de consumo corrente e não como um conjunto para 
o habitar, para a vida”1, e continua referindo que estes são lugares de hi-
pertrofia, tanto da vida social, porque a reduzem à mobilidade, como da 
própria função da mobilidade. Apesar de em alguns pontos nos identifi-
carmos com a perspectiva mencionada, não acreditamos que um melhor 
enquadramento da V.C.I. passe por lhe desenhar um novo perfil com pas-
seios ou vias partilhadas que, supostamente, introduziriam novas formas 
de uso. 
Acreditámos que, antes de mais, é necessário compreender o lugar a partir 
da observação tendo como base toda a análise que fizemos anteriormen-
te. Vemos de forma clara no capítulo Rede, que podemos associar esta 
hipertrofia do uso da V.C.I. à dispersão da cidade, bem como à facilidade 
de mobilidade que representa; sabemos também que o facto de aparente-

  Entrevista de Michel Régnier a Henri 
Lefebvre para o programa “Nova 

Sociedade: Desafios para a Mudança”, 
Canadá, 1972 - https://www.youtube.

com/watch?v=z4klH4Hz3yg 

01

(esquerda)
Frame da continuidade e da 

velocidade da Via de Cintura Interna.
Vídeo realizado pelo autor.
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mente este lugar apenas suportar uma função não o torna menos público; 
como também podem ser exemplo os lugares de estacionamento nas ruas 
ou os espaços “verdes” no interior das rotundas. 
Colocámo-nos então na posição em que acreditámos que nem todos os 
lugares públicos têm de servir as mesmas funções e que alguns, pela sua 
condição, que no caso da V.C.I. se reflete na velocidade e dimensão, não 
se saberiam relacionar harmoniosamente com características que identi-
ficámos normalmente com os lugares públicos, nomeadamente as ações 
relacionadas com a sociabilidade.
Para respigar na V.C.I. optámos por escolher um troço da mesma, desde 
o nó do Estádio do Dragão até ao Nó de Francos, num total de 5,8 qui-
lómetros; dividimos a análise em três abordagens: a primeira prende-se 
com a mobilidade, tentando perceber a pertinência de optar pela V.C.I.. A 
partir do cronometrar dos tempos de percursos com ponto de início e fim 
iguais, fizemos caminhos distintos, um pela V.C.I. e outro por “dentro” 
utilizando direções que poderemos encontrar mais à frente. Na segun-
da abordagem, inspirados pelo livro de Kevin Lynch, “The view from the 
road”, em que o autor nos fala da relevância da construção da paisagem 
da perspectiva do utilizador da autoestrada, analisamos os alçados e as re-
ferências espaciais do lugar. Na terceira, tentámos compreender a V.C.I. 
a partir da análise do som gravado nas suas margens e em diferentes po-
sições espaciais. 
A distância já não se mede em metros, actualmente o tempo define mui-
to melhor quão longe estamos de outro lugar, por este motivo decidimos 
perceber de que forma o tempo se move na V.C.I.. 
O percurso que utilizamos da via rápida tem início na Rotunda do Bessa 
e termina na saída para o shopping Alameda no Nó do Estádio do Dra-
gão, e vice-versa. No percurso alternativo pelas ruas, largos e praças, no 
sentido Francos-Dragão, seguimos pelo Bairro de Francos em direção ao 
Cruzamento do Carvalhido, subindo até ao Vale Formoso, passando pela 
entrada da Rua do Bolama que dá para o Parque do Covelo, subindo para 
a Rua de Costa Cabral e por fim descendo a Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra e a Alameda das Antas. No sentido contrário o percurso 
começa por subir a Alameda das Antas, depois seguindo pela esquerda 
passando a Praça Velasquez em direção à Rua da Constituição que segui-
mos até ao fim, subindo o viaduto e virando à direita chegando à Rotunda 
de Francos. Dividimos os vários momentos de cronometração em manhã 
(9:30h) e fim da tarde (18:30h) e também em dia da semana e sábado. Ape-
sar de não termos repetido a experiência vezes suficientes para afirmar 
nada com certezas absolutas, percebemos claramente que a V.C.I. repre-
senta um método mais rápido de nos deslocarmos, gastando apenas um 
terço do tempo. 
O segundo momento de análise, reflete sobre o que vemos a partir da po-

(cima)
“An Eye on the Road”
Fotografia de Alison Smithson em 
Alison Smithson, “AS IN DS: An Eye on 
the Road Alison Smithson”, (1983) Lars 
Muller Verlag, 2001

(centro e baixo)
Vistas a partir do carro durante os 
percursos.
Fotografias do autor

(direita)
Mapa dos percursos: distâncias e 
durações.
Desenho do autor.
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sição de utilizador. Kevin Lynch, Donald Appleyard e John Mayer dizem-
-nos que as autoestradas apresentam um problema de planeamento típico 
das cidades, “o problema de projectar sequências visuais para o observa-
dor em movimento.”2, os autores dizem-nos também que a experiência se 
diferencia dependendo de quem conduz, se for turista não terá a mesma 
experiência sensorial de uma pessoa que utiliza regularmente o lugar. A 
condição do condutor de não poder sair do carro não lhe dá a liberdade 
de quem por exemplo vai a pé e que pode optar por caminhos diferentes 
e pelas paragens, na autoestrada o condutor tem de se compensar estas 
limitações a partir da “velocidade, da escala, e da graciosidade”3, por esta 
condição propusemo-nos a olhar para os alçados da V.C.I, que se cons-
troem a partir da colagem de vários elementos de formas muito variadas. 
Podemos ver, como é indicação do P.D.M.4, que uma grande parte deste é 
preenchido por uma densa arborização que apresenta uma grande (bio)
diversidade, para além desta característica, que se manifesta com mais 
intensidade, existem muitas outras condições, umas mais estáticas como 
edifícios referência e outras mais dinâmicas como alguns acontecimen-
tos pontuais que vão chamando à atenção. 
Podemos ver nos vídeos realizados, algumas destes lugares que servem 
como espaço de referência, como são exemplo: os múltiplos bairros sociais 
que, apesar de terem, na sua maioria, aparecido primeiro do que a estrada 
se relacionam com ela de uma forma muito próxima; alguns edifícios que, 
quer pela sua dimensão, como a torre do centro, por onde também passa o 
percurso, quer por ao longo dos últimos anos podermos ter acompanhado 
o seu crescimento, como é o caso do bloca da Rua de Monsanto, ou ainda 
pela sua monumentalidade, como o Estádio do Dragão; também ruas que 
pela sua contínua relação com a V.C.I. ganham categoria de referência, 
como a Rua do Relógio; também alguns lugares exteriores, como o Par-
que da Corujeira, que pela dimensão das suas árvores, ganha um destaque 
grande da envolvente; e por fim os acontecimentos esporádicos, como é o 
caso do trânsito num nó de entrada ou saída, ou algum carro que chame a 
atenção como um grande reboque. 
Estes espaços referênciais permitem uma alteração constante de pontos 
de referência que se relacionam com uma questão pertinente do ensaio 
que motivou esta análise: o tempo de atenção. Lynch diz-nos que “O tem-
po de atenção parece ser um índice sensível para a qualidade de uma via. 
Quando este tempo é rápido, a atenção prendesse a objectos próximos, 
quando é lento o processamento leva tempo. Quando algum destes é pro-
longado, uma sensação de opressão ou de aborrecimento ocorre.”5, po-
demos então afirmar que de alguma forma a V.C.I. não nos deixa ficar 
aborrecidos. 
O último ponto de análise prende-se com a relação mais complicada de 
compreender, o impacto da V.C.I. na sua envolvente, não nos interessava 
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partir de ideias feitas de que é uma barreira e partir na prova de que o é, 
ou não; interessava antes uma aproximação, sem preconceitos ao local e 
portanto a ferramenta que arranjamos foi o som, não com o intuito de di-
zer que é muito barulhento estar por perto mas perceber como é que este 
se manifesta nas diferentes relações em que, a pé, conseguimos estar com 
a V.C.I., definindo assim cinco formas que nos parece que conseguem 
abarcar os vários pontos em que analisamos o som; ao lado de nível, por 
baixo, ao lado elevado, ao lado enterrado e afastado. Apesar deste método 
de mapeamento ser o que menos se relaciona com as nossas capacida-
des, conseguimos perceber algumas coisas, as árvores não parecem ter 
um papel tão relevante no afastamento do ruído, que os sons mais fortes 
são captados quando estamos elevados e sem proteções para além de uma 
guarda e que os locais em que estamos a uma cota inferior parecem ter 
um menor impacto do ruído, apesar das desvantagens claras para a pai-
sagem. 
Todas estas análises nos ajudam a ver este lugar com um olhar renovado. 
Perceber a importância da Dissonância entre aquilo que à priori utiliza-
mos para categorizar um espaço e o que ele efetivamente permite enquan-
to lugar público é essencial para uma compreensão plena de um espaço 
público contemporâneo; parece-nos também fundamental esta leitura 
de contrastes para a construção de uma ideia forte de colectivo, colectivo 
este que não pode ser imaginado a partir de um voltar ao passado, mas 
tem de ser pensado tendo em conta a condição humana e urbana actuais. 
Tentamos compreender a partir da análise à V.C.I. que a leitura das disso-

(cima)
Referências temporárias.
Frames dos vídeos dos perfis da V.C.I. 
realizados pelo autor

(baixo)
QR code para o vídeo dos sons e 
respectiva posição de gravação.
https://www.youtube.com/
watch?v=clpCBDASF1Y

(direita)
Mapa dos locais de gravação do som e 
respectiva posição relativa.
Desenho do autor
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nâncias é essencial para a observação de um lugar na medida em que ape-
nas colocando em contraponto os pré-conceitos que temos de um deter-
minado espaço com o que observámos, conseguimos ter uma perspectiva 
real sobre a potencialidade do mesmo. Acreditámos que esta condição 
pode ser transladada para o domínio da cidade e tentaremos demonstrá-
-lo a partir da dissonância entre os conceitos de cidade aberta e cidade 
fechada apresentados por Richard Sennett. No  próximo ponto faremos 
uma incursão por estas duas formas de ler e agir na cidade e tentaremos 
perceber a importância de aceitar os contrastes para que, nos dias de hoje 
em que que a sociedade se altera de forma extremamente rápida, possa-
mos (re)construir uma composição do colectivo, que seja mutável na mes-
ma medida que a sociedade.

Dissonância(s) entre a Cidade Fechada e a Aberta

Richard Sennett apresenta-nos dois conceitos contrastantes, o de cidade 
fechada e o de cidade aberta, argumentando que a primeira, refletida ge-
nericamente no movimento moderno, foi responsável por um afastamen-
to da sociabilidade, enquanto que a segunda pode ser uma das formas de 
a reinventarmos. 
A cidade fechada que, na perspectiva do autor, nasceu de uma prolifera-
ção dos regulamentos do zoneamento no século XX, “tornou impossível 
a inovação local e o crescimento, congelando a cidade no tempo.”6. Po-
demos ver esta regulamentação funcionalista a tomar forma na Carta de 
Atenas de Le Corbusier e no seu “Plan Voisin” em que “tentou (...) destruir 
o elemento que, como poderemos ver, cria abertura na cidade. Ele livrou-
-se da vida no rés-do-chão; as pessoas viviam e trabalhavam isoladas e 
elevadas.”7; no entanto, esta condição não desapareceu por completo. Nos 
dias de hoje, existem ainda muitas formas de planeamento que se identi-
ficam mais com este modelo do que com uma possibilidade de abertura 
da cidade, isto porque as formas de poder preferem ter o controlo e a or-
dem, o que, definitivamente, não permite que se use métodos e os meios 
tecnológicos existentes para pensar uma possibilidade de cidade que pro-
mova novas formas de colectivo. 
Ainda sobre a cidade fechada, Sennett mostra-nos como o equilíbrio, a 
integração e a extrema determinação, quando tidos como objectivo final 
podem ter efeitos destrutivos; o equilíbrio é um efeito que à partida pare-
ce positivo, no entanto percebemos que quando tentamos equilibrar algo 
tão complexo e cheio de dissonâncias como uma cidade, este só pode ser 
alcançado por um excesso de simplificação, “num sistema fechado, um 
bocadinho de cada coisa acontece ao mesmo tempo. O que é uma receita 
para a fraca qualidade.”8. No que toca á integração, que aparenta também 

Richard Sennett, palestra intitulada: 
“The Open City” proferido na 

conferência, CRASSH: Undurstanding 
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uma certa positividade, percebemos que o que o autor se quer referir é há 
dificuldade de integração de inovação e do “novo”, num sistema integro, 
dizendo que as coisas que não cabem vêm o seu valor diminuído, o que 
inevitavelmente contribui para que a cidade, ao não deixar entrar a inova-
ção, se feche sobre si própria. Por fim a extrema determinação, aqui mais 
fácil de compreender pelo exemplo da excessiva regulamentação que 
define um certo número de contextos, históricos, arquitetónicos, econó-
micos e sociais, que não permitem um questionar constante dos, e pelos 
planeadores; esta determinação pode também ser lida na perspectiva da 
edificabilidade, Yona Friedman diz-nos que a cidade funcionalista segue 
a ideia de que a forma segue a função9, deste modo a adaptabilidade, ca-
racterística essencial da cidade aberta, não pode ocorrer porque se torna 
impossível adaptar um edifício se a função for diferente, esta condição 
faz com que o ambiente urbano fique estagnado, o que, numa socieda-
de em constante mutação como a em que vivemos, contribuí fortemente 
para o esvaziamento do colectivo que analisámos anteriormente.
Para promover uma nova posição do colectivo e perceber como o podemos 
compor é essencial compreender como funciona um sistema aberto; para 
explicar estes sistemas Richard Sennett recorre ao que parece ser aquele 
que melhor representa esta dinâmica: a Teoria da Evolução de Charles Da-
rwin, “que combina elementos em mutação, dependência de percursos, e 
o ambiente concebido enquanto coloide em que a seleção natural faz o seu 
trabalho”10; os conceitos de mutação, dependência, e coloide – tendência 
espontânea de agregação – são imprescindíveis a uma compreensão das 
potencialidades de um sistema aberto.
É, portanto, papel dos planeadores, e aqui incluímos todas as disciplinas 
que devem ter uma voz a dizer na construção da cidade, a arquitectura, 
a engenharia, a sociologia, a geografia, a economia e a política com um 
papel agregador, “tornar a dissonância primordial”11. Caracterizámos an-
teriormente a sociedade com uma nova forma de nomadismo e acreditá-
mos que esta leitura de cidade aberta pode tornar, a partir de contradi-
ções, recortes e adaptações, o espaço público da cidade num potenciador 
de uma nova consciência de colectivo, colocando-se contra a homoge-
neidade, o fechamento, o equilíbrio, a previsibilidade e a determinação, 
características comuns associadas ao mercado do capital e consequente-
mente à cidade fechada.
O sociólogo aponta no seu discurso três medidas que intensificam a aber-
tura da cidade, a troca da barreira e do limite pela membrana e pela fron-
teira, as formas incompletas e as narrativas incompletas. No primeiro 
caso, ao trocar a parede, que não deixa passar nem recebe a mutação, pela 
membrana, que filtra a informação e permite a mutação, podemos abrir a 
cidade a uma maior permeabilidade; diríamos que o que se pretende aqui 
transmitir é a necessidade  de nos colocarmos no entre; entre o mar e a 

Yona Friedman em Jonathan Hughes, 
Simon Sadler, “Non-Plan. Essays on 
Freedom Participation and Change in 
Modern Architecture and Urbanism”, 
Architectural Press, 2000, p. 112

Richard Sennett, palestra intitulada: 
“The Open City” proferido na 
conferência, CRASSH: Undurstanding 
Society, Cambridge, 2013

Ibidem

09
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areia, naquele espaço que dependendo da maré pode ser água ou ser terra.
Podemos olhar novamente para a o lugar em análise; vimos anteriormen-
te que a V.C.I. é muitas vezes lida como barreira, aqui entendemo-la mais 
como limite, tanto Sennett como Jane Jacobs nos dizem que o limite é um 
espaço útil à cidade, que permite fazer demarcações e criar referências, 
enquanto permite uma permeabilidade, que na V.C.I. encontrámos nos 
seus inúmeros viadutos e na facilidade com que permite chegar a qual-
quer parte da cidade. O segundo ponto, desafia, como defende também 
Yona Friedman, a trocar a ordem do ideal forma-função, ao sermos ca-
pazes de adaptar a função a uma forma estamos a tornar as estruturas 
em organismos envolventes e a aumentar a vida útil dos espaços; esta 
ideia de flexibilidade aplica-se tanto aos edifícios como aos lugares pú-
blicos que se forem pensados numa perspectiva de possíveis mutações 
vão conseguir seguramente corresponder melhor às necessidades de uma 
sociedade em situação idêntica. O terceiro e último ponto é a criação de 
narrativas incompletas fazendo com que, ao invés da cidade excessiva-
mente regulamentada, possamos ir adaptando a história da mesma aos 
acontecimentos que vão tendo lugar, o que permite pensar estes aconte-
cimentos numa sequência de consequências e não como uma série alea-
tória pré estipulada12. Esta metodologia implica, obviamente, a resolução 
de problemas, mas também uma constante procura dos mesmos, um res-
pigar constante na tentativa de clarificar, sabendo que na cidade aberta, 
tal objectivo é impossível.
Um ponto essencial para compreender este conceito que se revelará es-
sencial nos próximos capítulos, é de que esta cidade pertence às pesso-
as ao contrário da cidade fechada que pertence, nas palavras de Sennett, 
aos mestres. Devemos encarar esta ideia como uma iniciativa bottom up, 
em que as pessoas pelo seu comportamento, voluntário ou não, definem 
a posição do colectivo que se pretende estruturar. Friedman diz-nos que 
a cidade não tem forma e não tem uma função única, ““Multi-funciona-
lidade pode andar de mão dada com o desformado” é a analogia urbana 
para “função segue a forma”13, esta adaptabilidade que se pretende trans-
por para a composição do colectivo tem, obrigatoriamente, de partir das 
pessoas que pelo seu comportamento vão moldar uma cidade que tem de 
estar aberta e preparada para tal mutação.
Nos próximos dois capítulos faremos uma incursão por práticas que de 
alguma forma promovem esta cidade aberta e consequentemente criam 
uma renovada posição do colectivo, na mesma medida que ajudam a uma 
apreensão da sua composição, ou seja a dar-lhe forma, papel principal do 
arquitecto na sociedade.

Ibidem

Yona Friedman em Jonathan Hughes, 
Simon Sadler, “Non-Plan. Essays on 

Freedom Participation and Change in 
Modern Architecture and Urbanism”, 

Architectural Press, 2000, p. 113
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13

(cima)
“As cidades são formadas a partir do 

comportamento dos habitantes.”
Desenho de Yona Friedman em

Jonathan Hughes, Simon Sadler, “Non-
Plan. Essays on Freedom Participation 

and Change in Modern Architecture 
and Urbanism”, Architectural Press, 

2000 
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05:06 - 05:28

Acaso

Espontaneidade do Acaso 

Analisamos no capítulo anterior o conceito de cidade aberta e percebe-
mos a necessidade de adaptabilidade e capacidade para perceber as várias 
mutações que a sociedade vai impondo à composição dos lugares; neste 
capítulo apresentámos uma condição que pode ser encontrada nos vários 
lugares públicos: o Acaso.
Entendemos o acaso, num primeiro momento, como algo que foge ao pla-
neamento, algo que a espontaneidade criou, uma apropriação ao lugar; 
mas também podemos encarar este acaso como planeado, por exemplo 
no conceito de cidade aberta que nos impele a conseguirmos tornar os 
espaços propícios ao acaso, à variedade de usos e formas. No entanto 
compreender este projectar não se coloca como tarefa fácil e por vezes 
acontece de forma involuntária. Encontrámos o acaso em lugares que são 
eles próprios fruto do mesmo, mas também em lugares plenamente pla-
neados que pelas suas características, são potenciadores de vários modos 
de apropriação. Vejamos o exemplo seguinte:
No outro dia, (30 julho de 2019) saí da faculdade pelas oito da noite, ainda 
estava sol. Não estava ninguém na faculdade, desci desde a sala 4.4 da tor-
re E, fui ao cacifo pousar alguns livros e subi para sair pela porta principal, 
nem o segurança encontrei. Ao passar no pátio junto da guarda olhei para 
o espaço entre as torres F e G e vi o desenho do retângulo de relva que 
se alinha pelas torres lembrando-me de uma passagem do livro de Jane 
Jacobs em que ela conta uma história de indignação dos moradores de 

(esquerda)
Frame de um dos tardozes que dá para 

a viela. 
Vídeo realizado pelo autor
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East Harlem com um relvado: “No East Harlem de Nova Iorque há um 
conjunto habitacional com um relvado retangular que se destaca e que se 
tornou alvo da ira dos moradores. (...) quando ela (uma assistente social) 
perguntava o motivo, a resposta era comum: “Para que serve?” ou “quem 
foi que pediu o relvado?”, por fim, uma moradora mais disposta a falar 
acrescentou “Ninguém se interessou em saber o que queríamos quando 
construíram este lugar. Demoliram as nossas casas e puseram-nos aqui 
e os nossos amigos noutro lugar. Aqui perto não há um único lugar para 
tomar café, comprar um jornal ou pedir emprestado alguns trocos. Nin-
guém se importou com o que precisávamos. Mas os poderosos vêm aqui 
olham para este relvado e dizem “que maravilha! Agora os pobres têm de 
tudo!”1. Comecei a pensar se este retângulo de relva que o arquitecto Siza 
desenhou entre as torres poderia despoletar por parte dos estudantes o 
mesmo tipo de indignação que os moradores do East Harlem sentiram. 
Entretanto chego ao mesmo espaço, mas desta vez entre a torre G e a pis-
cina seca e vejo um homem (provavelmente o pai) com alguma idade e 
a pasta do trabalho pousada ao lado dele e uma criança (provavelmente 
o filho) a jogar badminton no relvado. Seguramente que a arquitectura 
tem responsabilidade de proporcionar espaço para que a vida tome lugar, 
seguramente também que este espaço da faculdade em pouco se deve re-
lacionar com o relvado descrito por Jacobs, mas a reflexão que levanto é 
se as pessoas, e digo pessoas enquanto colectivo (neste caso de 2) não têm 
também elas o poder de transformar um lugar que não serve para nada, 
por exemplo, num court de badminton.

Marcas da Viela

A passagem pela viela, o único lugar analisado que não tem um nome pré-
-definido, durante o percurso abriu-nos os olhos para a essencialidade do 
acaso; propomos, novamente, respigar como prática e a observação como 
ferramenta de modo a conseguir compreender melhor o lugar e o modo 
como o acaso influência a sua dinâmica. 
A viela, que é o nome que as pessoas que a usam lhe dão quando se que-
rem referir àquele lugar, representa antes de mais um atalho e acreditá-
mos que este foi o motivo que potenciou, ao longo do tempo, o seu uso. 
Os dois extremos deste atalho são a Rua Augusto Lessa e a Rua Hernâni 
Torres, estas ruas criam um quarteirão maioritariamente residencial mas 
que tem uma grande área de espaço não construído: o antigo Campo do 
Salgueiros onde se instalou a Estação de Metro do Salgueiros, um campo, 
que já foi de trigo e agora é só um campo e o lugar da viela aqui em análise. 
Pelo lado da Rua Augusto Lessa temos como principais funções, o acesso 
à estação de metro, a Escola Augusto Lessa (pré-escola ao 4º ano), a Escola 

(direita)
Mapa do atalho proporcionado pela 
viela.
Desenho do autor

Jane Jacobs, “Morte e Vida das Grandes 
Cidades”, (The Death and Life of 
Great American Cities, 1961), Livraria 
Martins Fontes Editora, São Paulo, 
2000, p. 14
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)de Paranhos (5º ano ao 9º ano) e uma rua de acesso ao Pólo Universitário 
da Asprela; do lado da Rua Hernâni Torres temos o supermercado Pingo-
-Doce, a Escola António Nobre (7º ano ao 12ºano), a Escola de Costa Cabral 
(pré-escola ao 4º ano) e o acesso à zona do parque do Covelo e à Rua de 
Costa Cabral. Partindo do edifício de habitação que se encontra numa das 
extremidades da viela pela Rua Hernâni Torres com o objectivo de chegar 
à Escola Augusto Lessa, percebemos que ao utilizar a viela demorámos 
cerca de três minutos enquanto que se utilizarmos as ruas definidas do 
quarteirão demoramos cerca de oito minutos, ou seja quase o triplo do 
tempo. Uma questão interessante coloca-se com a possibilidade deste ata-
lho: uma criança que tenha como residência a envolvente deste edifício 
onde iniciamos o percurso, tem, legalmente, como escola mais próxima 
de casa a Escola de Costa Cabral, contudo se a viela for contabilizada a Es-
cola Augusto Lessa encontra-se praticamente a metade do caminho, este 
exemplo apesar de ser simples e não ter muito impacto por ambas serem 
muito próximas, representa bem a necessidade e as possibilidades que 
um olhar atento sobre os vários lugares que se apresentam como acaso 
podem ter na construção de um espaço colectivo mais complexo.
Outro ponto de interesse deste lugar são os vários caminhos que as pesso-
as foram desenhando por insistência; o espaço em terra onde a vegetação 
não consegue ganhar terreno por estar constantemente a ser interrom-
pida pela passagem das pessoas desenha, com diferentes intensidades, 
os percursos utilizados; podemos ver zonas com duas linhas paralelas, 
outras zonas com bifurcações e outras que abrangem uma área mais sig-
nificativa. Conseguimos perceber a partir destes caminhos marcados no 
chão as várias intensidades de passagem. Estas marcas, que aqui se mate-
rializam nos desenhos dos caminhos, podem tomar várias configurações 
e são essenciais na compreensão o mais aproximada possível da realida-
de, são elas que dão pistas na hora de pensar intervenções, e são elas que, 
de forma mais clara, demarcam a possibilidade de uma composição do 
colectivo. 
O último foco de análise, a diversidade no Acaso, faz-nos refletir sobre 
o trabalho do fotógrafo Richard Wentworth, e mais particularmente na 
sua série de fotografias “Making Do and Getting By”2. Nesta série de fo-
tografias do autor, nas palavras do mesmo, de situações que o atraem no 
acaso do dia-a-dia, podemos ver situações que encontrámos frequente-
mente mas que pela sua condição de “acidente” não atribuímos qualquer 
significado como é o caso de um conjunto de guardanapos a fazer o papel 
de um vidro, uma galocha que mantem a porta aberta, uma carica que 
serve de cinzeiro ou uma cruzeta que pressiona uma janela de guilhotina. 
Esta recolha de situações de acaso, em que normalmente vemos associado 
uma nova função a um determinado objecto, é no nosso entender, um 
panorama de diversidade que de algum modo encontrámos na viela e que 

(direita)
Percursos por intensidade.
Montagem realizada pelo autor.

Richard Wentworth, “Making Do and 
Getting By”, Koening Books, Londres, 
2015
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propomos tornar uma ferramenta para a compreensão mais humana dos 
lugares. Quando atravessamos a viela, não reparámos, era só relva e ar-
bustos, mas voltar ao lugar fez-nos perceber a enorme biodiversidade que 
o lugar oferece; como vimos não nos parece que esta diversidade seja o 
motivo da utilização deste lugar, contudo acreditámos que de uma forma 
involuntária, contribua para uma ambiência, a mesma que nos chamou a 
voltar e a compreender o lugar. As plantas que recolhemos e catalogámos 
são na sua grande maioria de crescimento espontâneo, apesar de existi-
rem algumas que provavelmente foram plantadas como as árvores junto 
ao edifício. O herbário pretende mostrar que na mesma medida que não 
se julga um livro pela capa, não podemos julgar um lugar pelo seu uso e 
que a sua envolvente e aquilo que ele nos apresenta é muitas vezes, ainda 
que de forma escondida, potenciadora desse próprio uso. Se a viela fosse 
um percurso mais estreito sem espaço para vermos toda esta (bio)diversi-
dade será que passariam lá todas estas pessoas? 
A cidade está cheia de acasos que fazem parte de uma rede não oficial da 
mesma; esta riqueza, invisível aos olhos de quem não a quer compreen-
der, é semente de um otimismo que se pretende lançar nesta dissertação 
com o objectivo de levantar novas formas de olhar para os lugares e perce-
ber as dinâmicas que, no final de contas, criam o colectivo. Nos próximos 
pontos faremos uma busca por estes lugares do acaso, espaços públicos 
que se sobrepõem e que alimentam a cidade canónica, (re)conectando-a. 

(direita)
Mapa da localização das plantas 
recolhidas.
Desenho do autor

(cima, todas)
Capturar o acaso do dia-a-dia.
Fotografias integrantes da série 
“Making Do and Getting By” 
publicado 1984 de Richard Wentworth. 
Imagens retiradas de: https://www.
lissongallery.com/artists/richard-
wentworth
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Aveão 
Avena Sterilis 

Arália
Fatsia Japonica 

Cereja de Pássaro 
Prunus Pensylvanica 

Lindera
Benzoin

Trevo
Trifolium

Língua de Ovelha 
Plantago Lanceclata 

Calystegia Silvatica Agrimónia
Agrimonia Gryposepala 

Árvore do Estoraque 
Liquidanbar Styraciflua 

Silva
Rubus Ulmifolius 

Malva Alta
Lavatera Cretica 

Gravatinha 
Clorofito

Bico de Grou 
Geranium Purpureum 

Trevo Branco
Trifolium Repens 

Bico de Pomba Menor
Geranium Molle 

Amarranthus Jiboia
Epipremnum Aureum 

Oleandro
Nerium Oleander 

Erva do Pacífico 
Agrostis Avenacea 

Funcho
Foeniculum

Árvore de Borboleta
Buddleja

Louro Cerejeiro
Prunus Laurocerasus 

Cedro Branco 
Chameacyparis Lawsoniana 

Língua de Ovelha (flor)
Plantago Lanceolata
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Malmequer
Leucanthemum

Urtiga Morta
Mercurialis Annua

Hera
Hedera Hibernica 

Cevada das Lebres
Hordeum Murinum

Carvalho
Quercus

Aralia Californica

Mostarda dos campos
Sinapis Arvensis

Trevo Vermelho
Trifolium Pratense

Alface Selvagem
Lactuca

Serralha
Sonchos Oleraceus

Sabugueiro 
Sambucus Nigra

(páginas 118, 119 e 120, todas)
O Acaso da (bio)diversidade.
Todas as plantas foram recolhidas  
no lugar. A identificação das mesas é 
resultado de compração e para esse 
efeito foi utilizado o herbário digital da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. https://jb.utad.pt/flora

“Vazios” Urbanos 

 Os espaços de acaso que referimos anteriormente são muitas vezes asso-
ciados à ideia de vazios urbanos - vazios não porque não significam nada 
ou não têm uso, mas porque não são reconhecidos como espaços pelos 
métodos e meios canónicos -, as cidades são hoje locais em que “nada su-
gere unidade”3, no entanto esta ideia de vazios urbanos nasce mais re-
lacionada com a urbanização dispersa porque, sendo um lugar em que 
os espaços entre que existem, quando não são materializados de algum 
modo, não têm categorização possível; e é nesta ansia de que tudo seja ca-
tegorizável que se denomina estes lugares de vazios, na maioria das vezes 
sem perceber a sua potencialidade. Ouvimos comummente que quem ha-
bita na urbanização difusa utiliza apenas a casa e o carro e que os espaços 
públicos que frequenta se resumem ao supermercado da Rua da Estrada, 
ao posto de gasolina e pouco mais; diriam também que todo os lugares de 
sociabilidade foram arrasados pela fragmentação que o território apre-
senta.
No entanto, como nos diz Francesco Careri, que se recusa a leituras su-
perficiais, os vazios urbanos têm um papel fundamental como elemento 
ligante, “são parte fundamental do sistema urbano e são espaços que ha-
bitam a cidade de modo nómada, deslocam-se sempre que o poder ten-
ta impor uma nova ordem. São realidades crescidas fora e contra aquele 
projecto moderno que ainda é incapaz de reconhecer os seus valores e, 
por isso, de associar-se a eles.”4, o autor explica que é nestes espaços que 
muitas das actividades da sociabilidade tomam lugar, “É lá que os difusos 
vão cultivar a horta ilegal, levar o cachorro, fazer um piquenique, fazer 
amor e procurar atalhos para passar de uma estrutura urbana para outra. 
É lá que os seus filhos vão buscar espaço de liberdade e sociabilização.”5. 
Podemos perceber aqui o acaso como uma condição que, ainda que es-
condida, dá qualidade ao espaço e ao desenrolar da vida. No entanto, o 
acaso é algo que apenas a observação, o deambular, e mesmo até uma cer-
ta predisposição para nos perdermos, pode revelar. Ao longo dos tempos, 
vários autores de diferentes áreas propuserem alternativas que visavam 
especificamente esta descoberta, compreendendo a urgência que sem-
pre existiu de perceber aquilo que está para lá do habitual e do canónico. 
Podemos encontrar esta caracterização na ideia de flâneur6, criado pelo 
poeta Charles Baudelaire e reapropriado por Walter Benjamin, como uma 
personagem que está à procura de pistas, como um detective, uma atitude 
que “retem um apetite pelo perdido, pelo detalhe inesperado, pelo que foi 
rejeitado ou esquecido no decorrer do tempo”7; como na de zonzo8, intro-
duzido pelo arquitecto Francesco Careri, como aquele que perde tempo 
a vaguear sem objectivo específico, que por uma atitude experimental 
pode, de algum modo, reconhecer o acaso como espaço público; e por fim 

(cima)
Vazio-Urbano?

Fotografia da viela pelo do autor.

Rafael Moneo, “Paradigmas Fin 
de Siglo - Los Noventa, Entre la 

Fragmentacíon y la Compacidad”, 
Arquitectura Viva, nº 66, Madrid, 1999, 

p. 17

Frncesco Careri, “Walkspaces: O 
Caminhar Como Prática Estética”, 

(Walkspaces: Walking as a Aesthetic 
Practice, 2002), Editorial Gustavo Gil, 

Barcelona, 2013, p. 155

Ibidem

Charles Baudelaire (1821-1867) utiliza 
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na de respigador, conceito introduzido anteriormente, que pela necessi-
dade de (re)aproveitar o que parece abandonado e inútil, descobre uma 
nova vida de possibilidades e, a partir da observação, reconhece o espaço e 
dá-lhe significado, seja este físico ou simbólico. Todas estas personagens 
nos parecem um forte apelo à busca do acaso apesar das suas diferentes 
colocações temporais. Perceber a coesão de lugares que muitas vezes são 
lidos como rupturas é essencial numa leitura que se pretende complexa, 
contudo não é apenas na urbanização difusa e na cidade do passado que 
estes espaços tomam lugar, como podemos ver pelo exemplo da viela. Ve-
jamos agora de que forma, utilizando os métodos do flâneur, do zonzo e 
do respigador, podemos chegar a uma ideia mais complexa e consequen-
temente mais forte de cidade e de espaço público.

Transurbância 

A cidade consolidada, apesar do adjectivo que a caracteriza, é também 
alvo do acaso em diferentes níveis, tanto territorial como de formas de 
uso. Na questão territorial, quando nos colocámos, no caso desta disser-
tação, nos pés do respigador, percebemos que existem inúmeros espaços 
que fogem a um entendimento normal de cidade, cidade esta que não 
sendo homogénea nem unitária se apresenta fragmentada; se deambu-
lássemos por ela “Os nossos pés encontrariam uma série de interrupções e 
de retomas, fragmentos de cidade construída e de zonas não construídas 

(cima)
Percebe-se pela observação do mapa 
a prática do caminhar enquanto 
ferramenta construtora do mesmo.
Petroglifo de 4,6 x 2,3 metros 
descoberto em Bedolina, Itália. Datado 
entre 1.200 e 700 a.C. e pertencente 
ao Parque Arqueológico Comum de 
Seradina-Bedolina. Imagem retirada 
de: http://www.rcg.cat/articles.
php?id=316

que se alternam reciprocamente numa contínua paisagem do cheio ao va-
zio. Aquela que acreditámos ser uma cidade compacta revela-se cheia de 
buracos muitas vezes habitados por culturas diversas. Se nos perdêsse-
mos, não saberíamos dirigirmo-nos nem a um fora nem a um dentro. E 
se ainda conseguíssemos alcançar um lugar alto a partir do qual observar 
o panorama, esse ponto de vista já não seria muito tranquilizante, seria 
difícil reconhecer nesse estranho magma uma cidade com um centro e 
uma periferia.”9.
O projecto do pintor e arquitecto situacionista Constant Nieuwenhuys, 
da New Babylon, tinha como imagem uma estrutura hipertecnológica 
construída em rede sobre a cidade moderna, esta ideia de urbanismo, que 
Constant defendia ser para os homens do futuro, visava a emancipação e 
a “reparação da fractura das existências e restaurar as qualidades artísti-
cas e poéticas da vida das pessoas”10,  e para isto apoiava-se numa relação 
forte entre o homem e máquina. Careri reinterpreta a ideia de Constant 
defendendo que esta deva voltar ao nível da cidade e que só a relação entre 
as duas pode potenciar o seu entendimento mútuo; “São corredores va-
zios que penetram a cidade consolidada, mostrando a estranha índole de 
uma cidade nómada que vive dentro da cidade sedentária. New Babylon 
vive nas amnésias da cidade contemporânea como um enorme sistema 
desértico prestes a ser habitado pela transurbância nómada. É uma sequ-
ência de setores ligados, não mais elevados pelo terreno, mas imersos na 
cidade.”11. Esta transurbância permite ler novos modos de habitar e dinâ-
micas de apropriação que no fundo são a nova matéria-prima da vida na 

(cima)
“Por uma Arquitectura de 

Complexidade”
Imagem do Projecto New Babylon 
de Constant Nieuwenhuys (1961), 

pertencente à coleção da Academia 
van Bouwkunst. imagem retirada 

de: https://work-body-leisure.
hetnieuweinstituut.nl/publication/

constant-nieuwenhuys
Legenda inspirada no título do 

livro de Lucien Kroll: Lucien Kroll, 
“An Architecture of Complexity” 

(Composants, Faut-il Industrialiser 
l’Architecture?, 1983), M.I.T. Press, 

Massachusetts, 1987

Ibidem

Jonathan Hughes, Simon Sadler, “Non-
Plan. Essays on Freedom Participation 

and Change in Modern Architecture 
and Urbanism”, Architectural Press, 

2000, p. 87

Frncesco Careri, “Walkspaces: O 
Caminhar Como Prática Estética”, 

(Walkspaces: Walking as a Aesthetic 
Practice, 2002), Editorial Gustavo Gil, 

Barcelona, 2013, p. 240
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cidade, estes espaços de escape, que fogem ao canónico, têm continuida-
de pública sem serem projectados para tal, ainda que por vezes esta não 
se revele de forma física assumida. A aglutinação destas duas esferas que 
cria a transurbância pode facilmente ser associada à criação da membra-
na que vimos no capítulo anterior com Richard Sennett na medida em 
que a “cidade nómada vive em osmose com a cidade sedentária, nutre-se 
dos seus resíduos, oferecendo em troca a própria presença como nova na-
tureza”12. Respigar estas áreas em que o acaso é mais recorrente do que 
qualquer tipo de predefinição, é no nosso entender uma das ferramentas 
que pode ajudar a compreender melhor a cidade e a tornar em “cheios” os 
seus vazios. 
Voltando ao percurso de onde partiu a dissertação, um exemplo possível 
destes espaços seria o túnel junto da Junta de Freguesia de Paranhos ou 
as Escadas do Covelo, por representarem espaços de transição; também 
ao olharmos para os monumentos capturados pelas várias pessoas, po-
demos ver na fotografia sete (local por onde também passa o percurso) a 
passagem (atalho) entre a Rua de Costa Cabral e a Rua Óscar da Silva, e 
também na fotografia trinta e nove onde podemos ver o antigo Campo do 
Salgueiros, local a que um olhar distraído ou passageiro poderia chamar 
de vazio urbano mas que se percebe como local de sociabilidade onde fre-
quentemente vemos pessoas a passear os cães livremente ou crianças a 
jogar futebol no relvado sintético com balizas “a sério”.
Compreender o espaço urbano como uma construção fragmentada pode 
ajudar a perceber as suas dinâmicas e a afastarmo-nos de uma ideia gene-

Ibidem12 ralizada e simplista do mesmo. Transpor esta leitura para a cidade, campo 
de trabalho da dissertação, é, no nosso entender, essencial para a criação 
de uma renovada (com)posição do colectivo na medida em que nos deixa 
compreender como é que as mesmas pessoas que a habitam, a desenham 
de forma informal, enquanto a usam como lugar público, único lugar po-
tenciador da esfera do colectivo.

(cima)
Sequência do nascer do Acaso.

Fotografias do autor na viela.
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00:00 - 00:36

Bricolage

Bricoleur

Perceber o que era importante compreender no Bairro do Outeiro não foi 
tarefa fácil, no entanto, a ideia de bricoleur introduzida por Lévi-Strauss 
ajudou a encontrar a atitude de disponibilidade que teríamos de ter para 
respigar o lugar.
O antropólogo contrapõe  a forma de trabalho do bricoleur e do engenheiro 
dizendo que “o engenheiro está sempre a tentar construir o seu caminho 
fora ou a ir mais além dos constrangimentos impostos por um particular 
estado da civilização enquanto que o bricoleur por inclinação ou necessi-
dade trabalha sempre com eles”1, esta necessidade de trabalhar com as 
condições que se apresentam em determinado projecto faz com que este 
não trabalhe na base dos conceitos mas antes numa base de sinais que 
“permitem e até requerem interpor e incorporar uma certa quantidade de 
cultura humana na realidade”2. A caixa de ferramentas disponíveis para 
a bricolage é constituída pelo que está à mão o que, no caso específico do 
arquitecto bricoleur, é representado pelos sinais que encontrou em deter-
minado lugar e pelos materiais e conceitos adquiridos em projectos an-
teriores. Esta coleção faz com que quando os sinais são trabalhados com 
ferramentas experimentadas os projectos se tornem mais sensíveis a uma 
realidade especifica. “O arquitecto bricoleur, fareja a envolvente, remexe 
entre coisas velhas, por materiais e artefactos, mas também por ideias e 
conceitos”3, sabe que qualquer coisa pode sempre ser outra coisa e que 
terá a necessidade constante de adaptar o projecto inicial às circunstân-

Claude Lévi-Strauss, “The Savage 
Mind” (Le Pensée Sauvage, 1962), 

Weidenfield e Nicolson, Londres, 1966, 
p. 19

Idem, p. 20

Irénée Scalbert, Thomas Emerson, 
Stephanie Macdonald, “Never 

Modern”, Park Books, Zurique, 2013, 
p. 110

01

02

03

(esquerda)
Frame de um dos ‘pátios’ no Bairro do 

Outeiro.
Vídeo realizado pelo autor
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cias e às ferramentas que vai encontrando pelo caminho. 
Esta condição da bricolage é explorada, por exemplo nas interpretações do 
grupo de teatro Circolando, “Espírito do Lugar”, que todos os anos escolhe 
um lugar da cidade, valorizando “a sua dimensão existencial, a multiplici-
dade de camadas, a pluralidade de durações”4 e cruzando “discursos, lei-
turas, memórias, sensações”5 culminando numa performance resultante 
de um processo de bricolage, que mesmo durante a sua apresentação dá 
lugar a uma nova interpretação de ferramentas que, neste caso, o público 
ou o próprio lugar possa oferecer.
Propomo-nos, portanto, à imagem do bricoleur, procurar sinais no lugar 
do Bairro do Outeiro que possam tornar possível a sua compreensão da 
forma mais clara possível.

Microespacialidades no Bairro do Outeiro

A chegada ao Bairro do Outeiro de caras menos familiares pode ser difícil, 
deambular por entre os blocos, nome que as pessoas dão ao lugar, com 
um caderno na mão levanta logo alguns olhares curiosos; algumas pes-
soas passam por perto e dizem bom dia para tentar perceber o que se vai 
escrevendo, outras perguntam se estamos a multar os carros e outras se 
vimos por parte da câmara. Apesar de tudo, no nosso caso foi mais fácil; 
“Olha ali o filho do Zé” (fazendo referência ao meu pai que trabalhou na 
mercearia mais próxima do bairro por mais de 30 anos) foi uma expressão 

http://circolando.com/espirito-do-
lugar-4-0/

Ibidem

04

05

(cima)
A luz é utilizada como ferramenta 
para que o pássaro cante. O ajeitar da 
janela faz de Tati um bricoleur.
Frame do filme “Mon Oncle” de 
Jacques Tati

ouvida com regularidade o que permitiu que iniciássemos conversa com 
uma maior facilidade e que as pessoas não sentissem um desconforto tão 
grande quando andávamos de câmara fotográfica a registar as suas casas 
e o seu espaço; apenas esta condição tornou possível o mapeamento deste 
lugar que, caso contrário, poderia levar mais tempo pela necessidade de 
criar as condições de confiança necessárias. 
A maior parte do tempo o espaço parece vazio, de manhã podemos ver 
algumas pessoas que saem de casa e vão para o trabalho, outras que le-
vam o lixo, outras que passeiam os cães, e outras, as crianças, que saem 
de mochila para ir para a escola; passam pelos percursos rigorosamente 
desenhados, ou vão por cima dos espaços relvados para cortar caminho, 
dirigindo-se à Rua Actor Eduardo Brazão que faz a ligação às paragens 
de autocarro e restantes ligações possíveis. Mais para o fim da manhã co-
meçamos a ver algumas pessoas a juntarem-se no espaço por baixo do 
pinheiro aproveitando a sua sombra, este lugar para além da sombra, que 
podemos encontrar em vários pontos do bairro, tem um muro com a altu-
ra certa para sentar enquanto se pode olhar para a zona com mais movi-
mento do bairro. Ao fim da tarde, depois das crianças voltarem da escola 
ou do A.T.L. podemos ver uma maior dispersão na utilização do lugar, es-
tas brincam nos pontos mais perto das portas da sua casa e nos espaços 
de logradouro entre os volumes. Talvez pelas vivências terem um ritmo 
específico ou por não termos estado em contacto com um grande número 
de pessoas durante as visitas, a análise inclinou-se cada vez mais para ele-
mentos que simbolizam a presença de pessoas sem que elas aparecessem, 

(cima)
Os actores utilizam o lugar como 

ferramenta para a realização da peça.
Fotografia do Espiríto do Lugar 3.0 

que ocorreu nas Fontainhas , retirada 
de: http://circolando.com/espirito-do-

lugar-3-0/
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Vasos

Jardins e Hortas no Bairro

Brinquedos



133132

Roupa a Secar

Grafitti

‘Caminhos’
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Descuidos

tanto literalmente como metaforicamente, na fotografia. Esta condição 
de tornar visível a habitabilidade a partir dos modos de uso em repouso, 
tornou-nos muito conscientes das várias dinâmicas que de algum modo 
não vimos a acontecer de forma sistemática.
O elemento que demarca esta condição com maior impacto é o vaso, ou 
melhor dizendo os vasos; podemos ver nas fotografias que a sua utilização 
é muito recorrente nas entradas das casas, fazendo alinhamentos que de-
coram as rampas de acesso, com plantas muito variadas; vemos também 
alguns que estão sozinhos; alguns que criam uma leitura de simetria apa-
rentemente intencional; alguns que pela proximidade fazem lembrar um 
jardim ou uma horta; outros que organizam os espaços e criam pequenos 
pátios; e outros que estão em zonas menos acessíveis e talvez por isso se 
destaquem. Alguns dos vasos são mais recorrentes como os de plástico cor 
de barro, e outros têm um carácter mais singular, como os de porcelana 
ou os de cimento.
Quando os vasos parecem não ser suficientes para satisfazer a necessida-
de de um exterior com a presença de plantas, podemos ver nascer algu-
mas hortas e jardins próprios. Tivemos a oportunidade de perceber a par-
tir da conversa com um senhor, que estes modos de apropriação não são 
bem vistos pela câmara e que regularmente os manda retirar, apesar dos 
canteiros em que se inserem, servirem unicamente como limitadores do 
caminho. Apesar desta condição precária podemos ver que muitos deles 
apresentam muito cuidado tanto na sua apresentação como nos elemen-
tos que a demarcam e protegem.
Outro elemento que marca a presença de usos do espaço colectivo são os 
brinquedos: bolas, bicicletas, triciclos, trotinetes, camas de rede e baloi-
ços. Podemos encontrar todas estas coisas à mão de semear o que pode ser 
sinal de uma certa confiança entre as pessoas ao mesmo tempo que de-
mostram a dificuldade de armazenar algumas destes objectos com maior 
dimensão dentro das casas. Uma outra questão que se prende com os 
brinquedos é a de não existir nenhum parque infantil no bairro; ao falar 
com algumas pessoas percebemos que já existiu há muitos anos um par-
que mas depois tiraram; contaram que era uma daquelas estruturas com 
túneis em betão e aranhas de ferro, o que nos trouxe à memória os parque 
projectados por Aldo van Eyck em Amesterdão. 
As roupas a secar são também um sinal das vivências do bairro; algumas 
pessoas utilizam os estendais colectivos, que existem em vários pontos e 
aparentemente em boa quantidade; outras utilizam as guardas à frente 
das portas, ou estendais próprios colocados perto de casa. O espaço den-
tro das casas não é muito, o que faz com que tarefas normalmente reali-
zadas dentro de casa ou na varanda sejam, consequentemente, transpor-
tadas para o espaço colectivo, o que, como pudemos observar, contribui 
para a criação de lugares colectivos pelas conversas que gera.

(página 128 a 132 - todas)
A microespacialidade na construção 

do lugar.
Fotografias do autor.
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quando a câmara pintou, tirou tudo. 

Agora não tenho”

“Já não sinto o barulho da V.C.I., no ínicio 

sentia muito, habituamo-nos.”

cabine telefónica

(“banco”)

“faço este percurso quase todos os dias”

“Havia uma sede, tinha fado, queixava m
-se do barulho...”

“O fiscal não deixava calcar a relva, 

não se podia estender roupa à 

janela, havia outro respeito.”

Antes do 25 de Abril havia um 

senhor responsável por manter 

regras no bairro, resolvia confli-

tos entre os moradores e fazia a 

ligação, reportando os problemas, 

com a câmara munincipal.  

“N
ão

 vi
nha q

ual
qu

er
 pes

so
a p

ar
a a

qu
i, e

ra
 dífi

cil
”

“Era uma coisa boa o fiscal”

farm
ácia

mercearia

“de vez em 
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talho
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“Nasci numa ilha na Rua do Bonjardim, fui para o bairro 

com 46 anos com a minha mãe que estava acamada.”

“Na ilha o quarto da minha mãe era o único onde não chovia”
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Também os grafitis, que aparecem muito pouco, talvez pelo bairro ter 
sido pintado à pouco tempo, são um elemento que dá identidade ao lugar, 
vemos nomes, referências ao bairro e ao Futebol Clube do Porto, mais es-
pecificamente aos Super Dragões, claque do clube.
Os caminhos em terra que são roubados à relva por insistência das passa-
gens são também uma marca importante porque, de alguma forma, con-
trariam uma pré-estipulação imposta pelo desenho; vemos alguns que são 
ainda significativos na sua dimensão e outros que são realmente curtos, 
sendo quase irónicos; para além de percursos vemos também algumas 
manchas mais densas que percebemos mais tarde que são lugar de jogos 
de futebol. 
Por fim existem alguns sinais contraditórios, chamamos-lhes de descui-
dos, plantas que cresceram em lugares que não deviam, como por bai-
xo das zonas de estendais, o que dificulta o acesso aos mesmos, o lugar 
do riacho que está completamente tomado pela vegetação apesar de ter 
potencialidade como lugar de reunião; e as zonas de estacionamento, 
onde nascem plantas que, apesar de não incomodarem a utilização, con-
tribuem para uma opinião mais negativa sobre o cuidado com o espaço; 
nenhum destes descuidos, tirando talvez o lixo, é responsabilidade dos 
moradores, seria expectável um maior cuidado por parte das instituições 
responsáveis. Ouvimos muitas vezes “se fosse na baixa já estava direito!” 
referindo-se à limpeza, tanto do espaço como da vegetação, mas também 
a outras questões como por exemplo a iluminação. 
Todas estas microespacialidades demostram dinâmicas que nem sempre 
são visíveis de forma directa. Percebemos aqui a necessidade das carac-
terísticas do bricoleur na interpretação destes ambientes e reconhecemos 
a importância dos sinais, que a análise destes lugares representados nas 
fotografias fornecem, na compreensão do lugar. 
À semelhança do que aconteceu no Parque do Covelo, também no bairro 
sentimos a necessidade de falar de uma forma mais extensiva e organiza-
da com algumas pessoas. Como explicámos anteriormente, o tempo que 
dispúnhamos não era suficiente para ganhar confiança com as pessoas 
de modo a que as entrevistas pudessem ter a amplitude de várias faixas 
etárias e sexos; ainda assim consideramos importante perceber a pers-
pectiva das 3 senhoras, a Lourença, a Zezinha e a Gracinda, que apesar de 
terem já alguma idade ofereceram diferentes perspectivas da utilização 
do espaço público do bairro. Nas entrevistas tínhamos quatro tópicos que 
pretendiam depois desenrolar uma conversa mais rica; as questões come-
çavam na comodidade da casa, os modos de usar e respectiva ligação com 
o exterior, passando para o espaço exterior, abordando as relações que se 
criam e os locais que se utilizam, passando no fim para perceber de que 
forma utilizam a restante cidade fora da zona bairro, por fim fazíamos 
um percurso (que nunca conseguiu esperar pelo fim) pelas memórias do 

(cima)
QR code para o vídeo da entrevista à 
Lourença. 
https://www.youtube.com/watch?v=_-
eDchfTi4I

(meio)
QR code para o vídeo da entrevista à 
Maria José.
https://www.youtube.com/
watch?v=s18zyYsURCM&t=11s

(baixo)
QR code para o vídeo da entrevista à 
Gracinda.
https://www.youtube.com/
watch?v=GRNtRD3AeHs

(direita)
Mapa sócio-espacial da Lourença.
Desenho do autor.
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“Nasci nas Eirinhas (Bonfim), vim para o 

bairro com 4 anos e para esta casa com 11.”

“Pusemos estas plantas porque atravessavam 

por aqui com os carros e era perigoso. 
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“Gosto de ir à baixa à noite”

“Gosto de ir à foz, vou de metro até S.Bento e depois no 500.

Cantaria, molho, paredão e praia da luz, passeio lá.”

“Aqui não temos verba para andar na cidade, na ribeira um café 3€”

“O nosso bairro está um bocadinho abandonado”
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lugar. Nas páginas anteriores pudemos encontrar mapas sócio-espaciais 
realizados a partir destas entrevistas; nestes mapas podemos perceber as 
várias respostas às perguntas com referência aos vários mapas, desde a 
casa até à cidade, sempre apoiados por fotografias tiradas durante a en-
trevista.
Veremos nos próximos pontos diferentes modos de pensar a composição 
do colectivo que apenas podem ser bem sucedidos se trabalhados a partir 
da perspectiva do bricoleur, na medida em que precisam de uma constante 
readaptação para que os seus efeitos possam efetivamente, e a longo pra-
zo ser edificadores de um renovado sentido de colectivo.

Participação como Ferramenta

Portugal tem um historial forte no que toca ao envolvimento político e à 
participação, os movimentos pós 25 de Abril de 1974, e mais especifica-
mente o Serviço de Apoio Ambulatório Local, o SAAL, contribuíram para 
o envolvimento concreto da população, de uma forma geral, na discussão 
do direito à habitação e de uma forma específica, nos modos de desenho 
dos projectos que iriam cumprir esse direito. São muitos os relatos de reu-
niões, cheias de pessoas, que reivindicavam fervorosamente por melhores 
condições, associações de moradores que zelavam pelo bem colectivo e 
muitos outros dispositivos de envolvimento que permitiram que, apesar 
de curto no tempo, o SAAL deixasse uma marca tão profunda tanto na 
cidade como no ensino da arquitectura. Não interessa à dissertação abor-
dar a fundo a questão envolvente deste processo, interessa antes compre-
ender as formas de interpretação do processo participativo e a relação 
com o trabalho do arquitecto que potenciaram.
Para compreender este panorama é importante retroceder alguns anos 
e às ideias de Nuno Teotónio Pereira, resumidas no seu discurso no En-
contro Nacional de Arquitectos em 1969. O arquitecto acusava os poderes 
públicos de serem “instrumentos do poder económico, mais não fazem 
que cobrir, legalizar, apoiar e até subvencionar todo o processo de explo-
ração”, esta condição, que não nos podemos esquecer que está associada 
à política do Estado Novo, de deturpação da representação social levou 
a que todas as decisões fossem tomadas no pano de fundo, promovendo 
um “subdesenvolvimento social e cultural”6; defendia que deveriam ser 
tomadas ações na perspectiva de um maior envolvimento, que deveria ser 
pessoal e não estrutural ou hierárquico, com a população. Por este moti-
vo Nuno Teotónio Pereira termina dizendo que “Para se perspetivarem 
numa estratégia eficaz a longo prazo, tais acções deverão integrar-se 
num processo dialético de acção-reflexão e: ser denúncia e contestação 
dos mecanismos de exploração; ser pedagógicas nos dois sentidos (técni-

Nuno Teotónio Pereira, “Participação 
Popular e Trabalho do Arquitecto” 
(Comunicado no Encontro Nacional 
de Arquitectos em Lisboa, 1969), Jornal 
Punkto – Stones Against Diamonds, 
Porto, 2018
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(página 136)
Mapa sócio-espacial da Maria José.
Desenho do autor.

(página 137)
Mapa sócio-espacial da Gracinda.
Desenho do autor.

co-população e vice-versa); envolver grupos técnicos multidisciplinares; 
empenhar politicamente os participantes, na sua qualidade de técnicos; 
ser exemplares no âmbito restrito em que se processem; prefigurar rela-
ções orgânicas válidas numa perspectiva de abolição das actuais estrutu-
ras político-económicas.”7. Podemos ver a partir destes pontos muitas das 
ideias de participação e envolvimento directo com a população que mais 
tarde viriam a ser molde para a forma de actuação das brigadas do SAAL, 
como podemos ver no pequeno texto, escrito sete anos mais tarde pelo 
arquitecto Álvaro Siza, referente ao papel destas equipas; “A brigada não 
adopta uma posição elementar – aprender com o povo – ou ensinar o povo 
(...) a brigada recusa os caminhos do mimetismo ou da ambiguidade, 
como estreitos ou demagógicos (...) a brigada não considera nem admite 
que a urgência dos problemas seja um limite à qualidade e à poesia”8. No 
final do texto podemos ver um elogio ao rigor explicando o papel essencial 
deste na perspectiva de resposta de qualidade durante um processo que, 
como sabemos, nunca se revelou tranquilo.
 Poderíamos facilmente pensar que o SAAL, depois do seu fim, fosse mo-
tor de novas iniciativas de envolvimento com as comunidades no desen-
volvimento da cidade. Não aconteceu; ou pelo menos não com o mesmo 
rigor. A prova desta estagnação foi a exposição no Museu de Serralves no 
ano de 2015, com o título: “O processo SAAL: Arquitectura e Participação, 
1974-1976”, que apesar de revelar à partida um interesse pelo processo, si-
tuação que seria interessante reestruturar para os dias de hoje, não lhe 
fez grande apologia. Álvaro Domingues e Pedro Bismark escrevem uma 
espécie de comentário à exposição em que esta situação se torna clara: “O 
SAAL em retrospectiva tem tudo que o presente não tem: fervor revolu-
cionário, sangue quente, voluntarismo, generosidade, povo, participação, 
estética e revolução. Por isso migra tão facilmente para a sua condição de 
mitologia datada na história e nos factos e por isso também ainda mais 
mitológica porque enredada entre realidade, ficção, utopia, fingimento, 
arma de arremesso e doce nostalgia. Faltava uma manobra potente de es-
tetização. Aí está ela. O caso blindou-se. Mesmo que se tenha perdido a fé, 
as coisas veneradas passaram do culto para a arte sacra e assim ecoam por 
múltiplas esferas e rituais de rememoração.”9. Esta estetização do proces-
so SAAL parece-nos ser também a estetização da participação, assistimos 
hoje no mundo da arquitectura a uma utilização falseada e excessiva da 
palavra, que, na grande parte das vezes, não revela um processo que tem 
como pano de fundo os valores do arquitecto Teotónio Pereira ainda que 
reinventados e adaptados à realidade actual.
Um exemplo claro deste afastamento das políticas em relação ao envolvi-
mento dos seus representados é o Orçamento Colaborativo lançado pela 
Câmara Municipal do Porto no ano de 2018; este plano tinha como ob-
jectivo “incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as fregue-

Ibidem

Álvaro Siza em Ana Alves Costa, Ana 
Catarina Costa, Sergio Fernandez, 

“Cidade Participada: Arquitectura e 
Democracia: S.Victor”, Tinta da China, 

Porto, 2019, p. 56

Álvaro Domingues em Álvaro 
Domingues e Pedro Bismark, 

“Quanto do teu “SAAL” são Lágrimas 
de Portugal”, Jornal Punkto, 2015 

- revistapunkto.com/2015/01/quanto-
do-teu-saal-sao-lagrimas-de_75.html
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a instalação de um painel fotovoltaico no edifício da junta de freguesia; 
a colocação de um sistema de climatização nos vários edifícios da junta 
de freguesia; a requalificação da secretaria do Cemitério de Paranhos; e a 
doação de um computador a cada associação da freguesia para combater 
a infoexclusão das crianças, sendo que todas tinham nos seus respectivos 
relatórios como público alvo: toda a população. O processo desenrolou-se 
com a assembleia pública em que o número de pessoas que compareceu 
era muitíssimo reduzido - sintoma de um desinteresse geral causado pela 
desconfiança no sistema, bem como pela divulgação muito fraca do even-
to - e constituído na sua maioria pelo executivo da Junta de Freguesia e 
alguns elementos da Juventude Social Democrata, partido maioritário da 
junta. Nesta reunião percebemos que não tínhamos qualquer hipótese; 
as questões que colocavam sobre o processo que pretendíamos estabele-
cer demonstravam um claro desinteresse pelo papel do envolvimento da 
comunidade, para nós fundamental. No final de contas, o nosso projecto 
ficou no último lugar e os vencedores foram a renovação dos veículos da 
junta, o reforço de cadeiras de rodas para eventuais necessidades, a ins-
talação de painéis fotovoltaicos no edifício da junta e a requalificação da 
secretaria do cemitério, escolhidos por um júri maioritário da comissão 
executiva da Junta de Freguesia encabeçado pelo presidente que conside-
rou que “O importante era haver uma parceria entre a câmara e as juntas 
e estas poderem concretizar alguns projectos”14.
Tanto a exposição como o processo do orçamento colaborativo demons-
tram a fragilidade dos processos que parecem ter boas intenções mas aca-
bam por colocar a potencialidade da participação num patamar de pouca 
credibilidade aos olhos de quem a devia exercer. Não acreditámos, como 
acontece muitas vezes, na realização de inquéritos que promovem per-
guntas genéricas com respostas de escolha múltipla que no final, já em 
percentagem, pouco dizem da realidade específica das várias comunida-
des, acreditámos antes que a participação é uma ferramenta, extrema-
mente difícil de colocar em prática, mas se bem utilizada os sinais que vai 
transmitir vão ser preponderantes para um sucesso continuado de qual-
quer análise ou intervenção. “Actualmente, arquitectos e urbanistas têm 
uma vasta gama de ferramentas para trabalhar com os intervenientes do 
sector privado. Mas, pouco conhecimento e métodos de projecto coope-
rativo com a sociedade (orçamentos participativos, divisão de responsa-
bilidade no planeamento.)”15; neste sentido acreditámos que o arquitecto 
bricoleur apresenta algumas características, como vimos anteriormente, 
essenciais para que a participação possa ser verdadeiramente útil. O pri-
meiro ponto que considerámos essencial é o rigor, na medida em que 
deve ser claro para todos os intervenientes quais são os objectivos, estan-
do claro abertos para que estes se alterem de forma democrática ao longo 
do tempo; o segundo é a flexibilidade porque é necessário que as adminis-

Idem, citando o Presidente da Junta de 
Freguesia de Paranhos

Paola Alfaro D’Alençon em Gianpiero 
Venturini, Carlo Venogoni, Lydia 

Karagiannaki, “Re-Act, Tools for Urban 
Re-activation”, Handbook, Roma, 2016, 

p. 53
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sias e a população da cidade na prossecução de acções que promovam a 
sustentabilidade, nas diversas vertentes, social, económica e ambiental”10, 
teoricamente, vemos aqui expressa uma vontade de relacionar as várias 
entidades, sendo que as juntas eram as responsáveis pela gestão e regu-
lamentação do processo. No entanto o desenrolar do processo em quase 
todas as juntas de freguesia da cidade revelou-se como um afastamento 
completo a um dos intervenientes chave, a população. A câmara lançou o 
regulamento e a respectiva permissão para abrir candidaturas em Junho 
de 2018, e as juntas teriam de submeter os resultados do processo até ao 
último dia de Novembro do mesmo ano, sendo que, para tal ser possível e 
cumprir os tempos previstos no regulamento, para a assembleia pública 
e reuniões de júri, seria necessário fechar as inscrições durante a primei-
ra semana de Novembro. O regulamento previa que qualquer entidade 
pudesse fazer proposta, o que foi pretexto para que as juntas se candida-
tassem com propostas de que elas próprias seriam júri. De todas as datas 
que conseguimos ter acesso, a partir dos sites na internet das respectivas 
juntas, percebemos que no Bonfim a data de abertura foi de 31 de Agosto, 
em Ramalde no dia 8 de Outubro e em Paranhos no dia 26 de Outubro, 
nas uniões de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e Foz do Douro, 
Aldoar e Nevogilde e na freguesia de Campanhã, o processo não foi aberto 
à população, no primeiro caso porque a junta decidiu utilizar o orçamento 
para a colocação de um elevador no edifício da Junta de Freguesia, apesar 
de todos os serviços abertos ao público se situarem no piso térreo11, no 
segundo porque a presidente da junta não considerou necessário, “a ideia 
era a câmara dar dinheiro às juntas para elas decidirem e depois devol-
verem à câmara as propostas”12, e no terceiro porque já existia uma ideia 
antiga que a junta queria realizar, assumindo o presidente que ““Não 
abrimos aos cidadãos porque tínhamos esta proposta. Tive a felicidade de 
parecer um fato à medida.”13. 
Todo este processo foi acompanhado por nós porque submetemos uma 
candidatura na Freguesia de Paranhos; ao saber que havia esta possibili-
dade, abordámos a junta de freguesia por volta do dia 23 de Outubro na 
perspectiva de saber se iriam abrir o orçamento, responderam-nos que 
sim mas passaram a impressão de que tal só iria acontecer porque tive-
mos a iniciativa de ir lá perguntar. Abriu 3 dias depois com o prazo de uma 
semana para entrega de propostas que teriam de ter a ideia, o público-al-
vo, os motivos e o orçamento. Felizmente já tínhamos uma ideia desen-
volvida e por esse motivo conseguimos entregar uma plano a tempo. De 
uma forma muito geral a proposta era reusar o antigo lavadoura da Arca 
d’Água a partir de um processo participado ao longo de todo o ano. Contra 
esta proposta estavam mais seis que eram a renovação dos veículos de 
transporte ligeiros da junta; o reforçar do equipamento técnico no banco 
de apoio da junta, mais especificamente a compra de cadeiras de rodas; 

Anexo I, Orçamento Colaborativo, 
Condições de Atribuição de Apoio, 
Artigo 1º, Objecto e Objectivos

Reportagem de Mariana Correia Pinto, 
“Orçamento Colaborativo do Porto 
teve juntas a propor e votar projectos 
próprios”, Jornal Público, Janeiro 2019 
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fotografia podemos ver o efeito que a neve tem sobre a cidade, torna todo 
o espaço, um espaço de brincar; este efeito catalisador acelera o processo 
dos modos de uso da cidade revertendo o normal funcionamento em que 
os carros estariam a ocupar a rua e as pessoas teriam de ficar sujeitas ao 
passeio, num lugar em que a convivência se pode dar em qualquer lugar. 
Esta ideia de catalisadores é apresentada pelo arquitecto Manuel Bailo 
Esteve na sua tese de doutoramento que por um lado se dedica a estudar 
vários catalisadores no espaço público, tanto em espaços reais por todo 
o mundo como por exemplo em cenas de filmes, e por outro faz um per-
curso histórico apoiado por exemplo no desenho da praça de S.Pedro em 
Roma fazendo uma interpretação sobre o papel de certos elementos na 
composição do lugar especifico. 
Estes catalisadores têm muitas vezes um carácter transitório. “O projecto 
transitório cria um novo formato de trabalho para a arquitectura contem-
porânea, uma área de trabalho que vai além da simples consulta pública, 
que é normalmente política e trivial.”17, sendo também uma forma de par-
ticipação, porque se tenta relacionar com as pessoas e perceber como é 
que elas respondem ao estímulo causado pelo catalisador. Um bom exem-
plo desta prática é a “explosão espontânea de uma boca de incêndio que 
coincidentemente se torna o catalisador urbano que transforma o lugar 
ordinário que era até ali”18, este acontecimento recorrente na cidade de 
Nova Iorque durante o Verão, permite que as pessoas, nomeadamente as 
crianças, criem um sítio de reunião à volta da necessidade de se refres-
carem, este é um exemplo claro de como um catalisador efémero “pode 

Manuel Bailo Esteve, “Public Catalyst 
+ Drawings”, Actar, Bercelona, 2015, 

p. 123

Idem, case study #9
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(cima)
A água como catalisadora.

Fotografia retirada de: https://
ephemeralnewyork.wordpress.

com/2018/07/02/opening-a-fire-
hydrant-is-a-city-summer-tradition/

trações locais estejam abertas a colaborar com processos elásticos nas for-
mas de ver o problema; o terceiro é a multidisciplinariedade, na medida 
em que as várias entidades, associações culturais, especialistas, grupos de 
bairro, individualidades, possam discutir entre si o processo em vez de 
emitir pareceres individuais sobre o mesmo; o quarto ponto é o estabele-
cimento de relações pessoais, como nos dizia o arquitecto Nuno Teotónio 
Pereira, a necessidade de uma comunicação aberta e sincera e sem pater-
nalismos; e por último o tempo, porque a complexidade do processo não 
se pode resolver de forma apressada, precisando sempre de uma atitude 
de entrega tanto por parte dos cidadãos como por parte dos especialistas. 
Só com estas condições criadas e devidamente analisadas e reajustadas a 
cada situação específica, se pode promover “uma solução complexa mas 
com grande potencial em termos de satisfação e lucro social por parte dos 
cidadãos.”16.

Catalisadores

A famosa fotografia de Cas Oorthuys, protagonizada por Aldo van Eyck, 
em que vemos uma perspectiva de Amesterdão coberta de neve com inú-
meras pessoas, maioritariamente crianças a brincar, é um exemplo claro 
de outra ferramenta essencial para a construção do espaço colectivo: os 
catalisadores. Um catalisador, nas ciências físicas e químicas, é um ele-
mento que quando adicionada a uma reação a acelera e intensifica. Na 
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Venturini, Carlo Venogoni, Lydia 
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Re-activation”, Handbook, Roma, 2016, 
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A neve como catalisadora.
Fotografia de Cas Oorhuys retirada de: 
Aldo van Eyck, “The child, the City and 
the Artist”, Sun, Amesterdão, 1962

(direita)
A sombra como catalisadora.
Projecto do autor em colaboração com 
Marta Sousa para o concurso “120 
hours” de 2018
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Movimentos de Inovação Social

Nos últimos anos temos visto a nascer uma grande quantidade de pro-
jectos a que Oriol Nel.lo chama de Movimentos de Inovação Social, estas 
iniciativas de carácter maioritariamente social diferenciam-se dos movi-
mentos de caridade, como por exemplo o Banco Alimentar e outras ins-
tituições semelhantes, na medida em que se caracterizam também pela 
“vontade de dar poder aos cidadãos na hora de reclamar os seus direitos 
e de construir alternativas para avançar para uma maior equidade so-
cial e uma maior qualidade democrática. Estamos perante um conjunto 
de iniciativas de cidadãos que põe em causa, de maneira teórica e prá-
tica, o uso daquilo a que os seus protagonistas consideram património 
colectivo”23. Estes movimentos materializam-se em várias formas, tanto 
de uma perspectiva da solidariedade, como a Associação de Moradores 
do Centro Histórico do Porto, que lutam contra o despejo dos habitan-
tes; como da produção alternativa, como é o caso das hortas urbanas cada 
vez mais disseminado; como de espaços colectivos autogeridos, que ape-
sar de menos comuns, pelo menos em Portugal, têm um grande impacto 
como poderemos ver mais à frente. Todas estas formas e muitas outras 
que não referimos, se traduzem em movimentos que se querem dirigir a 
um público específico, uma comunidade, um bairro, e esta condição con-
fere-lhes uma profunda ligação territorial; esta condição é no nosso en-
tender uma das características que torna estas iniciativas num aproximar 
da justiça social, a partir da participação são catalisadores da criação de 

Oriel Nel.Lo, “A Cidade em Movimento: 
Crise Social e Resposta Cidadã”, (La 
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alterar a cidade, mas também oferece um modelo que é capaz de provar 
facilmente o valor contextual dos catalisadores na urbanidade”19. Outro 
exemplo não tão efémero é uma proposta realizada para o concurso “120 
hours” de 2018, cujo pedido era a criação de um espaço para a comunica-
ção. A ideia proposta era utilizar a sombra como catalisadora do espaço a 
partir da implementação de uma cobertura possível de transportar para 
qualquer lugar; a sombra mutável ao longo do dia permitiria um espaço 
abrigado de estar que pudesse fomentar a comunicação. 
O arquitecto e a sua equipa defendem então um projecto invertido, um 
processo que pensa nas pessoas desde o início de modo a poder provar 
que o mesmo funciona antes de o construir; explicam: “Propomos uma 
maneira de imaginar o espaço público onde a ordem comum do projecto 
é invertida. Na forma típica de planear o espaço público tentámos consoli-
dar um lugar através da execução de um projecto e depois esperamos que 
este seja activado. Nós propomos uma ordem inversa e aberta. Primeiro 
o espaço é activado através de um catalisador, e depois a actividade que 
ganha lugar nele é consolidada. Estimular lugares expectantes e acordar o 
seu autêntico potencial cívico e social, com um investimento mínimo.”20; 
no entanto, é importante ter uma questão na cabeça, um catalisador de 
modo a funcionar tem de ser adaptado ao lugar, como na ciência, em que 
um mesmo catalisador pode activar uma reacção mas não significa que 
active outras mesmo que semelhantes. É importante novamente reconhe-
cer as características do arquitecto bricoleur como capaz de absorver os 
sinais que o lugar transmite de modo a que a adaptação do catalisador, 
ainda que tenha de ser ajustada possa ser o mais precisa possível.
Aldo van Eyck quando se refere à fotografia que mencionamos anterior-
mente diz que, enquanto arquitectos, temos o dever de providenciar “algo 
mais permanente para a criança humana do que a neve”21. Os famosos 
projectos dos parques infantis são sinal desta permanência; a utilização 
dos lugares vazios da Cidade de Amesterdão para a construção de parques 
infantis que davam liberdade às crianças para brincar livremente são o 
catalisador de um colectivo que se formou à volta deles; neste caso não 
se trata de algo efémero, no entanto a forma de projectar, “baseada na 
execução de pequenos projectos que gradualmente iriam criar uma nova 
rede de espaço público, transformando a cidade”22, permitiu que algo com 
uma escala pequena e um orçamento provavelmente menos significativo 
do que outras operações nos lugares públicos que tiveram muito menos 
efeitos e por vezes até efeitos contrários, fosse a prova de que a análise e 
a compreensão das necessidades são uma parte fundamental da constru-
ção do lugar público enquanto potenciador de uma posição do colectivo. 

Ibidem
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rico o que fez com que as pessoas se ligassem ao projecto com alguma 
facilidade. O criador do projecto explica que este se organiza em duas ver-
tentes paralelas, por um lado, a posse do projecto está a cargo dos dois 
fundadores, mas por outro toda a administração é dividida por múltiplos 
grupos que organizam actividades e cuidam do espaço; o projecto apoia-
-se numa base social horizontal, participada e de governação distribuí-
da, esta metodologia faz com que a envolvência com a comunidade seja 
efetivamente justa e emancipadora e não uma relação sugestiva. Todas 
as semanas existe no lugar uma reunião aberta onde se escolhem as ini-
ciativas que vão ter lugar durante aqueles dias, o que torna os sucessos 
e as derrotas colectivas. Como se pode imaginar, estabilizar um projec-
to deste género é algo que se revela difícil, quer pelo relacionamento das 
pessoas, quer pelo financiamento, quer, neste caso, pela instabilidade do 
lugar onde se encontravam. Os dois fundadores tinham apenas contrac-
to de um ano para o terreno onde implementaram a iniciativa, no fim 
desse ano, e após tanto sucesso, que resultou num abaixo assinado com 
30.000 assinaturas, a comunidade forçou a administração local a adquirir 
o espaço tento agora um acordo mais largo para a realização do projec-
to. Em relação à questão do financiamento este é assegurado pela verba 
do restaurante, pela venda de legumes e frutas em excedente, por visitas 
guiadas ao local, pela venda de direitos de imagem, por apresentações em 
conferências e por serviços de consultoria a jardins privados e iniciativas 
semelhantes. O projecto expandiu-se e existe já uma rede que liga várias 
pessoas em vários países com iniciativas semelhantes, o que permite que 

(cima)
A falta de elementos que normalmente 

associamos a parques infantis, como 
baloiços e escorregas, permite que as 

crinças utilizem o espaço de forma 
mais criativa e dinâmica.

Fotografia do Colectivo Assemble, 
retirada de: https://assemblestudio.

co.uk/projects/baltic-street-adventure-
playground

um colectivo que se manifesta pela justiça social da cidade. No entanto é 
importante perceber que estes movimentos, apesar da sua ação local, têm 
sempre como objectivo o alcance de mudanças mais gerais24. Ao compre-
ender esta perspectiva nunca podemos ser negativos ao ponto de dizer 
que, apesar do bom trabalho, dificilmente terá impacto na construção 
de um colectivo mais geral da cidade, porque é exactamente a partir, por 
um lado, da expansão consolidada destes movimentos e por outro pelo 
reconhecer das qualidades das suas ações e reaproveitamento para outros 
contextos em que se pretendem alcançar resultados semelhantes. Não se 
sugere aqui uma cópia mas mais uma vez à imagem do bricoleur propomos 
uma aprendizagem que permita a readaptação à nova realidade, utilizar 
o modelo do movimento como um ferramenta e não como o próprio pro-
jecto, porque esse sim deve ser enquadrado na sua realidade especifica. 
Apresentámos agora dois exemplos de movimentos de inovação social, 
desde uma horta junto a uma rotunda em Berlim e um parque infantil de 
aventura num bairro problemático de Glasgow.
Prinzessinnengarten “é um projecto de hortas na cidade que combina a 
produção orgânica e o empoderamento da comunidade local”25; promo-
vem o cultivo orgânico de frutas e legumes, têm um restaurante que cozi-
nha com produtos sazonais cultivados no espaço e organizam múltiplas 
iniciativas de sensibilização para as questões ambientais e do consumo 
sustentável. O local escolhido para implementar este projecto foi um ter-
reno vazio à beira de uma rotunda na cidade de Berlim; quando chegaram 
ao local em 2009 o bairro era economicamente pobre mas culturalmente 

Ibidem

Gianpiero Venturini, Carlo Venogoni, 
Lydia Karagiannaki, “Re-Act, Tools 
for Urban Re-activation”, Handbook, 
Roma, 2016, p. 115

24

25

(cima)
Planta do espaço do parque infantil. A 
simplicidade mostra que não é preciso 
muito investimento para um impacto 
significativo.
Desenho do Colectivo Assemble, 
retirada do Baltic Street Adventure 
Playground Business Plan, 
Glasgow, 2015, em: http://www.
balticstreetadventureplay.co.uk
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são dois bons exemplos de práticas de envolvimento na comunidade, de 
participação e de emancipação de partes da sociedade que por vezes estão 
excluídas. No nosso entender, este tipo de projectos que apostam num 
desenvolvimento sustentado e gradual são dignos de uma maior atenção 
porque, novamente no nosso entender, são responsáveis pela construção 
do espírito de colectivo. No entanto existe uma condição que é essencial 
para o sucesso deste tipo de projectos: o rigor; existem muitas iniciativas 
que pela sua brevidade não podemos chamar de participadas ou emanci-
padoras porque não são levadas a cabo com o rigor necessário e acabam 
por ou não resultar à partida ou, no pior dos casos, resultar num primeiro 
momento, mas não estar consolidadas o suficiente para que se mante-
nham de forma duradoura. Oriol Nel.lo aponta-nos para estas problemá-
ticas e diz-nos que um dos principais problemas que estes movimentos 
encontram, mesmo os que são bem sucedidos, é a dificuldade da projeção 
da sua mensagem para fora da comunidade em que estão inseridos, isto 
porque, apesar de estarem a construir um colectivo na comunidade local, 
terão dificuldade em expandi-lo, uma das principais motivações dos mo-
vimentos que apresentámos. O geógrafo aponta maneiras para que esta 
dificuldade seja combatida; “Se forem maioritariamente reactivos devem 
tornar-se activos. Se nasceram de necessidades defensivas devem passar 
a ser ofensivos. Se são eminentemente locais devem ter outras escalas. Se 
aparecem como sectoriais ou temáticos, devem tornar-se transversais. Se 
tiverem conotações interclassistas, devem acentuar a defesa dos sectores 
mais desfavorecidos. E, sobretudo, se em algum momento pretenderam 
ser apolíticos, devem assumir com plenitude o seu carácter eminente-
mente político, porque são políticas as questões que se levantam: a equi-
dade e a democracia.”29. Só assim se vai conseguir que estes movimen-
tos, inovadores pela forma como contrariam a generalização, se tornem 
em agentes de mudança da sociedade, das cidades e da paisagem social, 
construindo um colectivo forte e com poder suficiente para combater a 
miséria da individualidade.

Oriel Nel.Lo, “A Cidade em Movimento: 
Crise Social e Resposta Cidadã”, (La 

Ciudad em Movimiento. Crisis Social 
y Respuesta Ciudadana, Diaz & Ponis, 

2015), Tigre de Papel, Lisboa, 2018, p. 
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29a voz que este tipo de iniciativa quer apresentar ao mundo seja cada vez 
mais alta.26

O segundo exemplo é um parque infantil de aventura na cidade de Glas-
gow; a ideia foi comissariada ao colectivo de arquitectos Assemble finan-
ciada por uma fundação de arte. Baltic Street é uma rua situada num 
bairro problemático de Glasgow com vários problemas como a taxa de 
abandono escolar e o consumo de álcool, em que, até esta iniciativa surgir, 
não tinha nenhuma zona dedicada às crianças. Baltic Street Adventure 
Playground é um local onde as crianças se podem organizar para brincar 
livremente; está num terreno pertencente à administração da cidade na 
sua maioria, mas abrange também uma zona pertencente à igreja local 
e outra a uma associação de moradores. O local é gerido por 4 adultos 
responsáveis pela segurança das crianças pela gestão e manutenção das 
diferentes dinâmicas do parque; tem uma zona para brincar na água, 
uma zona com matérias: madeiras, peneus, contentores, etecetera, uma 
oficina com ferramentas, uma parede de escalada, uma caixa de areia, 
uma horta, uma zona com mesas e bancos para os pais, casa de banho e 
cozinha. O local está aberto durante a semana num horário estipulado e 
oferece sempre uma refeição quente, roupas impermeáveis e galochas; os 
objectivos estão bem estruturados bem como o plano financeiro, sendo 
que alguns dos objectivos são: “Gerir com regularidade e consistência um 
espaço disponível, onde as crianças podem reclamar o seu direito a brin-
car, sem pressão externa, sem indevidas indicações de adultos, ou medo 
pela sua segurança; todas as crianças têm direito a brincar gratuitamente 
nos 5 dias da semana; ajudar as crianças a desenvolver a crença na sua 
capacidade de criar a diferença no mundo, encorajando o pensamento in-
dependente e o sentido de responsabilidade partilhada pelo que acontece 
à sua volta; suster um ambiente emocionalmente e socialmente nutrido, 
dando acesso às crianças a um grupo de adultos preocupados que estão 
sempre do lado das crianças; apoiar os mais pequenos durante a sua in-
fância, expandindo a capacidade, nos próximos 5 anos, para apoiar jovens 
entre os 0 e os 18 anos, através de sessões dedicadas; conectar as famílias 
e as comunidades e desenvolver uma equipa forte que consiga difundir a 
ideia”27. Em relação aos modos de financiamento, neste momento estão 
divididos em três partes iguais, subvenções, doações e ganhos e parceiros, 
mas é objectivo que o projecto seja financiado em metade pelos ganhos a 
partir de parcerias com escolas e outras associações de crianças que pos-
sam utilizar o parque fora do seu horário normal e gratuito a partir do 
pagamento de uma taxa. Percebemos a partir das redes socias do projecto 
que este tem um grande impacto na comunidade pelo número de crianças 
e adultos que consegue juntar diariamente no local, e pela forma como dá 
liberdade às crianças pra moldarem o seu próprio espaço.28

Os movimentos de inovação social que tivemos oportunidade de conhecer 

Informações recolhidas em: Gianpiero 
Venturini, Carlo Venogoni, Lydia 
Karagiannaki, “Re-Act, Tools for Urban 
Re-activation”, Handbook, Roma, 2016 
e https://prinzessinnengarten.net

Baltic Street Adventure Playground 
Business Plan, Glasgow, 2015, p. 10 em: 
http://www.balticstreetadventureplay.
co.uk

Informações recolhidas em: Baltic 
Street Adventure Playground Business 
Plan, Glasgow, 2015, http://www.
balticstreetadventureplay.co.uk e 
https://assemblestudio.co.uk/projects/
baltic-street-adventure-playground

26

27

28
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Manifesto Contra a Indiferença



A fragmentação das Dinâmicas manifestou-se 
como a forma mais pertinente de desmontar um 
lugar extremamente complexo; a Rede fez-nos 
compreender a imprevisibilidade do campo de 
ação de um lugar na cidade e também o papel das 
referências espaciais na construção da ideia de 
espaço público; a (In)existência mostrou que a 
diversidade não depende só das características 
espaciais de um lugar e que apesar de ter um pa-
pel relevante a arquitectura não é, por si só, mo-
tor da composição do colectivo; a Dissonância 
adquiriu um papel preponderante porque de-
monstrou claramente que os pré conceitos são 
bloqueadores da leitura da diversidade; o Acaso 
ensinou-nos que uma coisa nunca é só uma coi-
sa, e que a cidade nos pode surpreender a cada 
caminhada e a Bricolage mostrou a necessidade 
e acima de tudo a urgência de um constante (re)
adaptar das formas de ver os lugares. 

A diversidade existe e está presente em todos os 
lugares públicos. Temos como prova o vídeo do 
percurso e toda a observação realizada. Tanto 
na Praça do Marquês de Pombal, como no Par-
que do Covelo, como no Bairro de Paranhos, 
como na Via de Cintura Interna, como na viela, 
como no Bairro do Outeiro, podemos observar 
esta diversidade e os múltiplos sinais que ela, de 
diferentes maneiras, utiliza para se dar a conhe-
cer. A própria ideia de diversidade refere-se a 
uma variedade incontrolável e muitas vezes im-
possível de categorizar; quando estávamos nos 
espaços procurámos sempre encontrar e perce-
ber qual era o sinal que de forma mais clara de-
monstrava e explicava a ambiência e a vivência 
do mesmo. 



Dizer que a V.C.I. se resume ao movimento de 
carros, que representam pessoas, significa que 
nunca se reparou na Bricolage produzida pela 
variedade de hortas que nascem no espaço verde 
de enquadramento de canal, ou que nunca se este-
ve completamente parado à espera que resolves-
sem um acidente e por esse motivo uma gran-
de parte das pessoas saiu dos carros para ver o 
que se passava. Poderíamos continuar por entre 
muitos outros exemplos, no entanto importa re-
fletir sobre esta condição de não subestimar a 
possibilidade da diversidade dos lugares. 

Todos estes sinais, e outros que não foram aqui 
explorados, são possíveis de encontrar em qual-
quer lugar público com diferentes intensidades. 
Porventura a Praça do Marquês é palco de inú-
meros Acasos, como a feira que acontece men-
salmente, ou um concerto que apanhámos num 
domingo à tarde no coreto, que de forma espon-
tânea foi juntando várias pessoas para ouvir a 
música. Podemos encontrar tudo em todo o lado, 
isto se olharmos com atenção suficiente. 



A indiferença parece ter-se generalizado. As fer-
ramentas dos projectos passam pouco por estar 
nos lugares e baseiam-se mais em análises es-
tratificadas, categorizadas e apoiadas em ferra-
mentas que, muitas vezes, contribuem para um 
maior afastamento da realidade. Vemos onde 
este modo de utilizar a arquitectura mais como 
estética do que como ética nos tem levado. Não 
sabemos mais o que é o espaço público enquanto 
criador de relações, pensamos que espaço públi-
co é um tipo de espaço e não uma construção co-
lectiva, achamos que é mais importante o dentro 
do que o fora, vivemos dentro de muros, cada vez 
mais caros, que não se sabem relacionar com o 
lugar de todos. Como pode um arquitecto lutar 
por uma ideia de colectivo a projectar à distân-
cia? É urgente mudar.

Percebemos cedo na dissertação que definir es-
paço público de uma única forma é tarefa im-
possível, a sua definição é apenas compreendida 
quando sobrepostas as diferentes leituras possí-
veis, em que mesmo assim, no final, apenas po-
demos chegar à conclusão de que qualquer lugar 
pode ser público ou privado.
Ao compreender esta multiplicidade de leitu-
ras temos de nos perguntar por que motivo coli-
de este espaço que lemos como diverso com um 
esvaziamento cada vez maior do mesmo. Culpa 
do desenho dos lugares? Culpa da individuação 
das pessoas? Culpa da falta de cultura colectiva? 
Culpa do espaço que a tecnologia conquistou? 
Percebemos ao longo dos vários assuntos abor-
dados que provavelmente a resposta seria sem-
pre um sim. 



Observar aparece como ferramenta essencial 
neste combate com a indiferença. Olhar para 
tudo, e após a observação compreender o que 
é importante e o que pode ser (re)aproveitado. 
Torna-se então claro que o trabalho do arqui-
tecto é no terreno, a Respigar por entre todas as 
pedras e generalidades. Redobrar a humildade 
e o rigor para que quando nos baixarmos para 
respigar não escapem as espigas que, por serem 
pequenas ou menos canônicas, não foram sele-
cionadas. 

Sabemos que não é fácil ler este colectivo; no 
vídeo do percurso vemos que cada novo plano 
introduz uma nova dinâmica; que muitas ve-
zes dentro do próprio lugar as características 
se alteram. Também de um modo de interpre-
tação teórico vemos a quantidade de temas que 
são necessários para uma reflexão abrangente 
e fidedigna do que significa o público, como é 
visível pelo número de temas abordados na dis-
sertação. Neste panorama caótico de sinais e 
contra sinais cabe ao arquitecto ser Bricoleur e 
saber montar o melhor possível uma interpreta-
ção que tenha na sua base as pessoas enquanto 
colectivo. 



Esta abertura só é possível com trabalho mul-
tidisciplinar; longe vai o tempo em que o ar-
quitecto conseguia saber um pouco de tudo, a 
complexidade do mundo actual, muito sinal da 
globalização, cada vez mais global, torna impos-
sível que alguém se consiga pronunciar de forma 
acertada sobre a infinidade de temas que têm de 
ser considerados na construção da cidade; cabe 
no entanto ao arquitecto saber ver na discussão 
multidisciplinar, as potencialidades, contradi-
ções e sinergias das múltiplas perspectivas para 
que, qualquer decisão que saia do debate seja o 
mais favorável possível à composição do colec-
tivo. 

Saber observar não pode ser a única forma de 
compreender os lugares, estaríamos a cair na 
mesma contradição que criticamos da generali-
dade, é necessário um trabalho aglutinador; por-
que só este trabalho vai ter resultados fortes o 
suficiente para que a composição se torne numa 
posição do colectivo. Para alcançar esta solidez 
é necessário revindicarmos o tempo, não em de-
masia porque compreendemos a urgência desta 
construção comum, mas o suficiente para que 
ela seja sólida. Sólido não significa definido, não 
significa uma insistência numa ideia que a ob-
servação pareceu indicar, sólido significa cons-
ciente, consciente de que a permeabilidade das 
várias vivências e alterações que o espaço sofre 
têm de se refletir naturalmente na sua forma fí-
sica e é o trabalho do arquitecto desenhar esta 
abertura. 



Compor o colectivo é complexo porque não sabe-
mos muito bem o que ele é, e, apesar de termos 
uma ideia do que queremos que seja, essa ideia 
varia irremediavelmente de cabeça para cabeça. 
Acreditámos que compor o colectivo é encontrar 
os pontos de contacto entre as derivas individu-
ais. Acreditámos que é saber encontrar nos lu-
gres públicos locais onde nos sabemos relacio-
nar com o outro. Acreditámos que é trabalhar 
na aceitação e na partilha e no reconhecimento 
do outro como semelhante. A arquitectura não 
pode ser responsável nem responsabilizada pe-
los sucessos e perdas deste colectivo, isso apenas 
está ao alcance das pessoas, no entanto cabe-nos 
aprender com os erros a moldar cada vez me-
lhor os lugares para que estes possam ser força 
emancipadora da (com)posição do colectivo.

Com isto não queremos dizer que todas as pers-
pectivas são apresentadas ao arquitecto e de-
pois Ele – não é engano a maiúscula – decidirá o 
melhor para todos; isto seria quanto muito um 
trabalho interdisciplinar em que cada um apre-
senta um ponto de vista, mas não parece haver 
discussão entre as disciplinas. Precisamos de 
confronto entre a diversidade e o normativo 
para eliminar a indiferença, e este confronto 
não pode ser realizado entre o arquitecto e o seu 
reflexo. São cada vez mais as disciplinas, espe-
cialidades e perspectivas que têm de ser trazi-
das para a discussão, sendo que uma que costu-
ma falhar de forma clara é a perspectiva cidadã. 
As consultas públicas estão cheias de explica-
ções complexas e perguntas vazias que não per-
mitem o real envolvimento das pessoas, que são 
recorrentemente transformadas em estatística. 



Rem Koolhaas termina o seu ensaio sobre a Ci-
dade Genérica dizendo: “agora o silêncio é re-
forçado pelo vazio: a imagem <da cidade> mos-
tra tendas vazias, alguns restos de lixo pisado. 
Que alívio... está terminado. Esta é a história da 
cidade. A cidade já não existe.”1; no entanto, de-
pois do que tivemos oportunidade de observar 
na dissertação não conseguimos concordar com 
o pessimismo, também ele genérico, do arqui-
tecto em relação à cidade, é contra esta leitura 
genérica, que intensifica a indiferença, que nos 
colocámos: confrontar o genérico com a diversi-
dade e aprender, agora que sabemos vê-la, a lu-
tar por ela.
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