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Nota:  Esta dissertação, a partir deste momento, foi escrita ao abrigo do novo 

acordo ortográfico.
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RESUMO 

 

Atualmente, para falar em cidade e cidadania é necessário realizar 

uma prévia reflexão sobre as transformações radicais que a era modernista 

originou na relação entre o espaço, o homem e o tempo.  

Deste modo, propõe-se analisar um modo de conhecimento 

antropológico da cidade, interpretando-a como um espaço estratégico 

para refletir diversos conceitos antropológicos clássicos e atuais, tais como: 

relações de identidade, gentrificação, hibridação, humanização, 

globalização, lugares e não lugares, escala humana, entre outras, ou seja, 

sobre as dinâmicas sócio antropológicas. 

Assim, pretende-se compreender a cidade do ponto de vista dos seus 

utilizadores permanentes, realizando uma abordagem epistemológica, que 

parte dos lugares e dos seus citadinos, para compreender de que forma estes 

interagem nos respetivos contextos urbanos. 

Por fim, importa introduzir conceitos como a recombinação urbana e 

antropologia urbana com o objetivo de acrescer uma preocupação com as 

dinâmicas e processos socioculturais contemporâneos inscritos nos novos 

contextos urbanos, que visa dar resposta às problemáticas existentes na 

estrutura social provocadas pela globalização, pelas TIC e pela presença 

exponencial do automóvel no espaço urbano. 

É possível, assim, concluir que esta recombinação urbana e social 

produzirá uma nova linguagem ao tecido urbano, contribuindo para o 

desenvolvimento de relações interpessoais, o crescimento de memórias 

coletivas e o desenvolvimento de propriedades antropológicas na cidade, na 

medida em que a dimensão humana é o principal interlocutor do espaço 

urbano. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, to talk about city and citizenship it is necessary to realize a 

pre reflection about the radical transformations originated by modernity in 

relation to space, human and time. 

 Thus, it is proposed to analyze an anthropological way of knowledge of 

the city, with the interpretation of a strategic place to reflect several classical 

and actual anthropological themes, such as:  identity relationships, 

gentrification, hybridizing, humanization, globalization, places and non places, 

human scale, among others, in other words, about socio anthropological 

dynamics. 

Being so, we need to understand the city from the citizens’ point of view, 

performing an epistemological approach, which comes from the places and 

their users, to understand the way they act in this context. 

At last, it is important to introduce concepts as urban rearrangement 

and urban anthropology with the goal to add a concern from the 

contemporaneous dynamic socio cultural processes registered in the new 

urban contexts, that emerges as an element that gives answers to the existing 

problems in the social structure due to globalization, by TIC and the exceptional 

presence of vehicles in the urban space. 

So it is possible, therefore, to conclude that this urban and social 

rearrangement will produce a new language in the urban tissue, contributing 

for a development of interpersonal relationships, the growing of collective 

memories and the anthropological properties development in the city, in the 

way where the human dimension it’s the main interlocutor of the urban space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vive-se em pleno século XXI com a dicotomia entre a perspetiva de 

uma cidade mais humana e a cega valorização de uma cidade cada vez 

mais rápida interligada ao progresso e ao desenvolvimento e composta de 

carros, skylines e monumentos. 

Assim, a presente dissertação visa compreender o conceito de espaço 

urbano antropologicamente recombinado, incidindo em questões 

fundamentais para a qualidade de vida na cidade e que se traduzem na 

escala dos espaços, na expressão individual e coletiva e na procura daquilo 

que pode ser apreendido ao nível do observador, ou seja, da micro escala. 

Os espaços urbanos, nomeadamente os espaços públicos, 

representam assim lugares de reprodução de identidade individual e coletiva 

que potenciam a integração social e a socialização, permitindo aos 

elementos que o constituem fazer parte de um conjunto.  

 No entanto, com o rápido crescimento tecnológico e a invasão 

provocada pelo automóvel que se verifica na estrutura urbana 

contemporânea, estes espaços estão cada vez mais individualizados e 

desagregados, não se identificando como espaços propícios de Identidade, 

História e Relações, caraterizadores de uma cidade antropológica.  

 Subsiste assim, a necessidade de dar uma nova vida aos núcleos 

sociais de forma a recompor a constante perda de identidade, de 

gentrificação, de existência de não lugares e da globalização presentes na 

cidade global, acrescendo uma preocupação com as dinâmicas e 

processos socioculturais contemporâneos inscritos nos novos contextos 

urbanos. 

 Contudo, a solução não incide na rejeição do atual estilo de vida da 

sociedade e do seu progresso tecnológico. É, no entanto, essencial 

compreender e recombinar estes dois factores, no sentido de criar estratégias 

para que os espaços urbanos, deixem de servir apenas como um local de 

passagem, e interajam mais pausadamente com os seus utilizadores. 
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 Emerge, desta forma, um conceito ainda pouco aprofundado na área 

da arquitetura, a “Recombinação urbana e social” procurando estabelecer 

uma ligação entre as componentes do espaço antropológico (Identidade, 

História, Relações), de forma a promover a condição humana na estrutura 

urbana.  

 Assim, o trabalho desenvolvido tem como propósito incidir na questão 

humana da cidade, de forma a compreender a influência do processo de 

globalização na dimensão humana e social do espaço urbano e pretende 

apreender a forma como o fenómeno de recombinação pode dar resposta a 

essas obsolescências urbanas e retribuir uma grandeza humana e 

antropológica à cidade. 

 Deste modo, esta investigação estabelece o objetivo de estudar a 

importância do espaço antropológico no contexto urbano enquanto espaço 

identificador de interação colectiva, de dimensão humana e reflexo do 

funcionamento da vida na cidade. 

 Nesse sentido, pretende-se compreender em que medida o espaço 

antropológico, nomeadamente as componentes que o constituem, como a 

Identidade, História e Relações, influenciam os elementos físicos e não físicos 

caraterísticos do meio urbano e são capazes de exercer uma influência no 

comportamento e na interação da dimensão humana com o tecido urbano 

na forma como estes sentem, percecionam e vivem a cidade. 

 Ao mesmo tempo, analisa-se a relação estabelecida entre a 

globalização e a Antropologia urbana com o propósito de compreender de 

que forma o fenómeno de Recombinação pode dar resposta aos efeitos sobre 

organização espacial e interação social provocados pela modernidade. 

 Metodologicamente, esta investigação assenta em fontes documentais, 

tais como: publicações escritas, monografias, artigos, arquivo da câmara e 

artigo da turma; em fontes digitais, assim como em artigos digitais e em 

técnicas, como: entrevistas, levantamentos fotográficos, gráficos, 

comparação qualitativa, estudos de caso e o ensaio projetual e é 

influenciada pela perspectiva de Jan Gehl (2005), introduzindo a 

compreensão do planeamento urbano do ponto de vista dos seus utilizadores, 

daqueles que como ele refere sentem, vivem e fazem cidade. 
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  Por fim, a estrutura do trabalho desenvolve-se em 3 capítulos, sendo que 

o primeiro diz respeito a uma visão antropológica da cidade e às 

problemáticas emergentes do crescimento exponencial do tecido urbano, 

daquilo que designamos por globalização; o segundo compreende o 

conceito de recombinação urbana e social de forma a dar resposta à cidade 

antropológica atual; e, por fim, o terceiro capítulo diz respeito ao ensaio 

projetual na cidade de Santa Maria da Feira, emergindo uma nova visão 

antropológica para a cidade através do fenómeno da recombinação. 



XXII 
 

É possível, assim, concluir que, através da ação recombinante 
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CIDADE E ANTROPOLOGIA 

 

CAPÍTULO I 
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FIGURA 1- URBANIDADE 
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1.1 DIMENSÃO HUMANA NA CIDADE 

 

Segundo Lynch (2008:122): 

 

“Precisamos de um meio ambiente que não seja simplesmente bem organizado, 

mas também poético e simbólico. Deve falar dos indivíduos e da sua sociedade 

complicada, das suas aspirações e tradições históricas, do conjunto natural e das 

funções e movimentos complicados do mundo citadino. (...) Um tal sentido de 

lugar reforça todas as actividades humanas aí desenvolvidas, encoraja a 

retenção na memória deste traço particular. Devido à intensidade nela vivida, à 

reunião de gente tão díspar, a cidade é um local romântico, rico em pormenores 

simbólicos. Para nós, a paisagem das nossas confusões”. 

 O Homem, caraterizado enquanto um ser social, tem o papel de construir 

a sua própria história, a sua própria cultura e o seu conhecimento e a 

necessidade de criar relações e laços de sociabilidade.  

A cidade é portanto, feita pelo Homem e para o Homem. Nesse sentido, a 

cidade pode ser apreendida enquanto espaço socialmente produzido pelo 

Homem e representativo da condição humana. 

Assim, ao falar em cidade, estamos consequentemente a falar em 

urbanidade (Figura1). Este conceito incide sobre a condição humana na cidade 

e entende-se como uma dualidade entre a materialidade física do lugar e a 

comunidade social, revelando uma clara relação entre Espaço e Homem. 

 Deste modo, é necessário interpretar a cidade como uma estrutura de 

integração de diversas atividades humanas e de coesão social, sendo que o 

Homem deverá apresentar-se no centro das políticas da cidade, através da 

criação de espaços propícios à Escala Humana, transformando a maneira como 

as pessoas percecionam e experienciam a cidade, através da Humanização dos 

Espaços e incentivando a presença e participação humana no tecido urbano. 
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FIGURA 2- ESCALA HUMANA- MODULOR, LE CORBUSIER 
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1.1.1 ESCALA HUMANA 

  

 Escala Humana é, por definição, uma medida de referência relativa à 

relação existente entre as dimensões do homem e do espaço construído. No que 

se refere a arquitetura, a escala humana incide na conceção de espaços em 

função do ser humano, na qual as proporções humanas são a unidade de 

medida. 

Este tema foi aprofundado pelo arquiteto Le Corbusier que desenvolveu 

um conjunto de medidas universais de referência para o projeto de arquitetura: 

O Modulor (Figura 2), a fim de encontrar uma relação perfeita entre a arquitetura 

e a escala humana.  

Modulor deriva de ‘Module’ que significa unidade de medida, e ‘or’ que 

denota section d’or ou secção de ouro e representa um sistema de proporção 

do espaço arquitetónico que surge da determinação do arquiteto Franco-Suíço 

em alcançar um pensamento lógico, racional e disciplinador de não converter 

ao sistema métrico-decimal as unidades como pés e polegada, passando a 

adotar como referência medidas modulares baseadas inicialmente nas 

proporções de um individuo imaginário a princípio com 1,75m (homem médio 

francês) e posteriormente com1,829m de altura (altura dos heróis das histórias 

policiais inglesas). Apenas posteriormente o sistema elaborado se baseou na 

Proporção Áurea e na sequência de Fiboracci. 

Neste sentido, a aplicação deste sistema, concebido como instrumento 

regulador de medidas da escala humana, está presente em diversas obras de Le 

Corbusier e foi de extrema importância nos períodos pós guerra pela grande 

necessidade de albergar um número significativo de pessoas no menor espaço 

possível. 

Quando associada à conceção do espaço urbano, a escala humana traduz-se 

na forma como os seus utilizadores percecionam e experienciam a cidade, ou 

seja, consiste na cidade compreendida a partir da perspetiva dos olhos das 

pessoas. Nessa micro escala, o que importa é a qualidade dos espaços  que 

permanecem visíveis para quem experiencia e presencia a cidade, por oposição 

às grandes infraestruturas de rápida mobilidade e aos arranha-céus que 

caraterizam o tecido urbano contemporâneo. 
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FIGURA 3- REALAÇÃO DA ESCALA HUMANA COM O EDIFÍCIO   

FIGURA 4- MACRO, MÉDIA E MICRO ESCALA               FIGURA 5-PLANO PILOTO DE BRASILIA: MACRO ESCALA 
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Esta noção é reforçada por Jan Gehl (2011) quando afirma que a: 

 

 “Cidade é criada para pessoas, para o convívio ao nível dos nossos olhos, para a 

qualidade de vida, nada de busca pela forma, mas pela escala humana.”  

 

Neste sentido, Gehl (2015) defende o planeamento urbano segundo a 

ordem: “First Life, then space, then building”1 que consiste em que todo o espaço 

urbano seja dimensionado e desenvolvido em função da escala humana, 

proporcionando-lhe qualidade e conforto e possibilitando assim a socialização e 

uma vivência permanente do espaço (Figura 3).  

Deste modo, na perspetiva de Gehl, o planeamento e a conceção 

urbana deveriam compreender três níveis de escala (Figura 4): a macro escala, 

ou seja a perspetiva aérea, a cidade vista de cima; a escala média, que 

corresponde ainda a uma perspetiva aérea mas apenas a determinadas áreas 

da cidade e em baixa altitude; e, por fim, a micro escala, que é segundo Gehl 

(2005) a cidade experimentada pelas pessoas que a utilizam ao nível dos olhos. 

No entanto, a lógica de conceção urbana modernista assenta em 

primeiro lugar na maior escala, ou seja, nos grandes contornos da cidade, e 

apenas posteriormente na pequena escala e naquilo que norteia as relações 

entre os cidadãos. 

 

Jan Gehl (2012) afirma que: 

 

 "A escala adoptada passou a ser a do avião, a do helicóptero. No panejamento 

das cidades, não se buscou entender a escala humana, aquela apreendida a cinco 

quilómetros de distância no máximo, e as pessoas foram esquecidas". 

 

Foi essa a lógica da conceção do Plano Piloto de Brasília (Figura 5), projeto 

do arquiteto urbanista Lúcio Costa inaugurado em 1960 e concluído em 1956. 

  

1. Tradução livre: Primeiro a vida, depois o espaço e por último a construção 
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FIGURA 6- EIXO PRINCIPAL: BRASÍLIA 
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Em termos morfológicos, as asas sul e norte apresentam conjuntos 

habitacionais e serviços; e o eixo central possui uma esplanada onde se 

concentram os prédios comerciais que compreendem as instalações dos 

gabinetes políticos. Na interseção dos eixos está a rodoviária Plano Piloto e todos 

os setores são interligados por vias expressas onde o uso automóvel se torna 

imprescindível para percorrer a cidade (Figura 6), sendo que este espreme a vida 

em sociedade e a criação de laços coletivos, negligenciando por isso a escala 

humana. 

Assim, a síndrome de Brasília, como designa Jan Gehl (2005), significa a 

ausência ou desconsideração da escala humana na conceção urbana 

modernista, ou seja, planear o espaço urbano apenas a partir da maior escala, a 

escala vista de cima, vista do céu, ao contrário de planear a partir da menor 

escala, a escala ao nível da rua, promovendo a qualidade urbana com uma 

maior preocupação com a forma com que os seus utilizadores residem e 

experienciam a cidade.  

 

Acerca do mesmo, Jan Gehl (2014) declara ainda que: 

 

"Vista do alto, Brasília é uma bela composição. Mas, ao se aproximar, do ponto de 

vista das pessoas é péssimo, não há como ficar nem caminhar" e acrescenta que 

“Os espaços urbanos são muito grandes e amorfos, as ruas muito largas, e as 

calçadas e passagens muito longas e rectas”. 

 

 Deste modo, a estrutura urbana e social da cidade modernista está 

concebida em função do automóvel que incita uma individualização da 

sociedade, pela ausência de espaços de permanência, de espaços com 

identidade e propícios de dimensão humana, onde se torna impossível a troca 

de experiências sociais. Assim, o próprio desenho do tecido urbano incentiva ao 

desenvolvimento de uma sociedade associada à velocidade, não acrescendo 

uma preocupação com os espaços de lazer, nem mesmo com alternativas mais 

equilibradas como as ciclovias, transportes públicos e acessos pedonais. 
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FIGURA 7- ESPAÇOS HUMANIZADOS 
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1.1.2 HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

 O conceito de Espaço Humanizado pode ser entendido como a relação 

estabelecida entre a dimensão do homem, enquanto entidade individual; com a 

dimensão do espaço arquitetónico, enquanto entidade coletiva, (Figura 7) no 

sentido de interpretar a cidade enquanto entidade representativa da condição 

humana e compreender de que forma esta dá resposta às necessidades dos 

seus utilizadores. 

 Nesse sentido, a cidade deve integrar e interligar várias atividades 

humanas, tais como: a habitação, trabalho, lazer e vida social, de forma a 

humanizar a sua estrutura e criar espaços abertos de partilha e integração de 

diversas comunidades. 

Cada sociedade carateriza-se por um conjunto de relações sociais que 

associam os homens entre si e lhes permite, por isso mesmo, transformar 

coletivamente um espaço urbano, concebendo-lhe uma função, uma 

identidade e um sentido. Sendo que, todo o espaço explorado, habitado, 

humanizado, traduz de forma maior ou menor, a marca das atividades humanas 

que nele se desenvolvem. 

Acerca do mesmo, Jan Gehl (2005:17) define as atividades humanas 

segundo três categorias: “actividades necessárias, actividades opcionales y 

actividades sociales”2  

 Sendo que as atividades necessárias compreendem as atividades 

obrigatórias, ou seja, aquelas que fazem parte do quotidiano de cada indivíduo, 

assim como ir trabalhar, ir às compras, entre outras. Por outro lado, as atividades 

opcionais representam na perspetiva de Gehl (2005) ações que os indivíduos 

apenas praticam se possuírem vontade em fazê-lo e se o tempo e o lugar o 

permitirem e incluem atividades como dar um passeio ou sair para aproveitar um 

espaço, sendo, portanto, valorizadas enquanto atividades recreativas que 

possibilitam que o espaço urbano seja experimento e sentido. Por fim, Jan Gehl 

(2005) identifica as atividades sociais como aquelas que promovem a troca de 

experiências sociais entre indivíduos e que estão no centro das políticas de 

conceção de espaços humanizados. 

 

 

  

2. Tradução livre: Atividades necessárias, atividades opcionais e atividades sociais. 
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FIGURA 8- RUA STROGET: COPENHAGUE 
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Assim, humanizar o espaço urbano significa planeá-lo de forma que as 

pessoas se conheçam, se reconheçam, se encontrem e estabeleçam relações 

interpessoais, ou seja, em função daqueles que vivem, sentem e fazem cidade. 

Procura-se assim, estabelecer uma forte conexão entre forma, função e 

contexto urbano, reforçando a qualidade de vida urbana, a oportunidade de 

presenciar, ouvir e sentir o espaço, por via da humanização na arquitetura. 

Desta forma, a melhoria das condições físicas diretamente relacionadas 

com a mobilidade pedonal é obviamente muito importante para o 

aperfeiçoamento da mesma, uma vez que confere aos percursos uma escala 

urbana e, portanto, mais humana, transmitindo aos seus utilizadores um maior 

sentimento de segurança. 

Porém, a humanização de um espaço diz respeito não apenas às 

caraterísticas físicas, mas também às caraterísticas sociais do espaço. 

 

 Tal como refere Jan Gehl (2012) "Arquitetura é uma interação da forma 

com a vida". 

Nesse sentido, Copenhague tem vindo a produzir um modelo daquilo a 

que podemos designar de espaço humanizado, uma vez que nos últimos 40 anos 

tem demonstrado uma preocupação acrescida com questões como a 

qualidade de vida urbana, numa tentativa de orientar a cidade mais para os 

utilizadores e menos para o uso automóvel. 

Assim sendo, a rua tradicional da cidade, Stroget (Figura 8), foi convertida 

numa rua para uso exclusivamente pedonal em 1962, sendo a pioneira de muitas 

outras que foram gradualmente acrescendo nas décadas seguintes. Por 

conseguinte, a criação destes percursos leva a uma diminuição da necessidade 

de estacionamentos que permite por sua vez transformar estes espaços em 

praças públicas. 

Não obstante, a escala humana no domínio das cidades representada 

pela conceção de edifícios de cérceas baixas e densamente espaçados entre si, 

pela independência do uso automóvel como meio de locomoção substituído 

pela adaptação e construção de ciclovias; assim como a conceção de praças 

públicas e lugares de permanência incentivam a percorrer a cidade a pé e ao 

uso do espaço urbano na sua plenitude, melhorando por sua vez a qualidade de 

vida urbana.   
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FIGURA 9- PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO HUMANA NA CIDADE 
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1.1.3 PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO HUMANA NA CIDADE 

 

A cidade apresenta-nos sempre a observação imediata, enquanto um 

reagrupamento de populações e de atividades duravelmente estabilizadas 

sobre um território restrito. A proximidade física permite aos seres sociais entrar em 

conexão e favorece o desenvolvimento de novas relações sociais.  

Na medida em que concentra num mesmo lugar um grande número 

destes processos cumulativos de encontro, acreditamos por vezes poder definir a 

cidade como o dispositivo mais apropriado às diversas relações de troca e de 

cooperação que se instauram entre os indivíduos. É em todo o caso no meio 

urbano, por excelência, que se estabelecem, se amplificam e desmultiplicam as 

interações de todas as ordens que constituem o princípio da vida social. 

Assim, os espaços urbanos devem associar-se diretamente à escala 

humana (Figura 9). E é por isso de extrema importância fazer compreender aos 

arquitetos, aos urbanistas e aos construtores sociólogos a relevância de passar a 

considerar o homem como principal interlocutor do meio ambiente que os 

rodeia. É ainda fundamental fazer perceber as pessoas a entender e a planear a 

sua própria cidade. 

Tal como afirma Jan Gehl (2011:2): “A cidade é um sonho colectivo.” 

Deste modo, a falta de participação humana na cidade destrói funções 

sociais provocando uma desorganização e um ambiente de rejeição, 

conduzindo a uma elitização do espaço urbano. 

Segundo a perspetiva de Richard Rogers (2001:9): 

 

“Quando perguntamos sobre as cidades, provavelmente as pessoas irão falar, em 

edifícios e carros, em vez de falar de ruas e praças. Se perguntadas sobre a vida 

da cidade falaram mais do distanciamento, isolamento, medo da violência ou 

congestionamento e de poluição do que de comunidade, participação, 

animação, beleza e prazer.” 

 

Assim, um dos casos mais identificativos deste conceito de participação 

reivindicativa foram as operações SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local), 

que representam a primeira ação participativa no nosso país e que consiste 

numa experiência de emancipação social e democracia participativa,  
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FIGURA 10- RAMBLAS, BARCELONA: PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO HUMANA NO ESPAÇO URBANO 
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que constitui um ponto de partida para uma nova revolução social de 

participação ativa dos cidadãos nas questões democráticas do território, tendo 

como objetivo a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade 

socialista. As populações uniram-se reivindicando melhores condições 

habitacionais propondo e interagindo diretamente no planeamento e 

construção dessas habitações. Visava assim interligar o serviço técnico aos 

agentes que iriam servir, ou seja os portadores de conhecimento técnico, assim 

como arquitetos, engenheiros, entre outros, cooperavam com os moradores no 

planeamento e conceção, construção e gestão de novos espaços residenciais, 

que pretendia que o alojamento passasse de um instrumento de reprodução de 

dominação social a um campo de exercício de novas formas de democracia 

direta. 

Outra particularidade das operações SAAL é o direito ao lugar que 

contrariava as incidências urbanísticas levadas a cabo até então para 

reconhecer aos moradores o direito à permanência, para que estes pudessem 

“criar raízes” e desenvolver formas de sociabilidade. 

Desponta ainda nesta época o conceito de “Town Mettings” 3, um termo 

inglês que representa um conjunto de reuniões democráticas que visam 

provocar oportunidades significativas para a participação dos cidadãos na 

tomada de decisões públicas. 

Surge, ainda, como exemplo, identificador de presença e participação 

humana no espaço urbano, as Ramblas4 (Figura 10) na cidade de Barcelona, 

Espanha. Estes espaços urbanos representam uma identidade muito própria, 

essencialmente por ser um espaço dinâmico, determinado pelos seus agentes e 

pelos utilizadores que o usufruem diariamente no seu sentido recreativo.  

 Em termos morfológicos, é um espaço homogéneo e acessível, sem deixar 

de ser congénito pela vegetação e apropriação humana que apresenta. 

Assim, considera-se um espaço público à escala humana, onde os seus 

utilizadores se podem sentir parte dele, representando um expoente máximo da 

participação social na escala urbana dinamizando e revitalizando os espaços 

públicos criando espaços de permanência, palco de manifestações culturais e 

de vivências interrelacionais no núcleo da cidade. 

 

 
3.Town Mettings- Reuniões de Cidade 

4. Ramblas- É um tipo de rua larga e com grande movimentação de pedestres típicas da Espanha. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
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FIGURA 11- ANTROPOLOGIA URBANA: HOMEM VITRUVIANO, LEONARDO DA VINCI  
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1.2 ANTROPOLOGIA URBANA 

 

Antropologia é, por definição, a ciência que estuda o homem e a 

humanidade, no espaço e no tempo. A palavra Antropologia deriva de duas 

palavras gregas: Anthropos que significa “homem” ou “humano” e Logos que 

significa “razão” ou “pensamento”.  

Portanto, a Antropologia, enquanto ciência, surgiu da Revolução Cultural 

iniciada com o Iluminismo, porém as origens do saber antropológico e o estudo 

das sociedades humanas remontam à Antiguidade Clássica. 

Nesse sentido, Vitrúvio já havia experimentado introduzir as proporções do 

corpo humano dentro da figura de um quadrado e um círculo, porém foi na 

Renascença, que Leonardo da Vinci, representou a perfeição das medidas 

humanas ao inscrever o homem dentro de duas figuras geométricas elementares 

(o circulo e o quadrado) naquilo que iria representar um obra emblemática para 

a Antropologia: “O Homem Vitruviano” (Figura 11). Da Vinci acreditava assim na 

perfeição da figura humana, associando-a como centro do Universo.  

Deste modo, é possível definir a Antropologia como a ciência que estuda 

o Homem, enquanto ser biológico, cultural e social, por meio da etnografia e 

etnologia. 

 Assim, a Antropologia enquanto ciência multidisciplinar da humanidade e 

da cultura, divide-se em duas grandes áreas de estudo: A Antropologia Física ou 

Biológica, enquanto ciência natural, e a Antropologia Cultural e/ou Antropologia 

Social, enquanto ciência social. Sendo que, a primeira diz respeito ao estudo dos 

aspetos biológicos e genéticos do homem, a segunda aos aspetos simbólicos 

como o comportamento e a identidade, e por ultimo a Antropologia Social, 

enquanto sistema de organização política e social.  

 A Antropologia urbana é uma vertente da Antropologia social, e refere-se 

ao estudo etnográfico e cultural da vida nas cidades, sendo que, o principal 

objetivo desta subdisciplina das Ciências sociais consiste na exploração de 

ferramentas concetuais das ciências antropológicas, de forma a promover uma 

visão antropológica sobre a complexidade sociocultural urbana. 
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FIGURA 12- ANTROPOLOGIA URBANA: ESPAÇO, HOMEM E TEMPO 
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1.2.1 DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO ANTROPOLÓGICO 

 

“Espaço” e “Homem” num determinado “Tempo” são o fundamento 

daquilo a que denominamos cidade, pelo que é de extrema importância, criar 

uma relação entre o Homem e o Espaço urbano enquanto produto social  

(Figura 12). 

Nesse sentido, para Marc Augé (2005), um espaço é simbolizado quando é 

efetivamente utilizado refletindo aspetos sociais e económicos da sociedade. A 

criação de locais desconetados com a sociedade formula problemáticas como 

a uniformidade, generalidade e implosão do espaço urbano. A falta de 

propriedade histórica e de caráter singular formalizam espaços sem identidade e 

sem memórias coletivas. 

 

 Assim, na perspetiva de Augé (2005):  

 

“A simbolização do espaço é originada através das vivências e das relações 

humanas. Designa-se de lugar antropológico, uma vez que neste espaço que se 

desenvolvem relações identitárias de uma comunidade, bem como a sua história 

comum, desenvolvendo, deste modo, determinados códigos, signos e símbolos 

próprios“. 

 

         Neste contexto, os espaços antropológicos representam espaços onde 

ocorre a materialização da identidade no sentido social, sendo dotados de 

caraterísticas relacionais, identitárias e históricas, uma vez que contêm uma 

estabilidade num determinado momento.  

 Portanto, a sociedade demanda espaços representativos da sua imagem, 

contrariando os modelos atuais que não se preocupam minimamente com as 

necessidades proxémicas do homem. Existe por isso, uma necessidade urgente 

de rever a conceção dos espaços urbanos para uma escala humana e 

antropológica. 

Na perspetiva de Jan Gehl (2012): 

 

 “A cidade é o cenário de encontro. A cidade é por definição o centro a partir do 

qual se criaram os códigos de convivência. A cidade é também o último refúgio 

de solidariedade.” 



44 
 

  

FIGURA 13- O HOMEM COMO PRINCIPAL INTERLOCUTOR DO MEIO URBANO 
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Desta forma, o lugar antropológico necessita de vivências reais e de 

utilizadores permanentes, criando espaços coletivos que respondem às 

necessidades de uma sociedade contemporânea, sendo por isso o oposto dos 

não lugares que representam de certo modo a ideia de cidade associada à 

mobilidade e ao anonimato.  

Os espaços antropológicos preocupam-se com as dinâmicas e processos 

socioculturais contemporâneos inscritos nos novos centros urbanos e focam-se na 

prática etnográfica tornando-se indispensável para a definição das experiências 

daqueles que vivem as situações. A etnografia confere ao antropólogo 

conhecimento da cidade analisando os espaços intermediários e a construção 

das relações sociais e por isso, permite uma compreensão do contexto urbano 

como um sistema de relações. 

De acordo com Teresa Sá (2012:5): 

 

 “Ao contrário da mobilidade dos tempos modernos, representada pelo 

estrangeiro que se fixa mas que é um potencial errante, nas sociedades arcaicas 

os indivíduos fixam-se num espaço ocupam o lugar onde vivem, trabalham e 

defendem - um lugar antropológico.”  

 

A cidade antropológica é assim, uma cidade multifuncional que vive 

necessariamente da relação entre o espaço e o individuo (Figura 13), e de uma 

mistura urbana que tem como principal função conetar a estrutura social. A 

multifuncionalidade promove a dinamização dos espaços urbanos concebendo 

zonas coesas e espaços densificados aumentando a qualidade antropológica 

da cidade. 

Será portanto mais íntegro, pensar na cidade como um produto de um 

grupo social. Sendo que, a finalidade de um grupo humano não é construir uma 

cidade, mas sim viver e manter a sua estrutura social. 
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1.2.2 COMPONENTES DO ESPAÇO ANTROPOLÓGICO: IDENTIDADE, HISTÓRIA        

         E RELAÇÕES  

 

O conceito de Espaço Antropológico surge na perceção sociológica de 

lugar, associada por Mauss à cultura localizada no espaço e no tempo, que 

permite conceber o espaço antropológico como identitário, relacional e 

histórico. 

Segundo Marc Augé (2005: 51): 

 

“Esta simbolização humana(...) permite tornar legível a todos aqueles que 

frequentam o mesmo espaço, um certo número de esquemas organizadores, de 

marcas ideológicas e intelectuais que ordenam o social.  Estes três temas 

principais são a identidade, a relação e, precisamente a história.” 

 

Assim, Identidade é por definição o conjunto de determinadas 

propriedades que nos possiblita identificar um elemento em relação a outro. 

Segundo afirma Marc Auge (2005:46): 

 

 “A organização do espaço e a constituição de lugares são, no interior de um 

mesmo grupo social, uma das paradas em jogo e uma das modalidades das 

práticas colectivase individuais. As colectividades (ou os que as dirigem), como 

indivíduos a elas ligadas, têm necessidade de pensar simultaneamente a 

identidade e a relação, e para o fazerem, de simbolizar os elementos constituintes 

da identidade partilhada , da identidade particular e da identidade singular.” 

 

Nesse sentido, Augé (2005) identifica três tipos de identidade: a identidade 

partilhada pelo conjunto de um grupo, a identidade particular de tal grupo ou 

de tal indivíviduo por referência aos outros e por fim, a identidade singular do 

indivíduo ou do grupo de indivíduos na medida em que não são semelhantes a 

nenhum outro. 
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Não obstante, a História é por definição a ciência que estuda o homem, 

na sua relação com o tempo e com o espaço, assim, a história está presente em 

todos os lugares  e integra-se a partir de condições económicas, politicas, sociais 

e culturais experienciadas pelos seus habitantes ao longo do tempo. 

Augé afirma que (2005:50):  

 

“O lugar é, por fim, necessáriamente histórico a partirdomomento em que, 

conjugando identidade e relação, se define por uma estabilidade mínima. 

Histórico, pois que aqueles que nele vivem aí podem reconhecer pontos de 

referência que não têm de ser objectos de conhecimento (...) O habitante do 

lugar antropológico vive na história, não faz história.” 

 

Por fim, as Relações, estão claramente interligadas à identidade e à história e 

diz respeito à condição humana enquanto interlocutor da estrutura urbana. 
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FIGURA 14- A PRAÇA ENQUANTO COMPONENTE DO ESPAÇO ANTROPOLÓGICO 



49 

 

1.2.3 A PRAÇA ENQUANTO COMPONENTE DO ESPAÇO ANTROPOLÓGICO 

 

Quando nos remetemos à cidade, enquanto espaço gerador de códigos 

de convivência e quadro físico de unidade de memória coletiva, estamos por 

consequência a remeter nos ao espaço público, uma vez que é neste, 

nomeadamente nas praças e ruas da estrutura urbana que se estabelece, 

materializa e expressa a relação entre os cidadãos (Figura 14). 

 

Assim, de acordo com a perspetiva de Borja (2006:119) “o espaço público 

é a cidade e a história de um é consequência da história do outro”. 

 

O Espaço Público é por definição um elemento aglutinador de vivências e 

memórias colectivas, que permite desenvolver a vida em comunidade. Enquanto 

espaço de permanência e de encontro quando ausente de concretização física  

materializa-se a presença dos seus utilizadores, ou seja, o espaço público não 

representa a negação da cidade, porém representa a sua afirmação e 

existência. 

Para Borja (2003:1): 

 

 “ O espaço público é um conceito próprio do urbanismo que às vezes se 

confunde (erradamente) com espaços verdes, equipamentos ou sistema viário, 

mas que também é utilizado na filosofia política como lugar de representação e 

de expressão colectiva da sociedade”. 

 

Assim, é no espaço público que se desenvolvem as interatividades 

coletivas, como o convívio e trocas entre os diversos grupos que compõem a 

heterogénea sociedade urbana contemporânea, formando um espaço de 

representação eminentemente social.  

Por isso, o espaço público representa a essência da cidade, é o local 

onde as pessoas se encontram, onde se sentem, onde conversam tornando 

possível ler e compreender no espaço publico expressões e forças que habitam a 

cidade. 

Na estrutura urbana, Serdoura (2006) refere por sua vez que o espaço 

público, pelas suas caraterísticas físicas e não físicas, nomeadamente pela forma 

como a dimensão humana se relaciona com esses espaços, apresenta diversas e 
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distintas tipologias. Assim podemos delimitar o espaço público em duas 

tipologias: o linear e o não linear, sendo que o primeiro diz respeito às avenidas e 

as ruas e o segundo engloba as praças, os lagos e os parques. O autor considera 

ainda que é nos espaços não lineares que mais se destacam os processos de 

socialização de uma sociedade. 

Os espaços lineares são o resultado da mobilidade de transportes e 

pessoas, e representam por isso espaços de circulação, como as estradas, 

enquanto elemento de conexão a nível regional, nacional e internacional entre 

aglomerados, as avenidas que estabelecem conexões entre zonas do contexto 

urbano, e caraterizam-se essencialmente por vias de tráfego rápido e intenso, as 

ruas enquanto elemento de circulação dentro da cidade, e os percursos 

pedonais, entre outros. 

Por sua vez, os espaços não lineares representam espaços livres e de 

vivência urbana, e caraterizam-se fundamentalmente por praças enquanto 

espaço por excelência onde ocorrem as manifestações coletivas e culturais e os 

largos que representam espaços não intencionais, muito idênticos às praças mas 

que resultam da obsolescência de um espaço urbano residual, entre outros. 

Gehl e Gemzøe (2002) defendem que, os espaços não lineares podem ser  

diferenciados no que diz respeito à sua conceção espacial, pelo facto de serem 

resultado de um ato voluntário ou de um planeado, da qual são exemplo as 

praças. 

A praça é uma criação física do homem e é por definição um espaço 

público destinado à sociabilização e interação social por parte dos seus 

utilizados, ou seja, pode ser definida como cenário de vida coletiva na cidade e 

enquanto espaço que possibilita a vivência e interação do Homem em 

sociedade. 

Em termos formais, apresenta por norma uma forma clara, geometrizada e 

regular, com limites bem definidos que transmite um noção de centralidade e 

uma sensação de permanência mais do que de passagem. É muitas vezes 

concebida com a função de enquadrar um ou um conjunto de edifícios, e 

encontra-se normalmente contextualizada num espaço urbano livre de 

edificações. 
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Diversos autores, apresentam a definição de praça, segunda a perspetiva 

de espaço de sociabilização, de reunião, de interação social, de identidade e 

História. 

Segundo Lamas (2007:102):  

«Se a rua é o lugar de circulação, a praça é o lugar intencional do encontro, da 

permanência, dos acontecimentos, de praticas sociais, de manifestações de 

vida urbana e comunitária e de prestígio»  

Nesse sentido, o autor define a praça enquanto espaço de encontro, de 

permanência, de circulação e de comércio fundamental na vida dos cidadãos 

e na vida da cidade. Assume-se ainda como palco de manifestações culturais, 

de comemorações e relevantes acontecimentos festivos. 

Segundo Lynch (1999) as praças enquanto espaço de lazer e de encontro, 

são áreas de fuga no tecido urbano que tem o intuito de proporcionar a 

sensação de bem-estar aos seus utilizadores. Para isso, os equipamentos e 

mobiliário urbano, como: os bancos, as fontes, a iluminação, a cobertura 

vegetal, entre outros, são fundamentais para possibilitar aos cidadãos a 

sensação de conforto, e por consequência uma sensação de permanência. 

Na perspetiva de Caldeira (2007) a praça representa uma importância 

fundamental a nível cultural, ambiental, económico e social na cidade e suporta 

um património abundante em cultura, tradição, história e enquanto espaço 

propício de identidade no contexto urbano.  

Por fim, é possível concluir que, a praça apresenta um elevado valor 

cultural, histórico, identitário e de interação social fundamental para a 

concepção de espaços antropológicos, enquanto campo de desenvolvimento 

de trocas e coesão social e vínculos de sociabilidade. 
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FIGURA 15- PROBLEMÁTICA DA CIDADE GLOBAL 
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1.3 DIACRONIA DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ESTRUTURA URBANA 

CONTEMPORÂNEA E A PROBLEMÁTICA DA CIDADE GLOBAL 

 

Conforme afirma Távora (1982):  

 

“A cidade contemporânea atinge assim uma forma dominadora, uma escala 

visual cujo domínio o homem não pode controlar, e domina e absorve no seu 

crescimento todo o espaço que a envolve, quer o espaço horizontal onde 

assenta, quer o espaço vertical que as possibilidades da técnica lhe permitem 

ocupar. E no seu crescimento incontrolado arrasa tudo, desde a paisagem natural 

até ao próprio homem que a cria”. 

 

Assim, ao longo da história urbana, são muitos os agentes responsáveis 

pela inserção de novas componentes que se tornam parte inerente da estrutura 

urbana, sendo esta historicamente concebidas pela sobreposição de diversas 

camadas correspondentes a várias épocas. 

Assim, no início do século XIX, provocado pelo desenvolvimento da 

máquina e o consequente desenvolvimento acelerado das estruturas urbanas, 

inicia-se o processo de industrialização que irá afetar diretamente o modo de 

planeamento urbano (Figura 15). 

Deste modo, a estrutura urbana sofre modificações sociais determinadas 

pelas grandes transformações, adaptando-se às constantes necessidades de 

infraestruturas, habitação e equipamentos, interligado às novas carências 

influenciadas pela procura de um estilo de vida cada vez mais acelerado e pelo 

aumento exponencial da população. Estas alterações verificam-se sobretudo na 

escala urbana, quer seja, em altura ou em profundidade, predominando agora a 

conceção de habitações coletivas em contraponto às habitações unifamiliares 

já existentes, que induz á obsolescência dos espaços urbanos no que diz respeito 

a sua qualidade urbana e social. 

Esta ideia é reforçada por Jan Gehl (2011:1), quando afirma que: 

 

 “Nos últimos 50 anos, a dimensão humana foi sisudamente negligenciada no 

planeamento urbano. É entre os edifícios que todos vivemos, ao nível da rua, e 

esse espaço está cada vez mais esquecido. As cidades deixam de se formar 

através de conglomerações de espaços urbanos mas como edificações 

individuais iniciando a problemática das cidades modernas.” 
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 FIGURA 16- TÉCNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: A SUA INFLUÊNCIA NAS QUESTÕES SOCIAIS 
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1.3.1  TIC- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: A SUA  

            INFLUÊNCIA NAS QUESTÕES SOCIAIS  

 

A cidade globalizada5 surge como resposta às problemáticas da cidade 

industrial e desenvolve os aspetos da mobilidade encurtando distâncias através 

dos novos meios de locomoção que se desenvolvem em parceria com as novas 

tecnologias da informação tornando possível uma sociedade virtual e de rápida 

conexão sem que seja necessário o contato direto e uma relação pessoal (Figura 

16). 

Assim, Teresa Sá (2012:5) reafirma “Estou constantemente em interação 

com os outros e os outros comigo. Estou só, mas ao mesmo tempo em contacto 

com o mundo.” 

  

Neste contexto, as novas tecnologias de informação e comunicação 

surgem no contexto da Revolução Industrial ou Terceira Revolução Industrial e 

promovem novas formas socioculturais independentes da distância espaço 

temporal, estabelecendo um impacto profundo na sociedade, quer na vida 

coletiva, quer na individual (Figura 17). Assim, este processo de desenvolvimento 

exponencial das TIC comporta várias falências na estrutura urbana e social, tais 

como a degradação social, individualização e perda de identidade, no entanto 

apresenta igualmente algumas valências, assim como a conexão entre 

diferentes escalas e a compactação do tecido urbano e das sociedades. 

 

 

 5.Globalização- Fenómeno ou processo mundial de integração ou partilha de informações, de culturas e 

de mercados. = MUNDIALIZAÇÃO 

 
"globalização", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/globalização [consultado em 02-02-2015]. 

 

FIGURA 17- GLOBALIZAÇÃO: ORGANIZAÇÃO DA CIDADE 

http://www.priberam.pt/dlpo/globalização


56 
 
  

FIGURA 18- A INFLUÊNCIA DAS TÉCNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA QUESTÃO HUMANA 
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Deste modo, ao longo do tempo, o espaço urbano sofreu alterações no 

seu uso, enquanto espaço físico, bem como no seu significado. Esta mudança 

ocorreu essencialmente no século XX e, deve-se principalmente ao rápido 

desenvolvimento ocorrido neste século. O novo estilo de vida alterou 

definitivamente o encontro dos cidadãos nas cidades e a troca de informação 

(Figura 18). 

Estas transformações ocorrem pela contínua evolução da sociedade 

relativamente aos seus hábitos, conhecimentos, objetivos, receios e, 

essencialmente nos últimos tempos, pelo rápido desenvolvimento tecnológico e 

científico. O tempo foi abreviado não só no modo de contato e diálogo entre 

indivíduos, podendo ser feito por telefone, telemóvel, e-mail, Internet, etc., como 

também, na mobilidade individual que proporciona autonomia e rapidez nas 

deslocações. 

Segundo Ascher (2010:65):  

 

“O face a face, os contactos diretos, continuam a ser meios de comunicação 

privilegiados; a acessibilidade física, a possibilidade de encontro, são mais do que 

nunca a principal riqueza dos lugares urbanos. (...) De certa maneira, assiste-se 

mesmo a um paradoxo: o desenvolvimento das telecomunicações banaliza e 

acaba por desvalorizar tudo o que é audiovisual – que se mediatiza e se 

armazena facilmente – e valoriza económica e simbolicamente aquilo que não se 

telecomunica (ainda?), o ‘direto’, as sensações tácteis, olfativas, gustativas, os 

acontecimentos... (...) são outros tantos índices da importância renovada do face 

a face e da experiência direta na vida urbana”. 

Nesse sentido, os espaços públicos urbanos, nomeadamente a praça, 

foram esquecidos pelos urbanistas e arquitetos modernistas durante grande parte 

do século XX e marginalizada pelo Homem e pelo progresso, deixando de ser um 

espaço caraterizador da vivência humana, e passando a representar um local 

de movimentação e passagem. 

 

  

FIGURA 16- A QUEBRA DO ESPAÇO PÚBLICO PROVOCADA PELO USO EXPONENCIAL DO AUTOMÓVEL 
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FIGURA 19- REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
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1.3.2 A QUEBRA DO ESPAÇO PÚBLICO PROVOCADOS PELO USO 

          EXPONENCIAL DO AUTOMÓVEL  

 

Com a Revolução Industrial (Figura 19), o fenómeno de migração para as 

cidades aumentou abruptamente e, por consequência ocorreu um crescimento 

da população e em poucos anos as ruas foram inundadas pelo automóvel. 

Assim, cidade global evolui em função de modelos associados ao 

automóvel, mas raramente com intuitos sociais inerentes, representando uma 

cidade determinada por uma estrutura em rede, em constante conexão e 

interação tecnológica.  

Por consequência, ocorre uma transformação no modo de viver nas 

cidades, as possibilidades de transporte aumentaram e por influência associa-se 

uma dispersão na construção. Dessa forma, o centro das cidades transforma-se 

num centro terciário, onde se fixam o comércio e os serviços; porém a habitação 

desloca-se para fora do centro devido à concorrência de espaços comerciais, e 

pela concentração automóvel associado à poluição e a desordem. 

Deste modo, as atividades de viver, trabalhar e lazer já não estão 

interligadas no centro e as cidades passam a ter áreas com usos específicos, 

originando maiores necessidades de deslocação.  

Por sua vez, o uso excessivo do automóvel leva ao desenvolvimento de 

grandes infraestruturas que satisfaçam as necessidades atuais, o que implica a 

qualidade dos percursos pedonais, tanto ao nível de conforto como segurança, 

para além de originar a conceção de grandes áreas destinadas ao 

estacionamento em prejuízo de espaços propícios a atividades humanas e 

sociais. 

  Nesse sentido Marc Augé (2005:84) afirma que  

 

“O mundo da globalização económica e tecnológica é um mundo da passagem 

e da circulação – tudo tendo como fundo o consumo. Os aeroportos, as cadeias 

hoteleiras, as autoestradas, os supermercados (…) são não-lugares, na medida em 

que a sua vocação primeira não é territorial, não é a de criar identidades 

singulares, relações simbólicas e patrimónios comuns, mas bem mais de facilitar a 

circulação (e, dessa maneira, o consumo) num mundo com as dimensões do 

planeta.”  
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FIGURA 20- A QUEBRA NO ESPAÇO PÚBLICO PROVOCADA PELO USO EXPONENCIAL DO AUTOMÓVEL 
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Assim sendo, o conceito de não lugares surge numa sociedade 

globalizada e é de certo modo o resultado da mobilidade dos indivíduos, dos 

objetos, e das ideias, e contraria por isso os locais antropológicos e lugares 

representativos da sociedade, representando espaços sem identidade, sem 

contexto histórico e com falta de apropriação designados por isso de espaços 

individualizados, como por exemplo aeroportos, autoestradas e centros 

comerciais. 

Deste modo, o automóvel reforça ainda mais esta ideia de 

individualização, que nos torna estranhos, ao mesmo tempo, a nós próprios e ao 

meio ambiente, demonstrando que o automóvel parece estar em conflito com a 

cidade e talvez até com a própria humanidade.  

Segundo Gehl (2012): “Ao longo dos anos, fomos perdendo qualidade de 

vida por causa dessa invasão do carro, e esquecendo como era agradável estar 

no meio urbano”. 

Assim, a problemática do automóvel origina uma cidade descontinua, 

multipolar e heterogénea, com uma acrescida dificuldade em coordenar o uso 

automóvel com o movimento pedonal, originando um espaço socioeconómico 

que apenas é facilmente acessível de carro, resultante da dispersão dos vários 

equipamentos. 

A respeito do mesmo Jan Gehl (2011:1) afirma que “O carro espreme a 

vida urbana para fora do espaço público” 

Esta percepção funcionalista do espaço urbano foi inicialmente 

proclamada em 1933 no CIAM IV pela Carta de Atenas para propor aquilo que 

se designou de urbanismo rodoviário. Este é determinado pela conceção de 

grandes avenidas que se assemelham a auto estradas, pela setorização e divisão 

de funções (Habitar-Trabalhar-Lazer e Circular) e pela construção de prédios 

altos (Macro escala) e dispersos pela estrutura urbana (Figura 20).  

Segundo, Edward T. Hall Dimensão oculta, (1999) “ Os nossos espaços 

urbanos são pouco estimulantes para os olhos, oferecerem pouca variedade 

visual e não se prestam praticamente à elaboração de um reportório 

quinestésico na base de uma experiência do espaço. De facto, parece que 

numerosos indivíduos se sentem frustrados no plano quinestésico ou mesmo 

entravados”. 
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FIGURA 21- URBANISMO MODERNISTA 
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Assim, as praças e ruas deram lugar as aos shoppings centers enquanto 

espaços de encontro, e o uso excessivo do automóvel condicionou a dispersão 

urbana, contrariando aquele que seria o objetivo do urbanismo modernista 

(Figura 21), em criar uma cidade mais verde e sustentável. 

Acerca do referido Choay diz que “na busca tecnicista da cidade ideal, o 

urbanismo modernista desconsiderou aspectos socioculturais e históricos”.  

O sistema económico modernista, compreende a conceção 

descontrolada de redes de infraestruturas e, o consequente aumento do uso 

automóvel e a crescente construção de grandes edificações onde se agrupam 

as atividades de comércio, da qual são exemplo os Centros comerciais. Por 

consequência, os espaços públicos urbanos foram invadidos pelo automóvel, ora 

em movimento ora estacionados, que conduz a uma degradação e 

desagregação do tecido urbano e as praças, ameaçadas pela poluição e 

insegurança, deixam de ser procuras enquanto espaços de permanência, lazer, 

de encontro e enquanto espaço público gerador de vivências humanas. 

Segundo Gehl e Gemzøe (2002:13):  

 

“os novos modelos de circulação, de comércio e de comunicação foram de tal 

modo profundos que conseguiram interromper séculos de tradição da praça 

pública urbana. O ritmo citadino mudou, a população aumentou, as cidades 

cresceram e a mobilidade urbana passou a ser uma das principais necessidades 

do Homem moderno e contemporâneo”. 

 

 Desponta nesta época, uma transformação significativa no contexto 

funcional e físico dos espaços públicos, nomeadamente nas praças. Nesta 

circunstância, os meios de mobilidade urbana associados aos padrões de 

comportamento e a um estilo de vida da sociedade cada vez mais rápido 

interligado ao sistema económico e ao crescente desenvolvimento tecnológico 

e científico condicionam fortemente a degradação e segregação do tecido 

urbano, nomeadamente os espaços públicos urbanos. 

Deste modo, a crescente necessidade de um estilo de vida cada vez mais 

rápido interligada aos novos meios de mobilidade e comunicação, originam uma 

sociedade consumista e individualista, que tornam o Homem mais independente 

e contribuem para o seu isolamento e afastamento no contato com os outros. 
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RECOMBINAÇÃO URBANA E SOCIAL COMO  

RESPOSTA À CIDADE ANTROPOLÓGICA ATUAL 

 

 

CAPÍTULO II 
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FIGURA 22- SOBREMODERNIDADE 
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2.1     CONCEITOS E DEFINIÇÕES DAS DINÂMICAS SÓCIO ANTROPOLÓGICAS  

          INSCRITOS NA ESTRUTURA URBANA CONTEMPORÂNEA 

 

A complexidade, heterogeneidade, fragmentação, segregação, 

individualização, desordem e anonimato que caraterizam os grandes centros 

urbanos moderno-contemporâneos, introduzem novas dinâmicas sócio-

antropológicas no tecido urbano, tais como: Sobremodernidade, Não-lugares, 

individualização, Gentrificação, perda de Identidade, entre outros. 

 

2.1.1 SOBREMODERNIDADE 

 

Existe uma oposição lógica entre Lugar Antropológico, enquanto espaço 

de identidade coletiva, e Não-Lugares, enquanto espaço de passagem, sem 

caraterísticas identitárias de uma sociedade, que visa uma reflexão acerca da 

cultura contemporânea e aquilo que nela é essencialmente novo. 

Nesse sentido, surge o conceito de sobremodernidade (Figura 22), por 

Marc Augé de modo a caraterizar essa nova realidade proposta no tecido 

urbano. Assim, sobremodernidade representa um objeto de estudo da 

antropologia contemporânea e relaciona-se com a pós-modernidade, por um 

lado considerando-a da mesma natureza, e por outro lado como oposição. 

Segundo Augé (1994:163) 

 

 “ A Sobremodernidade aparece quando a história se torna atualidade, o espaço 

imagem e o individuo olhar. Por oposição a uma pós modernidade, concebida 

como adição arbitrária de traços aleatórios, a Sobremodernidade dependeria de 

três figuras de excesso” 

 

 Nesse sentido, a Sobremodernidade é caraterizada por figuras de excesso. 

As três figuras de excesso referidas pelo autor, são compreendidas por: excesso 

de tempo, excesso de espaço e individualismo, que correspondem a 

transformações das categorias de tempo, espaço e indivíduo. 

 Excesso de tempo, no sentido em que a história se acelerou de tal forma 

através do excesso de informação que tudo se torna acontecimento, de modo a 

que planear a estrutura urbana a partir da condição tempo deixa de fazer 

sentido, diferenciando-se da perspetiva pós moderna associada à ideia de 

progresso em detrimento da história. Excesso de Tempo, por sua vez, associado à   
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FIGURA 23- NÃO-LUGARES, MARC AUGÉ 
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mobilidade (de pessoas, bens, informação e imagens) que nos transmite o 

sentimento de envolvência em relação a tudo o que se passa nos pontos mais 

longínquos do planeta. E por fim, individualismo, por um lado porque as 

singularidades (dos objetos e grupos de pertença) coordenam cada vez mais a 

forma como nos relacionamos com o mundo e, por outro lado, porque a 

estrutura urbana contemporânea incentiva cada vez mais a uma 

individualização, contribuindo para a decadência de referências coletivas. 

 

2.1.2 NÃO-LUGARES 

Segundo Marc Augé (1994:73):  

“a supormodernidade e ́ produtora de na ̃o-lugares, isto e ́, de espaços que não são 

em si lugares antropológicos”.  

Compreender o mundo contemporâneo passa também por refletir os 

mecanismos de relação entre lugares e não lugares. Assim, o não lugar, 

enquanto espaço adverso ao Lugar antropológico, carateriza-se por não ser 

relacional, identitário nem histórico. 

 Assim, os não lugares (Figura 23) são uma espécie de caraterística 

negativa do lugar, de uma ausência de lugar e resultam de uma época 

caraterizada pelo excesso de tempo, excesso de espaço e individualização, ou 

seja são caraterizados pela Sobremodernidade e originam um mundo provisório, 

efémero, transitório e individualizado. Deste modo, estes espaços são todavia a 

medida da época e revelam uma nova forma de viver o mundo, predispondo 

uma contratualidade solitária e materializam-se nas autoestradas, nos aeroportos 

e nas grandes superfícies como os centros comerciais. 

 Porém, o lugar nunca é completamente extinto e o não lugar nunca se 

consuma completamente, isto é, o lugar e o não lugar são polaridades fugidias. 

Esta noção é reforçada por Marc Augé (2005: 92), quando afirma que:  

 

“Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e 

os não-lugares, emaranham-se, interpenetram-se. A possibilidade do não-lugar 

nunca está ausente seja de que lugar for. O regresso ao lugar é o recurso de 

quem frequenta os não-lugares”. 
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FIGURA 24- INDIVIDUALIZAÇÃO 
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 Por fim, os não-lugares são espaços onde o individuo não cria relações 

sociais, identidade ou vínculos de sociabilidade. Acerca do mesmo, Augé 

(2005:100) afirma: “frequentar não-lugares, hoje, é ocasião de uma experiência 

sem verdadeiros precedentes históricos de individualidade solitária e de 

mediação não humana entre o individuo e a força pública”. 

 

 

2.1.3 INDIVIDUALIZAÇÃO 

  

A cidade pode ser compreendida enquanto lugar onde convive a 

comunicação internacional com o individualismo crescente e o isolamento 

individual. 

Assim, este jogo de proximidades e das distâncias entre os seres sociais, 

conduz a uma visão mais exata das propriedades e dos recursos sociais de cada 

individuo, situando-o num grupo formada pela sua família, pelos seus próximos e 

pelo conjunto das suas redes. Estes diferentes tipos de laços combinam-se de 

forma variável, podemos, aliás, caraterizar socialmente as pessoas, e até mesmo 

os meios, através da configuração e da extensão das suas relações 

interindividuais. 

 Deste modo, a diversidade de opções que existe hoje em dia ligada a um 

mundo cada vez mais rápido e global, cria estilos de vida e de consumo cada 

vez mais diferenciados tornando o individuo cada vez mais individual (Figura 24). 
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2.1.4 GENTRIFICAÇÃO 

 

A diversidade de escolhas que os indivíduos se defrontam atualmente, 

originam perfis de consumo e vida cada vez mais diversificados. 

 Designa-se por gentrificação o fenómeno social presente nas cidades 

contemporâneas que afeta uma região ou tecido urbano pela transformação 

das suas dinâmicas estruturais e padrões culturais, tal como a inserção de novos 

pontos comerciais ou construção de novos edifícios, que valoriza a região mas 

afeta a população de baixo rendimento. Assim procede-se a um aumento de 

custos de bens e serviços que torna difícil a permanência dos antigos moradores, 

pela incapacidade de subsistência na nova realidade urbana.  

 Assim, este processo é caraterizado pela valorização de um determinado 

contexto urbano envolvendo a troca de um grupo social por outro com maior 

poder económico. 

 Em termos morfológicos, a gentrificação promove a reorganização 

espacial de indivíduos com determinados estilos de vida e caraterísticas culturais 

através da substituição de um grupo social por outro, conduzindo à 

transformação do ambiente construído com a conceção de novos serviços e à 

alteração das leis de zoneamento que por sua vez conduz a um aumento do 

valor imobiliário, assim como da densidade populacional originando uma 

alteração no perfil socioeconómico da estrutura urbana.  

 No entanto a gentrificação não esta delimitada ao tecido urbano, muitos 

deste processo estão associados a áreas periféricas ou suburbanas tais como 

casos de deslocamentos forçados de sociedades para dar lugar a novas 

paisagens urbanas ou a redes de mobilidade. 
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2.1.5 PERDA DE IDENTIDADE  

 

Com o constante desenvolvimento das falências urbanos, e consequente 

origem das quebras na estrutura urbana e social, surge assim o conceito de 

perda de identidade que pode estar relacionado tanto a uma perda de 

identidade coletiva, assim como a uma perda de identidade espacial, associado 

a espaços com falta de conexão e representação, impedindo que os seus 

agentes sintam qualquer relação de proximidade com o tecido urbano, não se 

identificando nele. 

Consideramos assim estes espaços lugares estigmatizados pela sociedade, 

que se caraterizam como espaços obsoletos, aparentemente esquecidos, e 

estranhos ao sistema urbano. Podendo ser ainda caraterizados como espaços 

imprecisos e indefinidos, carecendo de referências pelas quais o individuo se 

identifique, acabando por não produzir espaços identitários de manifestações 

coletivas entre os seus utilizadores. 

Neste sentido, estes espaços são caraterizados pela individualização social 

determinada pelo novo estilo de vida contemporâneo, e pelo ritmo acelerado 

da vida urbana, formando assim um estilo urbano desenvolvido através de um 

caráter de anonimato. 

Não obstante, a perda de identidade cria nos seus utilizadores um 

sentimento de estranheza, não estabelecendo uma relação efetiva entre a 

escala humana e o espaço urbano, sendo possível concluir assim, que esta 

relaciona-se desde sempre com os conceitos como a individualização, 

gentrificação, e diferenciação social, originando espaços que não pertencem a 

ninguém, ou seja espaços sem identidade pessoal. 
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FIGURA 25- O ESPAÇO ARQUITETÓNICO ENQUANTO PRODUTO SOCIAL 
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2.2.     O ESPAÇO ARQUITETÓNICO ENQUANTO PRODUTO SOCIAL 

 

 Émile Durkheim, Marcel Mauss e Maurice Halbwachs, os três autores da 

escola Sociológica Francesa, foram os primeiros a estudar o espaço do ponto de 

vista das ciências sociais, e permitiram através das suas obras publicadas nos 

finais do século XIX e na primeira metade do século XX, definir o espaço 

enquanto realidade social, estabelecendo uma indissociável relação entre o 

espaço e a sociedade (Figura 25). 

 Nesse sentido, o espaço pode ser concebido enquanto representação e 

enquanto realidade material. Durkheim (2002:19), caracteriza o espaço 

enquanto: “representações essencialmente colectivas, traduzem antes de mais 

estados de colectividade, dependem da maneira como esta está constituída e 

organizada, da sua morfologia, das suas instituições religiosas, morais, 

económicas, etc.” 

 Assim, acerca da correlação entre Espaço/Sociedade Durkheim (2002:15) 

afirma que: “ A organização social foi o modelo da organização espacial, que é 

como que um decalque da primeira”. 

 Não obstante, o espaço representa igualmente uma dimensão material 

das sociedades, isto é, segundo Mauss (1974:237): ”a forma que elas assumem ao 

estabelecerem-se no solo, o volume e a densidade da população a maneira 

como esta se distribui, bem como o conjunto de coisas em que se assenta a vida 

colectiva”. 

 Já Halbwatchs defende o espaço enquanto suporte de memórias 

coletivas afirmando uma relação entre memória coletiva e espaço, sendo que a 

organização material do espaço apresenta-se como uma condição que permite 

a transmissão de memórias de grupo, pelo facto deste se moldar ao espaço 

assim como se deixa moldar por ele. Deste modo, o autor (Halbwatchs,1969:132) 

afirma que:  

 

“Logo que o grupo é inserido numa parte do espaço, transforma-a à sua imagem, 

mas ao mesmo tempo submete-se e adapta-se a coisas materiais que lhe 

resistem”. 
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FIGURA 26- NOVO ENTENDIMENTO DO ESPAÇO ENQUANTO PRODUTO SOCIAL 
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 Posteriormente, Henri Lefebvre, na sua obra: “A produção do espaço” 

reforça esta noção do espaço enquanto produto social (Figura 26), quando 

defende um novo entendimento do espaço, como elemento primordial do 

conjunto de fenómenos da sociedade, através da alteração do fator tempo 

para o fator espaço, no que diz respeito ao foco da organização das ciências 

sociais. 

 

Esta noção é reforçada pelo autor (Lefebvre,1986:36), quando afirma que:  

 

“É quando o espaço social se deixa de confrontar com o espaço mental (definido 

pelos filósofos e matemáticos), com o espaço físico (definido pelo prático-sensível 

e pela percepção da natureza), que a sua especificidade se revela”. 

 

Assim, a concepção de um espaço, está reciprocamente ligada às 

práticas sociais, pelo que analisar um espaço significa observar as práticas sociais 

que o constituem. Deste modo, Lefebvre, carateriza a conceção do espaço 

segundo três dimensões em constante interação: a prática social, que diz 

respeito à concepção de espaços de acordo com o conjunto e as práticas 

sociais; a representação do espaço, no sentido em que a conceção do espaço, 

pressupõe representá-lo a partir de um conjunto de práticas que concebem uma 

identidade; e o espaço de representação, enquanto lugares associados às 

práticas do quotidiano e ao lado clandestino e subterrâneo da vida social.  

 

Lefebvre complementa esta noção (1986:57), quando afirma que:  

 

“Podemos supor que a prática espacial, as representações do espaço e os 

espaços de representação intervêm de forma diferente na produção do espaço: 

segundo as suas qualidades e propriedades, segundo as sociedades (modo de 

produção), segundo as épocas. As relações entre estes três momentos- o 

percepcionado, o concebido, o vivido- nunca são nem simples nem estáveis”. 
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FIGURA 27- A COMPONENTE SOCIAL DA ARQUITETURA 
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A componente social da arquitetura 

 

A arquitetura e o desenho urbano, enquanto objetos produzidos para 

refletir as necessidades humanas, são responsáveis pela produção de lugares 

onde os seus utilizadores possam beneficiar e usufruir na sua integridade (Figura 

27). Assim, o planeamento urbano não se preocupa apenas com a entidade 

estética mas também com o panorama de comportamentos que ajudam na 

criação de espaços urbanos antropológicos com identidade, história e relações.  

Assim, segundo reafirma Paulo Rocha: 

 

 “A cidade deve constituir uma estrutura de amparo à vida, levando em conta 

suas várias dimensões -habitação, comércio, serviços, transporte, lazer e trabalho. A 

arquitetura, modificadora do espaço e da paisagem, deve atender social e 

esteticamente as necessidades humanas.” 

 

 Desta maneira, a inclusão de competências socio culturais na conceção 

e planeamento urbano constitui um dos mais significativos avanços da noção de 

espaço. Portanto, o espaço não pode ser compreendido como uma simples 

entidade física, desagregado do fator tempo e consequentemente fragmentado 

dos aspectos sociais que caraterizam uma sociedade.  

De modo geral, a arquitetura tem um forte impacto sobre a perceção do 

individuo relativo ao contexto urbano, causando sensações e efeitos psicológicos 

que influência o sujeito e a sua leitura do próprio espaço. Assim, o papel da 

arquitetura consiste na conceção de espaços adjacentes de ordem, proteção, 

qualidade, identidade e representativos do homem enquanto interlocutor da 

estrutura urbana. Neste contexto, estas dinâmicas antropológicas e a sua relação 

com a arquitetura são de extrema importância para o planeamento de espaços 

de permanência que caraterizem os seus usuários, e que sejam potenciadores de 

uma vivência permanente, socialização, e memórias coletivas. 

Por fim, é fundamental do ponto de vista do planeamento e conceção da 

estrutura urbana que se desenvolva conceitos e metodologias de forma a 

prevalecer a integração entre o desenvolvimento do espaço e o 

desenvolvimento tecnológico, ou seja um desenvolvimento urbano-tecnológico, 

de modo que o meio urbano atue como um espaço simbiótico recombinando os 

novos elementos das TIC, emergentes do processo de globalização, com 

componentes provenientes de outros períodos da história urbana.  
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FIGURA 28- FENÓMENO DA RECOMBINAÇÃO URBANA E SOCIAL 
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2.3 FENÓMENO DA RECOMBINAÇÃO URBANA E SOCIAL 

 

  Recombinar, significa em termos abstratos, conceber novas 

combinações, ou seja voltar a combinar, para algo que deixou de estar 

adequado ao contexto. 

 Segundo Firmino (2005:4):  

 

“A noção de espaço já cruzou as fronteiras do território físico ao considerar o 

espaço como um produto social. Ademais, esta noção agora deve incorporar a 

complexidade das interações virtuais, remotas distantes, assim como o próprio 

ciberespaço. Isto é o que conceitos como o de espaço recombinante tentam 

alcançar”. 

 Assim, ao longo do tempo, a forma como nos apropriamos do espaço está 

em constante mutação, originando uma nova relação entre as diversas funções 

de habitar, trabalhar e lazer, pelo que é fundamental entender quais as 

necessidades da sociedade contemporânea de forma a preservar a sua 

identidade, valores e memórias, dando-lhes contudo uma nova vivência, uma 

nova utilidade (Figura 28).  

 Sendo certo que as novas tecnologias da informação e comunicação 

(TIC’s) representam cada vez mais o futuro das nossas cidades, torna-se 

fundamental a criação de suportes sólidos para que as mesmas tenham um 

desenvolvimento ordenado e sustentável. 

 Nesse sentido, o termo espaço recombinante surge em 1995 por Mitchell e 

é usado para impossibilitar a noção de que um espaço urbano contemporâneo 

seja despromovido do fator histórico, fortalecendo a ideia de um espaço urbano 

real recombinando com as novas componentes das TIC. Assim, um espaço 

recombinante materializa um espaço híbrido, simbiótico e cibernético e nele 

convivem diversos períodos da história do tecido urbano em conjunto com as TIC, 

sendo possível concluir que existe um trinómio entre Espaço-Tempo-Tecnologia. 

Segundo afirma Mitchell (1995:102) “Haverá profunda significância 

ideológica nas recombinações arquitectónicas que seguirão a dissolução 

electrónica dos tipos tradicionais de edifícios e dos padrões espaciais e 

temporais” 
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FIGURA 29- RECOMBINAÇÃO URBANA: CIDADE INFORMACIONAL 
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Assim, este conceito de arquitetura recombinante é definido como uma 

visão abrangente e integrada de ação que leva à resolução de problemas 

urbanos e que procura trazer uma melhoria duradoura das condições 

económicas, físicas, sociais e ambientais das áreas que tenham sido sujeitas a 

transformações. Assim, define-se o conceito de Recombinação urbana como 

uma intervenção integrada nas várias dimensões (social, ambiental, económica 

e física) com vista à resolução a longo prazo dos problemas inerentes às zonas 

urbanas. 

 Deste modo, é essencial compreender que o conceito de arquitetura 

recombinante recusa a ligação tecnológica-determinista que representa a 

substituição das interações reais e do uso dos espaços públicos físicos por 

espaços e progressos virtuais e comunicações remotas.  

 Nesse sentido, conclui-se que a cidade contemporânea deve ser 

concebida segundo o conceito recombinante como uma correlação dos 

espaços físicos reais com os virtuais. 

A figura 29 ilustra as conexões entre a cidade tradicional e a cidade virtual 

na criação da cidade contemporânea, sendo a cidade virtual é uma fracção 

fundamental da cidade contemporânea, uma vez que estas representam u nova 

componente que se junta a outras, tais como os factores históricos, para 

conceber a realidade urbana contemporânea, patenteando aquilo que 

denominamos de arquitetura recombinante ou simbiótica. 

 

 Segundo afirma Firmino (2005:17): 

 

 “Há um grupo consistente de teorias das quais podemos desenvolver a difícil 

tarefa de reinterpretar o espaço e de redefinir a nossa maneira de intervir nas 

cidades. Fazem parte destas ideias, as noções de arquitetura recombinante, e de 

um espaço simbiótico e cibernético que mistura elementos físicos e virtuais, reais e 

irreais, na caracterização das atividades contemporâneas da sociedade urbana. 

É importante ressaltar que estas novas características não vêm substituir os 

elementos tradicionais do espaço, mas adicionar novas dimensões de interações 

físicas e virtuais, e complementar as esferas de relações sociais, culturais, políticas, 

económicas e territoriais na sociedade contemporânea. (...) Neste sentido, 

parece ser uma tendência aceitável e uma necessidade do ponto de vista do 

planeamento e da arquitetura, que desenvolvamos e valorizemos conceitos e 

métodos que priorizem uma integração entre o desenvolvimento urbano-

tecnológico”. 
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FIGURA 30- RECOMBINAÇÃO URBANA COMO INSTRUMENTO REGENERADOR DA DIMENSÃO HUMANA 



85 

 

 Assim, torna-se necessário criar espaços funcionais, ajustados à sociedade 

atual, pelo que se deve recombinar os existentes que já não cumprem os 

requisitos necessários. Se forem criados espaços que respondam às novas 

exigências da sociedade atual, o espaço urbano, nomeadamente a praça, 

pode readquirir o papel que desempenhou em tempos: ser o lugar de eleição 

para o encontro e convívio entre as pessoas (Figura 30).  

 Na altura de intervir numa determinada é importante ter em linha de 

conta as caraterísticas simbólicas e relativas à identidade quer do lugar, quer da 

comunidade que dela fazem parte. Pensar espaços multifuncionais, 

recombinando novos modos de viver, trabalhar e de lazer. 

 Por fim, o fenómeno de Recombinação surge assim como um instrumentos 

capaz de regenerar a estrutura urbana, incidindo em fundamentos como a 

importância da qualidade de vida nas cidades e a importância da presença de 

memórias arquitetónicas e colectivas na cidade. com o objetivo de atrair um 

público mais abrangente.  
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FIGURA 31- A CIDADE COMO UM ORGANISMO VIVO 
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2.3.1 ANALOGIA COM A BIOLOGIA-GENÉTICA 

 

A arquitetura, nomeadamente o urbanismo, enquanto ciência social é 

inúmeras vezes relacionado com metáforas organicistas e influenciado pelo 

discurso médico. Sendo que nesta nova racionalidade científica o corpo social 

sofre analogias com o corpo humano, a cidade, apresenta-se neste contexto 

enquanto um organismo vivo. 

Vários autores, foram ao longo dos anos empregando este discurso 

médico no urbanismo e na arquitetura da cidade, enquanto forma de resolução 

de espaços obsoletos. 

Ildefonso Cerda, foi em 1859, na Teoria General de la Urbanisation, o 

primeiro teórico urbanista, a recorrer a uma metodologia da biologia e do ser 

vivo para fortalecer a sua teoria. 

Para Françoise Choay em 1985, numa abordagem igualmente biológica 

do espaço urbano, o sintoma mais perceptível de uma doença social é o 

disfuncionamento da cidade, que o conduz a uma medicalização da cidade 

doente por via da arquitetura. 

Assim, o termo Recombinação emerge com maior frequência empregue 

na área das ciências do que na área da arquitetura e conceção urbana. 

 

O autor Benjamin H. Bratton (2002:50) reforça esta noção de que a 

arquitetura se funde com a genética, quando afirma que:  

“A arquitetura recombinante examina o profundo impacto cultural da 

biotecnologia, incluindo a genética, a genómica e engenharia transgénica no 

imaginário da arquitetura” e (2002:55) “Como sempre, os edifícios tornam-se 

corpos apenas como os corpos se tornam edifícios. Porque olhamos para a 

arquitetura como corpos genéticos, olhamos para os corpos genéticos como a 

arquitetura”.  

  

Quando abordamos o conceito de Recombinação, designamos um tipo 

de mutação genética que acontece com bastante frequência em todas as 

espécies existentes, sendo a arquitetura, engenharia, etc. aqui também incluídas 

por constituírem igualmente organismos vivos que se encontram em constante 

mutação e evolução (Figura 31). 
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FIGURA 32- FENÓMENO DE RECOMBINAÇÃO URBANA E SOCAIL: ANALOGIA COM A BIOLOGIA-GENÉTICA 
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 Esta noção é reforçada por Secchi (2012:37), ao comparar as partes do 

corpo com a figura da cidade: 

 

“Expressão de grande complexidade, embora frequentemente entendida de 

uma maneira muito redutiva, a figura do corpo, possuindo características, ao 

mesmo tempo, sistemáticas e diagnósticas, permite, em sua acepção principal, 

enfrentar e resolver, seja no nível da organização prévia de aparatos conceituais 

adequados, seja no desenho de formas físicas, um conjunto de questões atinentes 

à articulação e à integração, à forma e à dimensão, à localização e à conexão, 

à função e ao papel dos diversos elementos que compõem a cidade como 

partes de um corpo. A cidade será então como o corpo humano: um todo 

composto por partes distintas em função de suas propriedades intrínsecas, mas 

indissoluvelmente ligadas entre si ao longo dos eixos da hierarquia e da 

integração; partes em relação às quais poderemos, sem construir nexos 

determinantemente causais, julgar a correção da posição, da dimensão e da 

forma, referindo-as às funções e ao papel que podem e que são chamadas a 

realizar”. 

Assim, e procurando estabelecer uma analogia entre a genética e a 

arquitetura (Figura 32), o ser vivo simboliza na arquitetura a cidade, assim 

enquanto um ser vivo é constituído pelas suas células e estas são parte 

fundamental do seu desenvolvimento, na cidade as células constituem 

metaforicamente a identidade, a história e as relações, ou seja as componentes 

do espaço antropológico. Nesse sentido, por via de uma mutação, que conduz 

ao aparecimento de células doentes no ser vivo, através do ADN recombinante 

ocorre o fenómeno de Recombinação genética que dá origem à diversidade 

genética. Assim na arquitetura o processo é muito semelhante, por via de uma 

obsolescência nas “células” do tecido urbano, ou seja na identidade, na história 

e nas relações, através dos fatores recombinantes, ocorre o fenómeno da 

Recombinação Urbana e esta gera um espaço antropológico.  
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FIGURA 34- PRAÇA DO COMÉRCIO: LISBOA 

FIGURA 33- PRAÇA DA LIBERDADE: PORTO 
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2.3.2  CASOS DE APLICAÇÃO DA ARQUITETURA RECOMBINANTE COMO     

          SOLUÇÃO  

  

Através o fenómeno de Recombinação Urbana e Social é possível gerar 

uma conexão de diversos fatores da estrutura urbana imprescindíveis ao bom 

funcionamento da vida na cidade e ao desenvolvimento de memórias coletivas, 

tais como as componentes que caraterizam o espaço antropológico, 

compreendidas pela Identidade, História e Relações, outrora desconetadas, 

resultante do crescimento exponencial das cidades em parceria com as novas 

tecnologias de informação e comunicação e o uso excessivo do automóvel no 

tecido urbano. 

Portanto conceitos com a reorganização, reconversão, reinterpretação, 

revitalização, renovação e remodelação podem ser parte do processo de 

Recombinação uma vez que têm como objectivo dar uma nova identidade à 

estrutura urbana outrora obsolescente.  

 Nesse sentido, já existem alguns exemplos que podem ser considerados 

de intervenção da arquitetura recombinante, como é o caso da praça general 

Humberto Delgado, avenida dos aliados e praça da liberdade no Porto e da 

Praça do Império em Lisboa. 

 

2.3.2.1 O CASO DA PRAÇA DA LIBERDADE, PORTO 

 

 Em 1721 surge a Praça Nova das Horta, posteriormente denominada por 

Praça da Liberdade, que juntamente com a Avenida dos Aliados e a Praça 

General Humberto Delgado caraterizam um tecido urbano contínuo (Figura 33), 

compreendido como um espaço urbano de socialização, interação social, 

manifestações culturais e centro de vida económica e social da cidade do Porto. 

Ao longo dos séculos, este espaço urbano foi sofrendo transformações, 

essencialmente na forma como os seus utilizadores a percecionam. 

 Em 1916,o arquiteto inglês Barry Parker, propôs a reestruturação dos 

acessos à área central, sendo que apesar desta proposta ter como objetivo 

incidir no uso do espaço pelos seus utilizadores, conferiu maior importância ao 

automóvel no tecido urbano. 
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Assim, do projeto de Barry Parker, que sofreu algumas transformações por 

parte do arquiteto Correia da Silva, surge a atual requalificação de Siza Vieira e 

Souto Moura, que visa introduzir novos valores sociais ao espaço, no sentido em 

que devolve um espaço mais amplo às pessoas, através da recombinação do 

espaço urbano, outrora tripartido, num tecido urbano contínuo. 

Segundo a perspetiva de Souto Moura (2005): “O que é bonito nas praças 

é o vazio que pode ser ocupado” 

Deste modo, por compreender um espaço central na cidade do Porto, da 

qual convergem diversas artérias importantes, carateriza-se como um espaço 

potenciador de sociabilização, gerador de vitalidade na cidade e com 

capacidade de albergar inúmeras funcionalidades urbanas. 

No que diz respeito às questões formais do projeto, a placa central foi 

reduzida, em contrapartida dos passeios laterais que aumentaram, no entanto, 

pelo facto da área central ser continua, o limite do edificado ser claramente 

percetível e as fronteiras visuais controladas permite, aos seus utilizadores usufruir 

o espaço na sua plenitude. 

O alinhamento principal do eixo central é marcado pelas estátuas que se 

distribuem ao longo do espaço: a estátua de Almeida Garret na Praça General 

Humberto Delgado; a estátua de D.Pedro IV na Praça da Liberdade e a Menina 

Nua - A juventude e Meninos e a A Abundância de Henrique Moreira na Avenida 

dos Aliados, que patenteiam pontos de referência e pontos de expressão 

cultural, artística, social e colectiva. Ao longo dos passeios laterais desponta um 

alinhamento de árvores, que permite criar zonas sombreadas e de repouso. 

Na zona Norte da avenida, o espelho de água juntamente com o 

conjunto de mesas e cadeiras semimóveis compreende um espaço de 

permanência, propício de interação social, que possibilita o agrupamento e 

encontro de pessoas. 

Por fim, as alterações de cotas do pavimento, a vegetação, o mobiliário 

urbano juntamente com o reajuste dos pavimentos, constituem factores 

recombinantes fundamentais à qualidade do espaço urbano, conferindo uma 

escala e uma proporção humana e antropológica ao tecido urbano. 
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2.3.2.2 O CASO DA PRAÇA DO COMÉRCIO, LISBOA 

 

 A Praça do Comércio, também designada por Terreiro do Paço, 

estruturalmente delimitada por um retângulo, representa uma das maiores 

praças da Europa com aproximadamente 36000 𝑚2 de área e localiza-se junto 

ao rio Tejo, na baixa de Lisboa (Figura 34), Até à sua destruição no terramoto de 

1755, albergou durante dois séculos, o Palácio Real, designadamente o Paço da 

Ribeira. Após o terramoto, a residência real deslocou-se para o Palácio da Ajuda 

e a praça perdeu uma das principais funções para a qual tinha sido concebida, 

chegando a ser utilizada como parque de estacionamento automóvel. 

Emergiram diversas iniciativas, com o intuito e requalificar este espaço 

urbano e devolver-lhe o seu sentido e identidade, que foram em vão até à 

proposta de recombinação do antigo Terreiro do Paço, que visa preservar o seu 

valor simbólico, histórico, identitário e relacional. 

Assim, esta recombinação tem como objetivo valorizar e manter os 

principais elementos que permanecem até hoje como invariantes da sua 

evolução histórica, e carateriza-se pela diminuição do uso automóvel e pelo 

consequente aumento da área empregue ao peão, pela melhoria das 

articulações e complementaridades com os espaços circundantes, pelo reforço 

da sua relação com a frente ribeirinha, ao nível das acessibilidades e das 

conexões visuais estabelecidas ao longo dos eixos patenteadas pela distinção 

de pavimentos, pela diminuição das vias rodoviárias, pelo alargamento dos 

passeios e pela criação de esplanadas que permitiram transformar 

significativamente a vivência da praça e a sua relação com os edifícios 

envolventes. 

Deste modo, as soluções urbanísticas aplicadas permitem caraterizar a 

atual Praça do Comércio, como um espaço concebido à escala humana, 

dotado de factores identitários e reforçada por manifestações culturais e por 

memórias e vivências coletivas. Este projeto de recombinação foi concebido 

com o intuito de devolver o espaço aos cidadãos que outrora era ocupado pelo 

uso automóvel, no sentido de os estimular para a importância histórica e 

patrimonial do espaço. Proporcionaram-se novas condições de conforto para a 

sua utilização e consequentemente para a dinamização de novas atividades, 

tanto ocasionais como permanentes. 
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CAPÍTULO III 
 

 

ENSAIO PROJETUAL 

UMA NOVA VISÃO ANTROPOLÓGICA PARA SANTA 

MARIA DA FEIRA ATRAVÉS DA RECOMBINAÇÃO 
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FIGURA 35- UMA VISÃO ANTROPOLÓGICA DE SANTA MARIA DA FEIRA 
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3.1 IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO ANTROPOLÓGICO EM SANTA MARIA DA FEIRA 

 

Santa Maria da Feira evidencia-se por ser uma cidade feita de 

memórias do tempo, insinuando uma evidente combinação entre as vivências 

do passado e uma recetividade á modernidade e ao progresso, sem pôr em 

causa a sua génese cultural e as memórias da sua história (Figura 35). 

No entanto, a cidade de Santa Maria da Feira, assim como as outras 

da era modernista designa-se como um espaço individualizado, que denota 

sobreposição de diversas épocas num mesmo espaço. Apesar de evidenciar 

marcas de identidade, História e Relações, estas apresentam-se, pouco 

interligados e articuladas entre si, o que não permite interpretar a cidade 

enquanto um espaço antropológico. 

 

Conforme referido anteriormente, na perspectiva de Augé 

comparativamente ao sentido de Espaço Antropológico (2005):  

 

“ A simbolização do espaço é originada através das vivências e das relações 

humanas. Designa-se de lugar antropológico, uma vez que neste espaço que 

se desenvolvem relações identitárias de uma comunidade, bem como a sua 

história comum, desenvolvendo, deste modo, determinados códigos, signos e 

símbolos próprios“. 

 

Segundo a perspetiva do autor (Figura 36) considera-se que o conceito 

de identidade pode ser compreendido como Espaços Públicos, Igrejas e as 

Escolas, enquanto que o conceito de Relações está interligado às Emoções, à 

linguagem e à residência. Assim, a ligação da Identidade, com a História e as 

Relações; os três conceitos fundamentais que segundo o Augé definem um 

espaço antropológico; determina um Espaço Objetivo entendido como 

“marcas objetivas de identidade e história” e um Espaço Simbólico 

determinado pela forma como os outros se relacionam com o próprio espaço. 

Por sua vez, a junção destes dois espaços, Objetivo e Simbólico, originam um 

Espaço Antropológico. 
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FIGURA 36- PERSPETIVA DE MARC AUGÈ 

FIGURA 37- REFLEXÃO DA PERSPETIVA DE MARC AUGÈ, INTERLIGADA AO CASO DE SANTA MARIA DA FEIRA 
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 Deste modo, através de uma reflexão da perspetiva de Augé, interligado 

ao caso da cidade em estudo (Figura 37), é possível identificar como marcas 

de identidade as escolas (Escola, Básica de 1º ciclo; Jardim de Infância 

Montinho, ISVOUGA, entre outras), as igrejas (Igreja da Misericórdia) e os 

equipamentos (Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira, campo de jogos, 

entre outros); por sua vez, como referência histórica da cidade evidencia-se o 

Castelo, enquanto elemento que origina a cidade, a Viagem Medieval, que 

carateriza o surgimento de Santa Maria da Feira através das trocas comerciais, 

e o Mercado e por fim, enquanto marcas simbólicas de Relações, admitimos 

as praças, espaços públicos e as ruas, enquanto espaços propícios ao 

desenvolvimento de laços coletivos.  

  Nesse sentido, Santa Maria da Feira compreende um núcleo central 

onde se realizam os acontecimentos mais importantes da cidade, como é o 

caso da Viagem Medieval de Santa Maria da Feira e onde se localizam com 

maior afluência as componentes que caraterizam o espaço antropológico, 

porém, esta centralidade não se afirma atualmente e o espaço não possui 

caraterísticas histórias e identitárias com capacidade de oferecer aos seus 

utilizadores uma vivência contemporânea permanente, por consequência, só 

é efetivamente utilizado esporadicamente, sobretudo em ocasiões festivas. 

Este facto, deve-se a uma desagregação funcional e uma desarticulação das 

componentes antropológicas, enquanto elementos com grande influência nas 

vivências urbanas e nos processos de sociabilização. 

  Desta forma, conduzir o centro histórico de Santa Maria da Feira para 

uma vertente mais antropológica e humana, prende-se com o objetivo de 

restituir um património cultural, uma memória coletiva e uma vivência urbana 

ao núcleo central de Santa Maria, valorizando-o e interpretando-o como um 

elemento de articulação e unificador do sistema urbano atualmente 

policêntrico, no sentido de proporcionar no espaço uma vivência colectiva 

permanente. 
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FIGURA 38- COMPONENTES DO ESPAÇO ANTROPOLÓGICO EM SANTA MARIA DA FEIRA 
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3.1.1 COMPONENTES DO ESPAÇO ANTROPOLÓGICO: IDENTIDADE, 

HISTÓRIAS E RELAÇÕES  

 

 Ao identificar as componentes do espaço antropológico em Santa 

Maria da Feira (Figura 38) é claramente percetível que estas se evidenciam 

mais no centro histórico, diretamente relacionado com o fluxo de funções e 

pessoas presente nesta zona da cidade. Assim, apesar de Santa Maria da Feira 

continuar a evoluir nos últimos anos, e de atualmente se caraterizar como 

policêntrica, o seu núcleo central continua enquanto foco de atratividade, 

pela multifuncionalidade de comércio e serviços e pela memória e património 

cultural. 

 Assim, na componente Identidade, subsiste elementos históricos que se 

evidenciam, como é o caso da Igreja Matriz, do Convento dos Loios e da  

Igreja da Misericórdia que desfruta de uma vista privilegiada sobre o contexto 

urbano de Santa Maria da Feira.  

Os elementos desportivos caraterizam-se pelo Estádio Marcolino de 

Castro que alberga a equipa do Feirense, as Piscinas Municipais que se 

localizam perto do centro histórico e o pavilhão gimnodesportivo, que 

representam igualmente elementos de Identidade.  

Relativamente à componente História, o Castelo Medieval é o elemento 

mais emblemático no que diz respeito ao desenvolvimento da cidade, 

desempenhando a função de rótula que estrutura o tecido urbano.  

O Castelo Medieval compreende um dos monumentos mais 

emblemáticos da arquitetura militar portuguesa, na forma como representa os 

recursos de proteção empregados entre os séculos XI e XVI.  

No que diz respeito à componente Relações, a antiga Rua Direita 

atualmente dividida em Rua Dr. Elísio de Castro e Rua Dr. Roberto Alves, 

enquanto elemento estruturante da malha urbana, encontra-se 

intrinsecamente ligada ao Castelo Medieval, e representa o principal eixo 

histórico da cidade, que apresenta caraterísticas dos tempos medievais, 

possuindo um caráter predominantemente pedonal.  
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É nesta espinha dorsal da cidade, ocupada essencialmente por 

habitação e com alguma predominância de serviços e atividades comerciais, 

que se apresentam os principais edifícios do século XIX classificados e que 

caracterizam autênticos testemunhos da história da cidade de Santa Maria da 

Feira. 

 É ainda nesta rua de topografia acidentada e irregular, que oferece 

diversos pontos de vista ao longo do seu percurso, onde se pode encontrar o 

Largo do Rossio e a Praça Municipal, que apresentam do mesmo modo 

importantes elementos da componente Relações.  

No que diz respeito aos espaços verdes, podemos apontar dois 

momentos como sendo os de maior relevância: a grande área verde que 

envolve o Visionarium e o Europarque, e o espaço onde se realiza anualmente 

a Viagem Medieval, também caracterizado enquanto componente histórica 

da cidade por representar o maior acontecimento de recriação histórica 

medieval do país. Realiza-se uma vez por ano e tem a duração de dez dias, e 

atrai centenas de visitantes.  

A sua primeira edição ocorreu em 1996, e diferencia-se pela sua 

dimensão histórica e temporal, sendo recentemente distinguida na terceira 

edição dos Prémios de Turismo de Portugal, com a categoria de “Animação” 

por uma menção honrosa. 

Por fim, ao identificar em Santa Maria da Feira estes três conceitos 

fundamentais que definem um Espaço Antropológico é percetível a 

indissociável relação entre eles e o seu papel como elementos imprescindíveis 

para o funcionamento da cidade, para o desenvolvimento de relações 

interpessoais e o crescimento de memórias coletivas, sendo possível assim 

delimitar um espaço central que irá funcionar como um espaço 

recombinantes das diversas componentes de espaço antropológico.  
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3.1.2 CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

  

O concelho Santa Maria da Feira localiza-se no norte de Portugal, no 

distrito de Aveiro, entre a bacia do rio Douro e a bacia do rio Vouga e 

pertence a Área Metropolitana do Porto. Os limites do centro urbano são 

determinados por dois grandes eixos: a Estrada nacional 223 e a A1 e o 

município tem cerca de 21 freguesias. 

Ao longo do tempo, a cidade foi adquirindo uma importância 

essencialmente resultante da sua localização geográfica, constituída a sul 

pelo Castelo Medieval, enquanto ponto de fortaleza, de defesa e de história, 

e pelo vale banhado do Rio Cáster, que pelas suas terras férteis possibilitou a 

fixação da população, e a norte composta pelos vazios urbanos classificados 

e pelos campos agrícolas. 

Assim, Santa Maria da Feira caracteriza-se por ser uma cidade feita de 

história e memórias, que transporta os seus cidadãos e visitantes para distintos 

tempos da sua história. Nesta cidade a modernidade convive com a 

ruralidade, ou seja, "A cidade associada ao campo". 

  A cidade de Santa Maria da Feira possui desta forma aspetos únicos no 

concelho, constituídos por percursos e paisagens naturais e construídas, e 

atividades culturais que se consubstanciam nas diversas infraestruturas, museus 

e patrimónios únicos. Muito deste património natural e edificado situa-se, de 

forma excepcional, na zona histórica da cidade. Esta realidade fez surgir o 

aparecimento de um conjunto de atrações e eventos com temática 

fortemente histórico e cultural, destacando-se a Festa das Fogaceiras, o 

Imaginarius e a Viagem Medieval. 

 No que diz respeito à arquitetura, Santa Maria da Feira distingue-se em 

edifícios, praças e infraestruturas que compõem a cidade, e destaca-se na 

estrutura urbana a arquitetura religiosa, de serviços, militar, habitacional e a 

arquitetura de espaços públicos, nomeadamente espaços verdes e praças. 

Pelo que é possível concluir, que existe em Santa Maria da Feira, embora 

fragmentada, uma relação entre arquitetura, natureza, espaço e Homem. 
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MANCHA CONSTRUÍDA FRAGMENTADA 

 

No que diz respeito à sua mancha construída, Santa Maria da Feira 

apresenta um mancha maior de edificado na zona central da cidade, mais 

precisamente no centro histórico urbano e na zona do Pingo Doce . Sendo 

que, no centro histórico predomina a tipologia de habitações unifamiliares ou 

coletivas de baixa altimetria. Por sua vez, a área adjacente ao Pingo doce 

apresenta um predomínio de habitações coletivas com altas altimetrias e é 

bem constituída de  atividades comerciais e serviços. Já nas zonas periféricas 

da cidade, ocorre uma predominância dos vazios urbanos face à mancha 

construída que se apresenta bastante dispersa. Muitos destes vazios devem-se 

à sua classificação no PDM, enquanto RAN (Reserva Agrícola Nacional) e REN 

(Reserva Ecológica Nacional). 

Nesse sentido, não existe uma regra que rege a conceção de mancha 

construída, resultado da crescente necessidade de expansão do tecido 

urbano para a periferia e que por sua vez deu origem à conceção de 

infraestruturas como resposta á necessidade de conexão de diversos pontos 

na cidade mas que se acaba por desempenhar funções segregadoras no que 

diz respeito à dimensão humana e social da cidade. 

 

O AUTOMÓVEL COMO ELEMENTO SEGREGADOR  

  

  O espaço construído surge no território de forma dispersa, apresentando 

maior concentração a sul da Estrada Nacional 223, uma vez que esta via 

segrega o espaço e separa a cidade em duas partes distintas. 

  Temos assim a sul, o centro urbano, com maior densidade construtiva no 

centro histórico e a norte um território onde é notória a falta de planeamento 

pois o edificado aparece quase de forma aleatória, sem regra aparente. 

  É importante referir ainda, que a A1, sendo um dos eixos de maior 

escala que atravessa o território, é mais um elemento que fragmenta o tecido 

urbano, pois é o momento de quebra de relação que deveria existir entre o 

Europarque, o Visionarium e o centro da cidade, fazendo com que este 

espaço fique isolado e perca importância quer para a população, mas 

também para os seus visitantes. 
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 Deste modo, o uso excessivo do automóvel exprime a identidade 

coletiva do local, pelo que é necessária a sua diminuição levando ao 

incentivo de outras redes de mobilidade tais como a pedonal e cicloviária. 

 

ESPAÇOS VAZIOS DESCARATERIZADOS 

  

  Em relação aos espaços de permanência, podemos referir que são 

escassos, apontando como os de maior importância a Praça Velha e o largo 

do Rossio , que estão diretamente relacionados com a zona mais antiga e por 

isso histórica da cidade, nomeadamente a rua de direita. 

 No que diz respeito aos espaços verdes, podemos apontar o espaço 

onde se realiza anualmente a Feira Medieval, que apesar de tratado, apenas 

tem utilidade aquando da mesma. 

 Assim, em virtude de uma despreocupação com o espaço público das 

cidades em detrimento da circulação e mobilidade viária, deparamo-nos com 

um crescimento dessas estruturas em contraponto com os espaços de 

circulação pedonal e de permanência, originando uma descaraterização dos 

espaços e a sua desumanização. 

 

 

INEXISTÊNCIA DE VIAS EXCLUSIVAMENTE PEDONAIS 

  

  Santa Maria da Feira carece de percursos exclusivamente pedonais, 

sendo que, os existentes encontram-se pouco dinamizados e descontínuos. 

Não obstante, não existe uma rede cicloviária incentivando o 

desenvolvimento das redes de mobilidade sustentáveis que permitem diminuir 

a utilização do automóvel nos centros urbanos evitando as consequentes 

barreiras físicas entre este e os seus utilizadores. 
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3.2 ESTRATÉGIA DE AÇÃO: APLICAÇÃO DA RECOMBINAÇÃO ANTROPOLÓGICA 

 

   Apesar de Santa Maria da feira apresentar fatores de Identidade, 

História e Relações apresenta ainda fatores de obsolescência, tais como: 

 -Inexistência de uma rede de ciclovias 

 -Descontinuidade pedonal e inexistência de vias exclusivamente pedonais 

 -Ausência de comunicação entre os espaços verdes e de permanência com 

os restantes espaços da estrutura urbana 

 -Uso excessivo do automóvel 

 -Ausência de participação humana 

 -Ausência de espaços de permanência 

 E como fator fundamental: AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS 

COMPONENTES HISTÓRICAS, IDENTIDÁRIAS E RELACIONAIS DENTRO DO TECIDO 

URBANO 

  

 Nesse sentido, surge o conceito de Recombinação Urbana e Social 

com o objectivo de acrescer uma preocupação com as dinâmicas sócio-

antropológicas inscritas no contexto urbano de Santa Maria da Feira, tais 

como a individualização, a constante perda de identidade e o surgimento de 

Não-Lugares, com a finalidade de conceber uma visão antropológica para o 

tecido urbano. 

Os fatores recombinantes, passam pela criação de uma rede cicloviária 

e pedonal que recombine as várias componentes do espaço antropológico 

(Mini Ramblas), assim com a concepção de um equipamento Multifuncional 

de apoio (Espaço objectivo) e de uma praça de ligação (Espaço Simbólico) 

que articule as várias tipologias de espaço antropológico. 

 Deste modo, as componentes do Espaço Antropológico (Identidade/ 

História / Relações) são ligadas diretamente através das Ramblas, da praça, 

ou do equipamento, que têm como objetivo encaminhar as pessoas para 

pontos estratégicos da cidade. Nos restantes casos em que a situação anterior 

não acontece, as ligações são rematadas com uma "Rótula" podendo ser 

edificado de carácter comercial ou praças de pequena dimensão que 

encaminham para os espaços de maior importância, maioritariamente através 

da relação visual. 
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3.2.1 RECOMBINAÇÃO GENÉTICA DA ESTRUTURA URBANA E SOCIAL DE 

SANTA MARIA DA FEIRA 

  

 O fenómeno de Recombinação Urbana e Social têm assim como 

finalidade a conexão das componentes que compõem o espaço 

antropológico: Identidade, Relações e História (Figura 43), entre outros objetivos, 

tais como: 

 

- Valorização do centro histórico; 

 -Criar uma nova centralidade local; 

 -Contribuir para um modelo arquitetónico adaptável a diversas 

situações; 

-Criação de espaços multifuncionais, espaços híbridos, simbióticos e 

cibernéticos; 

 -Desenvolver um plano integrado que unifique Santa Maria da Feira; 

 -Criar hábitos pedonais na cidade. 

 

 A área urbana escolhida para a aplicação do ensaio projetual localiza-

se essencialmente na zona do centro histórico da cidade de Santa Maria da 

Feira, pelo facto de esta apresentar caraterísticas históricas, identitárias e 

relacionais que ao longo do tempo, resultante do processo de evolução e da 

criação de novos núcleos urbanos na periferia, sofreu um processo de 

fragmentação, descontinuidade e consequente perda de sentido histórico e 

identitário.  

O projeto de intervenção necessita assim, de um conjunto de novas 

funcionalidades, novos serviços e comércio que vivencie o tecido urbano e 

demanda sobretudo de uma nova ocupação, que reafirme uma nova 

centralidade e que articule as diversas componentes do espaço antropológico 

e, que por consequência unifique, consolide as suas ligações e valorize o centro 

histórico.  

  Assim, propõe-se a reabilitação de um quarteirão enquanto espaço 

central dos diversos constituintes antropológicas, delimitado pela: Rua Doutor 

Vitorino de Sá; Rua Bispo Dom Sebastião S.Resende; Rua António Castro Corte 

Real e Rua dos Descobrimento, de forma regular, caraterizado por conter o 

Instituto Superior de Entre o Douro e o Vouga (ISVOUGA), enquanto 

componente identitária da cidade; o Mercado Municipal como componente 

Histórica fundamental ao entendimento do aparecimento da cidade pelas 

trocas mercantis; pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto- Unidade de Santa 

Maria da Feira e pelo Instituto Formação Turística- Núcleo Escolar de Santa 

Maria da Feira que representam factores identitários da cidade. 

Nesse sentido, o quarteirão selecionado para a aplicação projetual será 

utilizado como um espaço recombinante das várias componentes do Espaço 

Antropológico, através do reperfilamento da via (Mini-Ramblas) que visa a 

criação de uma rede pedonal e cicloviária, conferindo menos importância ao 

uso automóvel; através da criação de uma unidade que una a malha 

(Comércio de venda de produtos regionais); da criação de um equipamento 

multifuncional de apoio às diversas tipologias do Espaço Antropológico e da 

criação de uma praça de ligação. 

 O ensaio projetual visa assim recombinar os valores históricos, identitários 

e relacionais no contexto urbano, concebendo novas componentes e 

reconfigurando as articulações do espaço antropológico identificadas como 

fundamentais para as dinâmicas do centro histórico da cidade. 

 Deste modo, por meio das linhas de macro e micro estratégia pretende-

se transformar o tecido urbano de Santa Maria da Feira outrora obsolescente 

num espaço dotado de caraterísticas antropológicas, identitário, com 

características culturais e históricas e propícias de relações interpessoais e 

memórias colectivas. 

Assim, propõe-se a concepção de um equipamento multifuncional de 

apoio às diferentes componentes da estrutura urbana (Ponto 1); a concepção 

de uma unidade de comércio e venda de produtos regionais (Ponto 2) com o 

objectivo de unificar a malha; a criação de uma rede pedonal e ciclovias 

(Ponto B- Mini Ramblas) que acresce uma preocupação com a condição 

humana no tecido urbana e a criação de uma praça de ligação (Ponto A) que 

visa dar apoio ao equipamento multifuncional e às Mini Ramblas. 



108 
 

3.2.2 LINHAS DE AÇÃO: MACRO E MICRO ESTRATÉGIA 

 

 

 

 

 

Na antiguidade, um dos locais mais importantes de Santa Maria da Feira 

era a zona circundante ao castelo, onde os povos se foram instalando, 

comercializando diversos produtos (sal, alfaias, ferramentas, produtos das 

colheitas, entre outros), dando origem à terra de Santa Maria da Feira. Dado 

que esse comércio se afigurava numa espécie de feira em honra da Virgem 

Maria, advém essa mesma designação- Feira. 

 No entanto, ao longo do tempo o comércio regional foi-se 

descaraterizando, pelo que surge a necessidade de trazer novamente para o 

centro histórico o comércio de venda de produtos regionais (Figura 39), no 

sentido de preservar a história e identidade de Santa Maria. Representa, ainda, 

uma unidade que vai permitir unificar a malha e interligar as componentes do 

espaço antropológico juntamente com as Ramblas (Figura 40). 

  

COMÉRCIO DE VENDA DE PRODUTOS REGIONAIS 

Macro Estratégias: 

FIGURA 39- PLANTA ESQUEMÁTICA DO COMÉRCIO DE VENDA REGINAL 

FIGURA 40- DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES COMERCIAIS NA RUA DIREITA 
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As Ramblas surgem, como plano de Macro escala, com objetivo de 

acrescer uma preocupação com a condição humana e as Relações na 

cidade de Santa Maria da Feira. 

 Assim, as Ramblas caracterizam.se por uma rua larga e com grande 

movimentação de pedestres (Figura 42), são consideradas um espaço público 

à escala humana, onde os seus utilizadores se podem sentir parte dele, 

representando um expoente máximo de participação social na escala urbana, 

dinamizando e revitalizando os espaços públicos criando espaços de 

permanência, palco de manifestações culturais e de vivências interrelacionais 

no núcleo da cidade. 

 Em termos morfológicos, é um espaço homogéneo e acessível, sem 

deixar de ser congénito pela vegetação e apropriação humana que 

apresenta.  

RAMBLAS 

FIGURA 42- DESENHOS ESQUEMÁTICAS DA CONFIGURAÇÃO DAS MINI-RAMBLAS 

FIGURA 41- PLANTA DE MACRO ESTRATÉGIA 
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FIGURA 44- PLANTA ESQUEMÁTICA DA PRAÇA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A praça tem como principal função ser um elemento aglutinador das 

diversas tipologias do espaço antropológico definidas em Santa Maria da feira 

(Figura 44), pela qual se encontra diretamente relacionada com o 

equipamento multifuncional de apoio e com as Ramblas. 

  Assim, a partir de qualquer ponto é possível aceder facilmente à praça, 

através das permeabilidades que o edifício proposto traduz.  

 No que diz respeito a sua organização, esta encontra-se dotada de zonas de 

permanência que promovem a interação social e a criação de memórias 

colectivas, no entanto a sua em dois patamares e em espaços amplos permite 

que esta sirva de apoio à viagem medieval, uma vez que no patamar superior é 

possível servir de palco, e ainda servir nas restantes épocas do ano como um 

espaço de venda de produtos regionais ao ar livre, diretamente interligada ao 

mercado e ao equipamento. 

Micro Estratégias: 

PRAÇA  

FIGURA 43- APLICAÇÃO DO FENÓMENO DE RECOMBINAÇÃO URBANA EM SANTA MARIA DA FEIRA 
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3.3 FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA: EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL 

  

 A proposta de intervenção tem como finalidade a conceção de 

espaços que possibilitem a conexão de fatores identitários, históricos e 

relacionais no tecido urbano, incidindo em questões como a antropologia 

urbana e humanização dos espaços. 

 Nesse sentido, o equipamento compreende um programa que visa 

apoiar as diversas componentes no sistema urbano, no sentido em que deriva 

de um ponto central criando eixos visuais e de articulação com as 

componentes identificadas em Santa Maria da Feira como elementos 

constituintes de um conjunto antropológico. 

  Assim, o edifício é composto por uma átrio central que articula todos os 

programas que o constituem, e desta forma se relaciona com a praça, ao 

mesmo tempo que com a Rua Doutor Vitorino de Sá, com a Rua Bispo Dom 

Sebastião S.Resende, a Rua António Castro Corte Real e a Rua dos 

Descobrimento e por consequência, com o Mercado, o ISVOUGA, com as 

piscinas municipais, as escolas e com todos os respectivos elementos inerentes a 

um princípio antropológico articulador (Figura 45, 46 e 47). 

 Em temos programáticos, compreende uma zona administrativa, 

constituída por salas de reunião e recepção, uma sala polivalente, uma sala 

multimédia, uma cafetaria e zona de refeições, uma sala de workshops de 

apoio ao mercado, lojas de venda de produtos regionais, que tem como 

principal objetivo dar continuidade a malha urbana e apoiar o mercado, 

galerias de exposição e salas que poderão servir de centro de comunhão e 

cultura (Figura 48 e 49). 

 Deste modo, pretende-se através do fenómeno de Recombinação 

urbana e social conetar a estrutura urbana de Santa Maria da Feira, 

acrescendo uma preocupação sobre a condição humana, com a finalidade 

de que Santa Maria da Feira se caraterize como uma cidade identitária, 

histórica e relacional, ou seja, como uma cidade antropológica. 
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EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE APOIO 

FIGURA 45- ORGANIGRAMA FUNCIONAL:EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE APOIO 
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FIGURA 47- ESQUEMAS DE INTEGRAÇÃO DO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL FIGURA 46- PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 
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FIGURA 48- PLANTA 1º PISO E CORTES DE FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA 
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MATERIALIDADE 

 

A escolha da materialidade prende-se com o intuito de que a proposta 

de intervenção contraponha os atuais princípios da era modernista associados 

a um estilo de vida do indivíduo acelerado e, por consequência, transmita um 

equilíbrio no espaço urbano propício de componentes históricas e memórias de 

identidade inerentes a um princípio antropológico.     

Assim, o facto da proposta nascer do terreno, aproveitando o seu 

desnível natural, interligado à escolha do material constituinte do pavimento e 

da cobertura do edifício multifuncional ser o mesmo, em lajetas de betão, 

proporciona uma continuidade do percurso, assim como uma conexão visual 

unificada sobre o território, causando um impacto menor do edifício sobre a 

paisagem circundante (Figura 50). 

O edifício compreende ainda betão à vista, concebendo uma 

continuidade visual sobre todo o conjunto. 

No que diz respeito à escolha dos materiais interiores, o autonivelante 

permite essa mesma continuidade visual sobre todo o espaço. 

  

FIGURA 49- PLANTA 2º PISO E CORTES DE FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA 



116 
 

 

O edifício compreende ainda betão à vista, concebendo uma 

continuidade visual sobre todo o conjunto. 

No que diz respeito à escolha dos materiais interiores, o autonivelante 

permite essa mesma continuidade visual sobre todo o espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 50- PORMENORES CONSTRUTIVOS: EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL 
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CONCLUSÃO 

 

Na realidade, a história das cidades desde sempre se relacionou com a 

existência de espaços antropológicos e ambas traduzem a evolução e 

desenvolvimento da sociedade, assegurando um papel fundamental na 

estrutura da cidade e no desenvolvimento da vida urbana. 

Assim, do ponto de vista social, o espaço urbano antropológico, 

assume-se como um lugar propício ao desenvolvimento de atividades sociais 

de permanência e a manifestações culturais e de vivência urbana. É aqui que 

se desencadeia o encontro das pessoas que fazem parte do quotidiano da 

cidade e se processa assim grande parte da socialização urbana, constituindo 

um reflexo da sociedade e um retrato da cidade. Por ser um espaço social é 

também espaço de representação, no qual a sociedade se expressa. 

 Do ponto de vista urbano, o espaço antropológico visa uma conceção 

sustentada em bases sólidas, de forma a respeitar o utilizador como principal 

ator do espaço urbano, concebendo espaços multifuncionais que promovam 

a criação de laços sociais e memórias coletivas. 

Deste modo, após tantas incertezas que envolvem os impactos das TIC 

e da globalização sobre o espaço urbano e antropológico, é, no mínimo, 

certo que perante, o processo natural de evolução e modernização das 

cidades, o espaço contemporâneo já não é o mesmo que caraterizou as 

cidades industriais e o modernismo do final do século XIX. 

A Recombinação urbana e social, é nesse sentido, um conceito capaz 

de transformar e introduzir dinâmicas sócio-antropológicas no espaço urbano 

contemporâneo reinterpretando os modelos ultrapassados de planificar 

cidade transpondo-os e originando novas formas de pensar cidade de forma 

a criar uma estrutura urbana focada essencialmente na relação do homem 

com o espaço, na identidade, na história e nas relações interpessoais. 

 Com o ensaio projetual na cidade de Santa Maria da Feira, concluímos 

que embora a cidade incorpore componentes antropológicos, como a 

identidade, a história e as relações, não ficou indiferente ao processo de 

globalização que conduziu a uma individualização social e a uma 

desagregação urbana.  



CXVIII 
 

 Assim, através do fenómeno de Recombinação e de uma intervenção 

focada no homem como principal interlocutor, associada à conceção de 

percursos pedonais e cicloviários, e de unidades de conexão, que visam dar 

resposta ás questões urbanas e sobretudo sociais, foi possível interligar as 

diversas componentes do espaço antropológico, já existentes mas outrora 

desconetadas, de forma a permitir encaminhar Santa Maria da Feira para 

uma vertente mais antropológica e por consequência mais humana. 

 No entanto, com o desenvolvimento e culminar deste processo, 

algumas questões se levantam acerca da existência ou não de uma relação 

entre a cidade globalizada e a cidade antropológica: Quando falamos em 

cidade globalizada podemos falar em cidade antropológica? Ou seja, uma 

cidade de rápida conexão e de rápido desenvolvimento tecnológica poderá 

alguma vez ser equiparado a uma cidade antropológica pensada em função 

do homem e da interação social?  

A outra questão incita na relação da questão humana com a 

arquitetura, ou seja, é a arquitetura que influência a questão humana ou é a 

questão humana que influência a arquitetura?  

 

 Esta questão é influenciada pela perspetiva de GOITIA (2010:191) 

quando afirma que: 

 “a mobilidade de uma urbe, razão da sua vida e do seu ser histórico, faz com 

que as suas transformações sejam simultaneamente físicas e sociais. É 

frequente as estruturas sociais começarem a modificar-se antes de isso 

acontecer com as estruturas físicas” 

 

 Deste modo, na sequência deste trabalho e tendo em conta que 

algumas destas questões aqui levantadas configuram matéria de especial 

interesse, é minha intenção aprofunda-las futuramente.  
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CXXIII 

 

GLOSSÁRIO 

 

ELITIZAÇÃO- Classe social superior; Ato ou efeito de elitizar. 

 

ESPAÇO SIMBIÓTICO- Espaço desenvolvido por dois organismos diferentes mas 

com a mesma função que dependem entre si. 

 

ETNOGRAFIA- A etnografia é um método de estudo utilizado pelos 

antropólogos com o intuito de descrever os costumes e as tradições de um 

grupo humano. 

 

ETNOLOGIA- é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos 

levantados pela etnografia, no âmbito da antropologia cultural e social. 

 

PROXÉMICO- (in livro Dimensão Oculta): “O termo  proxémico é um neologismo 

que criei para designar o conjunto das observações e teorias referentes ao uso 

que o homem faz do espaço enquanto produto cultural especifico” 

 

 

SÓCIO-ANTROPOLÓGICAS- Através dos seus métodos de investigação 

científica, procura compreender e explicar as estruturas da sociedade, 

criando conceitos e teorias a fim de manter ou alterar as relações de poder 

nela existentes. 
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