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CAPITULO 4 – A INFLUÊNCIA DA FORMA NA APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

PÚBLICO DE BARCELONA 

 

Neste capítulo faz-se uma análise de dois espaços públicos concretos da cidade de 

Barcelona: a Rambla do Raval e a Praça dos Países Catalães. Primeiro apresenta-se a 

metodologia de análise e, num segundo momento, interpretam-se os resultados da pesquisa, 

com especial destaque para o modo como a forma destes dois espaços públicos influencia a 

sua apropriação pela população.   

 
 
4.1. O método de análise 

 
A escolha do método de análise encontra-se intimamente ligada ao objectivo da nossa 

investigação: entender como a forma do espaço público influência a sua apropriação. Neste 

sentido optámos por um mix de métodos que combina a observação directa, sistemática, tanto 

do quadro construído (elementos fixos), como dos elementos móveis ( a população utente e os 

eventos que neles acontecem), munida de guiões de observação, com a observação 

participante, através da realização de entrevistas semi-abertas. A informação sobre os espaços 

públicos, recolhida em primeira-mão, é complementada por fontes secundárias, através de uma 

pesquisa documental em arquivos, base de dados oficiais (publicações), cursos e textos 

escritos extraídos de livros e revistas da especialidade. A análise é essencialmente descritiva. 

Os dados recolhidos apresentam-se em texto, sob a forma de entrevistas, fotografias, 

documentos pessoais e artigos. Para se entender o papel da forma na apropriação do espaço 

público, a informação mais relevante das entrevistas foi representada graficamente.  

 
 

a) Observação participante dos espaços públicos 

 
Na compreensão da forma do lugar é muito importante a vivência do mesmo, captada 

não só pelos nossos olhos, mas também através dos olhos dos outros, daqueles que 

experenciam os lugares.  

A observação dos espaços foi efectuada em diferentes momentos do dia, assim como 

em diferentes dias da semana. São espaços que tem vivências muito distintas e formas 

construídas igualmente diferentes.  

São igualmente lugares de passagem, por diferentes razões, mas porque a sua 

localização, obriga a que as pessoas vivenciem o lugar. Curiosamente a apreensão do lugar é 

distinta. Na Rambla do Raval as pessoas têm consciência da sua função e tipologia, enquanto 

na Praça dos Países Catalães, não é tão clara, uma vez que muitas pessoas passam sem 

darem conta de que estão numa praça.  

Os dois espaços públicos em análise têm uma dinâmica forte, protagonizada por 

grupos de pessoas muito diferentes, e por razões distintas. A localização destes espaços 
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influência a sua vivência e apropriação. A Rambla do Raval localiza-se num bairro 

maioritariamente imigrante, sendo a sua organização estrutural mais convidativa ao recreio e 

lazer, pois é igualmente um espaço mais fechado que a Praça dos Países Catalães, espaço 

onde é determinante o facto da praça estar localizada junto à estação de Sants, que apesar da 

dinâmica que aparentemente apresenta é como lugar de passagem. A Rambla do Raval, 

apresenta um fluxo de permanência de pessoas de origem paquistanesa elevado, sendo um 

ponto importante na sua caracterização. Contudo, a dinâmica sugerida pelo movimento 

contínuo de pessoas de diversas etnias é muito grande, e aí sim, a multiculturalidade é forte. É 

um espaço ao nível físico (materialmente) muito homogéneo e contínuo, um espaço com uma 

tipologia bem definida. A demarcação ao nível de vivência e da espacialidade é determinada 

pelas esplanadas dos bares e pela escultura do gato de Botero que quebram um pouco a 

rigidez formal da praça, suprimindo a ausência de espaços individuais na praça. 

 

 
Figura 4.1 – Rambla do Raval. É visível “O Gato”, escultura do artista colombiano Fernando Botero. Ícone 

da praça (2007). 
 

Fonte: Autora. 
 

 
Figura 4.2 – Rambla do Raval. É visível a convivência dos diferentes grupos étnicos e pessoas de 

diferentes faixas etárias (2007).  
 

Fonte: Autora. 
 

A praça dos Países Catalães é um lugar mais frio, sobretudo pelos materiais utilizados, 

onde as pessoas que passam, muitas vezes não visualizam uma praça, centram-se na 

qualidade e dureza dos materiais que a envolve e não assimilam a junção entre o lugar 

tipológico – praça – e a sua construção formal. Isto passa pela frieza do lugar e a 

omnipresença de vegetação, o que institui uma alienação da interiorização vivencial do lugar 

por parte daqueles que a vivenciam. Na Rambla do Raval, esta situação é um pouco distinta, 
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pois mesmo estando de passagem, as pessoas observam o espaço e conseguem captar de 

alguma forma um pouco da essência do lugar.  

A intenção inicial de ambos os projectos pretendia que os espaços fossem apropriados 

por grupos distintos e que trouxessem às respectivas áreas em que se inserem novas 

dinâmicas. Ou seja, os espaços são hoje lugares experienciados de modo muito distinto do que 

inicialmente se tinha previsto em projecto. A forma, especialmente na Praça dos Países 

Catalães, determinou o grupo que hoje nela domina. No caso da Rambla do Raval, abriu-se um 

espaço com a denominação de Rambla, para atrair os turistas, contudo, o espaço é hoje muito 

mais da população residente, sobretudo de origem paquistanesa. Apesar de serem espaços 

com algum fluxo de pessoas, em termos de passagem, o facto é que tanto na Praça dos 

Países Catalães como na Rambla do Raval existe um grupo dominante que se apropriou. A 

Rambla do Raval é um espaço contínuo, simétrico, sem espaços individualizados (dentro do 

mesmo espaço). Em oposição, a Praça dos Países Catalães, não apresenta uma simetria de 

forma, mas espaços individualizados, ou melhor, configura-se em torno de dois espaços 

distintos, divididos pelo eixo longitudinal central. Esta individualização é formalizada através 

das estruturas metálicas que a comportam e a topografia do espaço. 

 

 

Figura 4.3 – Rambla do Raval. Manifestação cultural na praça. Visível a linearidade e simetria do espaço 
(2007). 

 
Fonte: AJUNTAMENT DE BARCELONA (2000). Pla d'Empresa (2000-2003). Districte de Ciutat Vella. 
Societat Foment de Ciutat Vella S.A.  
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Figura 4.4 – Praça dos Países Catalães. Visível as duas estruturas metálicas que compõem o espaço. Ao 
fundo o corredor central. Primeiro plano a estrutura metálica quadrada, de maiores 
dimensões que o corredor central. 

 
Fonte: Autora. 
 

A vegetação diferencia o espaço e individualiza-o no sentido do arejamento, da luz, do 

conforto climático, da apropriação e inclusive da forma. A textura, a forma e a cor da 

vegetação, traduzem o conteúdo formal e semântico do lugar, pois marcam e individualizam os 

espaços, e são igualmente um elemento de composição, aumentam o conforto ambiental dos 

mesmos.  

Para se compreender melhor o processo que esteve na origem e concepção da 

Rambla do Raval e da Praça dos Países Catalães, recorremos a entrevistas aos arquitectos 

responsáveis pelos respectivos projectos. Procuramos saber quais as motivações, os 

objectivos, o programa de trabalhos e o planeamento da forma dos mesmos através dos seus 

construtores. 

No caso da Praça dos Países Catalães o contacto com o arquitecto Albert Viaplana1 foi 

relativamente fácil, pois foi um projecto de encomenda directa pela administração local e de 

construção rápida. A área de intervenção era propriedade da administração e estava 

completamente vazia, o que facilitou o processo. Contudo, relativamente à Rambla do Raval, o 

processo foi mais complicado. Este sendo, uma actuação do Ajuntamento em parceria com 

uma empresa privada, os intervenientes já não se encontravam ligados à mesma, o que 

impossibilitou uma apresentação do projecto por parte dos seus autores. A mesma foi 

conseguida somente através da memória descritiva do projecto e análise individual. Todavia, 

conseguiu-se uma entrevista com o arquitecto Joseph Martorell2 que embora não tendo sido 

autor específico do projecto, nos inseriu na política de intervenção de espaço público de 

Barcelona, a partir dos anos 80, e nos falou do projecto da ilha do Raval, do qual é responsável 

conjuntamente com Oriol Bohigas.  

                                                
1 Albert Viaplana foi um dos arquitectos responsáveis pelo projecto da Praça dos Paises Catalães. Na altura do projecto 
Albert Viaplana trabalhava em parceria com o arquitecto Hélio Piñón. Hoje têm gabinetes próprios e Albert é o porta-
voz do projecto.   
2 Joseph Martorell trabalhou em conjunto com o Arquitecto Oriol Bohigas na estratégia de Intervenção de Barcelona, 
em conjunto dirigem o estúdio de arquitectura MB no qual se associaram profissionalmente em 1951.  
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Em relação à Praça dos Países Catalães, o arquitecto Albert Viaplana3 refere que esta 

não é uma praça, mas sim um lugar, simplesmente um lugar. O projecto foi entregue por Oriol 

Bohigas sem concurso prévio. Entre vários espaços a intervir, Oriol Bohigas destacou diversos 

arquitectos a quem atribuiu diversas áreas a serem intervencionadas. Apenas se destacaram 

duas condições: i) a área teria que ser intervencionada e mudar o aspecto do espaço. ii)- foi 

atribuída uma certa quantia de dinheiro e com ela teriam que ser capazes de intervir no máximo 

de espaço, se possível sair dos limites da praça, contudo esta possibilidade revelar-se-ia 

impossível. A intenção do projecto foi segundo Albert Viaplana criar um lugar com identidade, 

mas sem saber qual. Um lugar sem definição própria, porque segundo este arquitecto não 

houve um conceito determinante. Quando se questionou a concepção do projecto, se foi 

considerado o contexto social onde se inseria o mesmo, o arquitecto refere que isso não 

constituiu uma preocupação. Na realidade não havia ninguém a considerar, acescenta Albert 

Viaplana. Esta era uma intervenção inédita na cidade de Barcelona, as pessoas acabavam de 

sair de um sistema de franquismo, de tal forma que não contestavam nada, sobretudo algo que 

não conheciam. Então foi um trabalho apenas dos projectistas, sem considerar o entorno. 

Houve falta do interlocutor no projecto, ou seja dos possíveis usuários. Situação semelhante é 

avançada com o bairro industrial de Sants. Tinha lembranças do gado que chegava para ser 

abatido num matadouro próximo, mas que isso não teve repercussão na concepção do espaço. 

Quanto à reprodução da forma, este arquitecto refere algumas ideias que estiveram na base do 

projecto. Inicialmente o espaço abarcava a zona este e oeste da estação, que supostamente o 

projecto deveria encobri-la. Mas esta nunca foi determinante para o projecto. O limite do 

espaço estava quase todo definido, sobretudo pelas condicionantes viárias e a estação de 

Sants. A forma foi surgindo através de viagens que o arquitecto fazia, em que considerava 

alguns elementos interessantes como um celeiro que deu forma à estrutura elevada. Ali tinham 

que ser capazes de resolver os problemas de espaço vazio e da degradação. 

A forma traduziu-se de maneira muito clara e dura sem objecções. Talvez por não 

haver interlocutores, houve uma sobriedade na intervenção, que se traduziu nos materiais, na 

forma e na objectividade de transformar. Não houve a preocupação de pôr material vegetal, 

não se pretendia um jardim, estilizaram-se formas inertes que pudessem formalizar esses 

elementos. A praça tem um único habitante: o gato. É o seu habitante permanente. A praça 

não precisa das pessoas, vive por si só. Para o arquitecto não existem funções, apenas formas 

que posteriormente determinam no seu traçado a função. De acordo com Albert Viaplana, as 

intenções iniciais do projecto foram conseguidas, pois a ideia era ter um lugar.  

                                                
3 Entrevista proferida no dia 7 de Março de 2006 no atelier do arquitecto Albert Viaplana.  
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Figura 4.5 – Praça dos Países Catalães. Visível “O Gato”, elemento de construção simbólica e que 

segundo o autor, o único habitante do espaço. Contrariamente ao gato da Rambla do Raval 
este não é um ícone da praça, sobretudo porque são raras as pessoas que sabem da 
existência deste elemento. O gato encontra-se em cima da estrutura metálica central (1984). 

 
Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. 

 

 

 
Figura 4.6 – Praça dos Países Catalães. Visível a dureza da praça e a sua abertura (1990).  
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. 
 

Após a interpretação dos espaços pelos seus autores, recorremos aos questionários 

semi-abertos para recolher as representações da população nos espaços em questão. A ideia 

central é a de saber como as pessoas vêem e vivem as praças. 

Assim, o inquérito estrutura-se em duas partes: uma que serve para fazer uma 

caracterização do inquirido, onde se questiona a idade, o sexo, as habitações escolares, a 

profissão, a nacionalidade, o local de residência, o tempo de residência e o local de trabalho. A 

escolha destas variáveis permitiu-nos conhecer o perfil dos interlocutores e a relação com o 

espaço. No decorrer da recolha de informação, observámos que muitas respostas manifestam 

uma profunda relação com a nacionalidade, a profissão e o nível de escolaridade. Estas 

variáveis serviram assim para estratificarmos a nossa amostra, mesmo se o objectivo da 

realização das entrevistas consistia mais em ilustrar as representações a as vivências destes 

espaços públicos, e não que as respostas obtidas fossem representativas de toda a população 

que frequenta estes espaços públicos pelas mais diversas razões. 

A segunda parte do inquérito permite-nos conhecer como as pessoas vivem o espaço. 

Procurou-se saber a frequência de utilização e a razão para a mesma, a descrição que as 

pessoas fazem dos espaços, se sentem alguma identificação com o lugar, o que pensam da 
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forma e dos materiais utilizados, o que mudariam na praça e como descrevem uma praça 

atendendo às funções e à forma. Estas variáveis permitiram-nos descobrir como as pessoas 

observavam os espaços públicos em questão, a sua forma e o que mais influencia a 

apropriação dos espaços. Foi igualmente importante observar as características que para as 

pessoas questionadas deveriam constar numa praça e, põe essa via, constatar se a forma dos 

espaços estudados está de acordo com os seus interesses.  

Em ambos os casos foram considerados diversos tipos de interlocutores, mas que 

estivessem ligados directamente com o espaço em questão, ou seja, que mantivessem um 

contacto frequente com os espaços. Optámos igualmente por escolher como interlocutores 

turistas, pois consideramos importante entender a opinião das pessoas que tem uma 

experiência apenas de passagem e muitas vezes apenas esporádica com o lugar. 

O inquérito para ambos os espaços organiza-se da mesma forma. Consideramos 

também diferentes momentos do dia, para procurarmos a existência ou não de algum padrão 

na resposta dos interlocutores e se as temporalidades são variáveis discriminantes das 

representações, da apropriação e das vivências dos dois lugares. Cada uma das respostas às 

questões correspondentes será objecto de uma análise particular. O questionário foi elaborado 

segundo os objectivos do trabalho. 

 
 
4.2. Interpretação dos resultados 

 
 Este momento da investigação debruça-se sobre a análise das respostas aos 

questionários realizados aos diferentes interlocutores que intervêm no espaço público da 

Rambla do Raval e da praça dos Países Catalães. Faremos uma abordagem geral das 

respostas mais significativas relativamente a cada pergunta, ilustrando as mesmas 

graficamente, para uma leitura mais fácil.  

 
 
4.2.1. O caso da Rambla do Raval 

 
Dos questionários realizados na rambla do Raval, observamos uma imensa variedade 

de respostas, contudo, muitas pessoas não tinham presentes determinados conceitos e 

características da praça. Registaram-se também algumas dúvidas e dificuldades de resposta. 

Mesmo assim, os inquiridos, de um modo geral, mostraram-se abertos, apenas a população 

paquistanesa expressaram alguma relutância em participar. A multiculturalidade afeiçoa o 

universo da população inquirida, acentuando-se na tarde. Várias razões são apontadas pela 

população para frequentarem ou não a praça de forma efectiva.  

 
 

Questão 1 – Costuma frequentar a Rambla do Raval?  

 
Nesta questão, distinguimos de forma muito geral dois tipos de utilizadores. Os que 

frequentam a praça, mas somente de passagem, e os que frequentam a mesma 
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permanecendo algum tempo para usufruírem das esplanadas dos cafés, dos bancos ou dos 

espaços relvados.  

De forma mais específica, entre todos os interlocutores questionados, distinguimos 5 

grupos: 

A – As pessoas que sempre viveram no bairro e que na sua maioria são catalães; 

B – Os novos moradores, pessoas mais jovens, normalmente de outros países (que passam no 

espaço pouco tempo); 

C – Os imigrantes, na sua maioria paquistaneses; 

D – Os imigrantes de outros países4; 

E – Os turistas; 

O grupo A, independentemente da idade, frequenta a Rambla de passagem, porque 

vivem no bairro, e a rambla é um lugar de passagem obrigatório, no mínimo, no caminho casa-

trabalho. Nenhum inquirido mostrou interesse em permanecer na rambla um pouco mais de 

tempo e usufruir da sua ambiência.  

O grupo B, tem uma ligação diferente com a Rambla, facilmente se encontravam 

casais, ou pessoas singulares sentadas, ou se no momento não estavam, costumavam estar 

por ali. São pessoas que compram algo para comer enquanto ali permanecem sentados. 

Entretanto, a descrição que fazem da praça muda consoante o grau académico dos inquiridos 

e o movimento social a que pertencem. Para alguns, a descrição da praça assenta em 

características como um lugar árido, vazio, com poucos bancos e pouco animação. Para 

outros, em contrapartida, é um lugar muito atractivo. 

O grupo C é constituído sobretudo por imigrantes de origem paquistanesa, que têm 

uma presença muito forte no espaço. Este é o grupo dominante do Bairro e necessariamente 

da Rambla. Usufruem o espaço como se o mesmo fosse propriedade sua. Este sentimento de 

pertença é sobretudo identificado pelos inquiridos de outros grupos, que para muitos deles, 

chega a ser motivo para o seu não usufruto. Para este grupo, a Rambla é a continuação da sua 

casa ou do seu estabelecimento comercial. Um ponto interessante e relevante é a percepção 

que grande parte da população (mesmo paquistanesa) tem da praça em relação à segurança. 

São muitos os que consideram a praça perigosa, mesmo se a fonte de insegurança não seja 

comum a todos. Para os paquistaneses esta encontra-se na presença da polícia. Para outros, 

esta está na presença dos paquistaneses. 

No grupo D encontramos os imigrantes de outros países, que encontram na Rambla 

um espaço de ninguém, um espaço que por não ter identidade específica, pertence a todos 

que vêm de outros países e, dessa forma, existe sempre um pouco deles no espaço.  

Por último encontramos o grupo E, caracterizado pelos turistas de outros países. Este 

grupo, contrariamente às outras ramblas, sobretudo a que esta mais próxima, La Rambla, é o 

que tem menos presença. Alguns dos entrevistados, estavam por ali por terem amigos que 

viviam perto e outros porque já tinham ouvido falar, mas questionavam o facto da rambla não 

estar associada a manifestações culturais como forma de atrair os turistas. Este fraco 
                                                
4 Optou-se por fazer a divisão entre os emigrantes paquistaneses e outros, pois a comunidade paquistanesa no bairro 
é muito forte, assim como na apropriação do espaço público. 
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envolvimento explica-se, segundo os seus protagonistas, pelos fracos elementos de atracção, 

com a excepção do gato de Fernando Botero, que curiosamente era ícone do espaço e a única 

razão de visita para alguns.  

1 - Costuma frequentar a Rambla do Raval?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

A 

B

C 
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E

 
Gráfico 4.1 – Frequência da Rambla do Raval pelos diferentes grupos de população. 

     
Fonte: Trabalhado pela autora. 

 
 
Questão 2 – Pode-me descrever a Rambla? 

 
Curiosamente, nesta questão, grande parte dos inquiridos não se refere à forma da 

praça, mas sim ao movimento social. Referem a multiculturalidade, e sobretudo a quantidade 

de pessoas de etnia paquistanesa. Descrevem pessoas que passeiam e algumas delas, 

sobretudo as espanholas de maior idade, referem a violência não só para descreverem a 

rambla, mas também como factor para não permanecerem no local. Apesar de alguns sentirem 

que é um espaço agradável, demonstram insatisfação com a Câmara, que produziu um espaço 

não para os vizinhos, mas para os emigrantes, onde os vizinhos não se sentem integrados. 

Para estas pessoas a rambla é um lugar cheio de contrastes, complementado pelo comércio 

étnico.  

Contrariamente, os emigrantes de outros países, apesar de também darem ênfase à 

multiculturalidade, vêem o espaço como um lugar agradável, tranquilo e aberto. Para estes a 

Rambla é um lugar activo, onde vêem formas de crescimento comercial. Contudo para alguns, 

a violência é igualmente um factor. A geração de emigrantes mais jovens, curiosamente 

descrevem a praça como um lugar para o encontro de todos, um espaço que não sendo de 

ninguém é de todos e onde todos na mesmo condição se encontram. Para alguns inquiridos a 

praça apresenta características de secura e vazio transmitidos pela homogeneidade.  
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2 - Pode-me descrever a Rambla?
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Gráfico 4.2 – Atributos atribuídos à Rambla pela população inquirida. 

 
 Fonte: Trabalhado pela autora. 

 
 

Questão 3 – Que motivos ou razões o(a) levam a frequentar a Rambla? 

 
São diferentes os motivos que levam a frequentar a praça, consoante o objectivo dos 

inquiridos. Para uns, a frequência prende-se somente com a passagem, por ser um ponto de 

travessia para outro lugar ou porque trabalham no local. Contudo, algumas pessoas que vivem 

no local, sobretudo emigrantes de outros países, costumavam frequentar e permanecer na 

praça, fazendo alusão às esplanadas ai existentes e o facto de funcionar como ponto de 

encontro principalmente em torno do Gato de Botero.  

O número daqueles que não permanece prende-se com o medo demonstrado por 

algumas pessoas em partilhar o espaço com pessoas de outras etnias, sobretudo os 

paquistaneses e marroquinos.   

Outras pessoas sentiam uma ambiência distinta, não sabiam explicar porquê, mas havia 

algo que não gostavam e não se sentiam à vontade para permanecer. Aquelas que 

permaneciam mais tempo eram motivadas pelo sol, alegavam ser um espaço verde e 

aberto/amplo, ou então quando havia feiras ou algum evento cultural. A diversidade cultural 

mostrou ser um factor que levava algumas pessoas a frequentar este espaço, que mudava no 

entanto com as horas do dia.  
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3 - Que motivos ou razões o (a) levam a frequentar a Rambla?
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Gráfico 4.3 – Motivos de frequência na Rambla. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 

 

3a - Que motivos ou razões o (a) levam a não frequentar 
a Rambla?
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Gráfico 4.3a – Motivos de não frequência na Rambla. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 

 
 
Questão 4 – Sente alguma identificação com a Rambla? 

 
A maior parte dos inquiridos não se identifica com a praça. Aqueles em que a resposta era 

positiva, das duas uma, ou tinham nascido no bairro, e então esse espaço mesmo que novo, 

fazia parte do seu bairro, do seu lugar de nascença, e outros identificavam-se com a praça pelo 

simples facto de serem imigrantes, pois entendiam a mesma como o lugar de todo o mundo, à 

semelhança, de resto com os estudantes, para quem o encontro e a vivência eram razões que 
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ditavam a pertença, ou pelo menos que sentissem o espaço um pouco seu. Um aspecto 

interessante é que alguns catalães sentiam identificação com a mudança da Rambla e aqueles 

que trabalhavam nela diziam que começavam a ter um carinho especial pelo espaço. Contudo, 

a pouca presença de espanhóis faz com que algumas pessoas se sentiam descriminadas e, 

por isso, não tinham identificação. Outras pessoas disseram que era um espaço familiar, pela 

frequência com que passavam na praça, ou porque conheciam pessoas que viviam no local. 

Alguns imigrantes referem que a Rambla lhes parecia um espaço específico do seu país de 

origem, mas de qualquer forma não sentiam com a mesma qualquer identificação. 

 

4 - Sente alguma identificação com a Rambla?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Não

Não, pela indiscriminação

Não, mas sentem carinho

Sim, porque nasceram no
bairro

Sim,porque é um lugar de
todo o mundo

 
 
Gráfico 4.4 – Identificação com a Rambla. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
  
Questão 5 – O que pensa da forma da Rambla? 

 
A questão da forma é algo com os inqueridos não se sentem capazes de dar uma reposta 

directa. Era difícil para eles falarem da forma. A forma enquadrava-se em padrões do que 

facilmente era detectado pela visão. Assim, grande parte das respostas se direccionavam a 

conceitos como bonita, agradável, está bem pois areja o ar e entra o sol, de cara ao exterior 

(para ser vista pelos de fora do bairro) mas não ao interior (relacionado com a seguridade e a 

perda de identidade). Outros relacionavam a forma com o que faltava na rambla, como flores, 

verde, algo para as crianças (indefinido), de modo geral coisas que levem as pessoas a 

frequentar a praça, igualmente como negócios e desenho (que se prende com uma maior 

heterogeneidade de cores e dinâmicas formais), incluso algumas pessoas chegaram a 

responder que havia necessidade de áreas distintas, sentiam alguma linearidade formal e isso 

produzia uma sensação de vazio. Pela denominação de Rambla, muitas pessoas procuram na 

rambla do Raval uma identificação formal com a rambla da Catalunha, assim, consideravam 

esta com dimensões muito reduzidas, contudo também se encontraram inquiridos que 

gostavam do espaço pela amplitude. Outras não tinham opinião, sobretudo porque o conceito 

não era muito claro para elas. 
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5 - O que pensa da Forma da Rambla?
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Agradável

Está Bem

De cara ao exterior
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Apreço pelo gato de Botero

 
Gráfico 4.5 – Opinião sobre a forma da Rambla. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
 
Questão 6 – Os materiais utilizados na sua construção? 

 
Em relação aos materiais, a maioria dos inquiridos também não tinha uma opinião 

formada e mostravam alguma resistência em responder. Mesmo assim, de um modo geral, a 

maioria dos inquiridos acha que são de boa qualidade e davam vida à praça. No entanto, em 

alguns casos, sobretudo os moradores mais antigos, estavam revoltados com a perda de 

identidade. Salientam, que apesar de serem bons materiais não há quem os cuide e zele pela 

sua preservação. Outros inquiridos, talvez pela homogeneidade que apresentam caracterizam-

nos de antigos e caros e neste mesmo sentido como frios. Há também entre os de opinião mais 

formada, que dizem que estavam enquadrados com o mobiliário geral de Barcelona e a sua 

aplicação facilitava a sua limpeza. Algumas pessoas fazem referência à iluminação e à 

vegetação, sobretudo às palmeiras.  
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6 - Os materiais utilizados na sua construção?
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Gráfico 4.6 – Representações sobre os materiais utilizados na sua construção. 
 

 Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
 
Questão 7 – Se tivevesse possibilidade de intervir na Rambla, o que mudaria? 

 
 Apesar de nas duas questões anteriores os inquiridos não terem uma opinião formada, 

quase todos mudariam algo na rambla. Alguns intervinham na forma, diminuindo a largura e 

aumentando os espaços de convívio, para se produzir mais dinamismo, mais movimento, 

outros modificavam o mobiliário, sobretudo ao nível do equipamento infantil (sem dúvida a 

mudança mais apontada pelos inquiridos), outros reforçavam os estabelecimentos comerciais. 

Um outro grupo colocaria mais relva. Curiosamente para alguns inquiridos a relva é um lugar 

proibido para se estar, havendo quem respondesse que a rambla tinha sido feita como lugar de 

passagem, que não oferecia condições de estadia e permanência efectiva. Algumas pessoas 

referiram que a rambla necessitava de um controlo e vigilância permanentes, para se cuidar do 

espaço e da segurança dos utentes. Por último, há ainda quem defenda a implementação de 

uma fonte ou de algo com água.  
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7 - Se tivesse a possibilidade de intervir na Rambla, o que mudaria?
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Gráfico 4.7 – O que se pudesse mudaria na Rambla. 
 

 Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
 
Questão 8 – Que outras praças frequenta? 

 
Entre as respostas aos espaços públicos frequentados pelos inquiridos, a praça da 

Catalunha foi a mais apontada. Este facto deve-se à sua localização, pois é um espaço central 

dotado de uma função clara de distribuição. Contudo, surgiram outros espaços, que se 

diferenciam na escolha dos inquiridos segundo a idade, o grupo social e o nível cultural em que 

estes se inserem. Alguns lugares frequentados surgem como ponto de encontro entre os 

imigrantes. São exemplo as praças do Rei, Real, Bom Sucesso, de San Pau, da Catalunha, da 

Revolução, dels Angeles, de George Orwell, do Sol, Molina e também o Parque da Espanha 

Industrial e as Ramblas. 
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8 - Que outras praças frequenta?
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Gráfico 4.8 – Que outras praças são frequentadas pelos inquiridos. 
 

 Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
 
Questão 9 – Para si, quais são as funções que uma praça deve ter? 

 
Se ao nível da forma, os inquiridos tiveram mais incertezas na resposta, ao nível da 

função as respostas são mais claras e objectivas. As funções de descanso, encontro, reunião e 

sociabilização, surgem entre as referidas.Por ser um lugar de vivência multicultural, muitos 

referiram que a praça deve ser um lugar onde os habitantes do bairro possam conviver, pois é 

necessariamente o lugar que identifica o bairro. Devem ser lugares abertos, cómodos, com 

vegetação (árvores, flores, relva) e água (fontes). Lugares bonitos e limpos e que agreguem os 

seus usuários, que sejam palco de manifestações culturais como feiras e espectáculos. Os 

inquiridos que associavam a praça às crianças e identificavam a mesma como espaço aberto, 

sugerem que esta deveria ter muitos equipamentos vocacionados para as crianças. Outros 

inquiridos acham que as praças deveriam terem balneários públicos. Outros ainda, mais 

precisos e com maior convicção, pensam que a cidade tem poucos espaços públicos, e que 

estes espaços eram fundamentais para a saúde mental. De uma forma geral, a praça deve ser 

um lugar tranquilo, e que transmita segurança. O tema da segurança foi muito aludido pelos 

habitantes do bairro, sobretudo os catalães, que se sentiram invadidos. Para esta população, a 

principal função está associada ao facto de tirar as pessoas que fazem do espaço um lugar 

perigoso e sujo. 
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9 - Para si, quais as funções que uma praça deve ter?
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Gráfico 4.9 – Funções que uma praça deve ter para os inquiridos. 
 

 Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
 
Questão 10 - O que é para si uma Praça? 

 
As respostas a esta questão estiveram muito ligadas com a anterior. Para os inquiridos, 

o conceito de praça está muito ligado ao da função que o espaço deve ter. Assim, entre as 

diferentes respostas, os inquiridos responderam que deve ser um parque de recreio, de 

estadia, de convívio, de encontro, de interacção com outras pessoas, um espaço aberto, um 

lugar de divertimento, onde se desfrute do verde, que se possa sentar, contemplar e relaxar 

tranquilamente e sem medo. Um lugar onde todos possam conviver com os mesmos direitos e 

deveres, onde se possa passear, que tenha árvores, flores, papeleiras e que seja limpo. É um 

lugar básico para as crianças, para o movimento, para a vida. Alguns responderam que onde 

se encontrava uma praça se encontrava a vida, que esta tem que ser o que falta em casa (por 

conta do preço do solo), ou seja, o espaço do encontro. Em termos de forma, é um lugar 

quadrado, mais fechado sobre si mesmo. A praça define o bairro, pois se não existe espaço 

público não existe bairro.  
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10 - O que é para si uma Praça?
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Gráfico 4.10 – O que representa uma praça para ao inquiridos. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
 
A construção da Rambla do Raval teve como princípio abrir um espaço que desse uma 

nova cara ao bairro, trazendo novas pessoas, sobretudo turistas. O mais importante do espaço, 

segundo os seus criadores foi dar-lhe o nome de Rambla, que igual com as demais da cidade, 

seria uma forma de captar novos fluxos populacionais. Não houve uma preocupação com a 

forma, que fosse ao encontro dos interesses das populações locais, isso é visível, na 

implantação da escultura de Botero, criado como ícone da Rambla, e o único motivo para trazer 

novas pessoas. Todavia, o objectivo da administração não foi totalmente conseguido, pois este 

espaço foi apropriado maioritariamente por grupos específicos, que de algum modo 

estigmatizaram o lugar. A rambla é um lugar perigoso, onde segundo os inquiridos os assaltos 

são muito frequentes, onde inclusive, já morreram pessoas.  

A administração local não privilegiou a participação popular na elaboração da Rambla, 

isso é visível na revolta dos moradores. A par da insegurança, esta é uma das razões que faz 

com que as pessoas não frequentem a Rambla. Necessariamente, para as populações que 

vivem no bairro, ou para aquelas que simplesmente estão de passagem, a visão é 

completamente distinta, pois não é o espaço exterior da sua casa. Do ponto de vista social, não 

deixa de ser relevante a postura de alguns emigrantes em relação à Rambla, que 

independentemente da forma, pela multiculturalidade que apresenta, olham para a mesma 

como um espaço de todos.  
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A linearidade com que o espaço se apresenta, é uma característica que também 

influencia a sua apropriação, pois o facto de ser um corredor, é demasiado direccional e não 

existem outras alternativas de permanência. Isso é visível, quando se coloca a questão que 

praças visitam com frequência, e com maior permanência. As respostas mais comuns aos 

inquiridos não se prendem somente com o factor localização, mas sobretudo com a forma.  

Importa de facto reflectir, e apontar a dificuldade que a administração local têm em criar 

espaços que estejam de acordo com as populações locais, sobretudo na cidade de Barcelona, 

onde os turistas têm muito mais importância que as gentes nativas, pois são eles que compram 

o espaço. A Rambla do Raval, por si só, não conseguiu conquistar os objectivos da 

administração local, então associaram a esta, outros projectos de renovação urbana, que 

possam complementar o propósito de “limpar” o bairro. Entre eles está agora em curso a 

denominada “Ilha do Raval”, que compreende um quarteirão, onde se vai implantar um hotel, 

uma galeria comercial, escritórios, e novas habitações, que segundo a administração local 

serão de baixo custo.  

Se os espaços públicos, no caso específico da Rambla do Raval, tivessem sido 

pensados à escala do bairro e depois à escala da cidade, a Rambla seria hoje um espaço 

distinto e agradável a todos. Contudo, isto não quer dizer que seja um espaço amorfo. No 

entanto, tem de facto uma ambiência especial e distinta de qualquer outro espaço da cidade.   

 
 

4.2.2. O caso da Praça dos Países Catalães  

 
As respostas em relação à Praça dos Países Catalães, apresentam um padrão 

relativamente semelhante ao da Rambla do Raval, mesmo se mais concretas e sóbrias. Os 

inquiridos eram firmes nas suas respostas. É de salientar que a população do entorno apesar 

de ser mais homogénea, também apresenta alguma multiculturalidade, contudo o seu nível de 

formação é mais elevado. Neste espaço encontramos dois grupos de inquiridos, os que 

frequentam a praça mas só de passagem e os que frequentam a mesma mas que se sentam e 

usufruem do espaço de forma mais efectiva. Contudo, a Praça dos Países Catalães é 

habitualmente identificada pelas pessoas que passam ou vivem no seu entorno, como a praça 

dos skaters e patinadores.  

 
 
Questão 1 - Costuma frequentar a Praça dos Paises Catalães?  

 
A esta questão, quase todos os inquiridos responderam que não costumavam 

frequentar a praça, simplesmente de passagem. Encontramos apenas três casos em que já a 

tinham frequentado, mas por pouco tempo, todavia, aqueles que encontramos sentados, eram 

de fora de Barcelona e estavam de passagem. Apenas os skateres, que vivem a praça de 

forma muito diferente, estavam regularmente ou quase diariamente na praça e a viviam de 

maneira distinta.  
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11- Costuma frequentar a Praça dos Países Catalães?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Não, só de passagem

Sim, com pouca frequência

Sim, todos os dias

 
 
Gráfico 4.11 – Frequência da Praça dos Países Catalães. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora. 
 
       

Questão 2 – Pode-me descrever a Praça? 

 
As respostas, sobre a descrição da praça, são distintas das da rambla do Raval. 

Enquanto na primeira, a multiculturalidade era o ponto mais comum, na Praça dos Países 

Catalães são os patinadores que mais lhe conferem identidade. A maioria dos inquiridos 

considera a praça feia, com muito cimento e pouco verde. Na mesma linha de pensamento, 

outros responderam que era um espaço duro, obscuro, descuidado, solitário e sem vida. 

Alguns inquiridos referiram características formais como as fontes, como elementos que 

deveriam ter mais expressão. É interessante notar que para alguns inquiridos caracterizar a 

praça implica falar do seu entorno, incluindo o fluxo caótico de veículos. A amplitude, assim 

como o nome da praça, são outros atributos mencionados, que para alguns constitui mesmo o 

mais bonito da praça. Contudo, ao inquirirmos alguns dos patinadores e jovens frequentadores 

diários da praça, esta surge como um espaço de partilha, de encontro, de cultura e de 

animação. Para muitos esta era a sua casa.  

 

12 - Pode-me descrever a Praça?
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Gráfico 4.12 – Descrição da Praça dos Países Catalães segundo os inquiridos. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 
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Questão 3 – Que motivos ou razões o(a) levam a frequentar a Praça? 

 
Para a maioria dos inquiridos sobretudo aqueles que vivem muito perto da praça, as 

razões que levam a que não frequentem a mesma prendem-se sobretudo com o sentimento de 

que a praça não é um lugar convidativo, que chame a atenção, até porque se trata também de 

um espaço muito descuidado e o tráfego circundante interfere com a vivência, de tal forma que 

não se sente necessidade de estar nela. Alguns chegaram a responder de forma irónica que 

não podiam subir às estruturas, como forma de dizer que não tinha nada a oferecer. Aqueles 

que responderam que apenas a frequentavam de passagem prendia-se com o facto de viverem 

perto, ou pelo acesso à estação de Sants. Quanto àqueles que a frequentavam muito 

raramente, fazem-no apenas para acompanharem os filhos mais pequenos que gostavam de 

patinar. Alguns inquiridos, em passeio pela praça (que viviam fora de Barcelona ou longe da 

praça), quando interpelados, comentaram que apenas se sentaram para descansar, mas foram 

explícitos em dizer que não gostavam da praça, apontando a falta de verde. Aqueles que 

diariamente frequentam a praça referem sobretudo o encontro com os amigos e os patins. 

13 - Que motivos ou razões o (a) levam a frequentar a 
Praça?
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Gráfico 4.13 – Motivos ou razões para a frequência da Praça dos Países Catalães. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 
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13a - Que motivos ou razões o (a) não levam a frequentar a 
Praça?
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Gráfico 4.13a – Motivos ou razões para a frequência da Praça dos Países Catalães. 
 

  Fonte: Trabalhado pela autora 
 
 

Questão 4 – Sente alguma identificação com a Praça? 

 
Esta questão foi a que reuniu mais concordância ao nível dos inquiridos. A maioria foi 

bastante clara ao afirmar que não sentia nenhuma identificação com a praça. Contudo, isto não 

invalida que alguns se identifiquem com o nome da praça, por estar associado à história de 

Barcelona e, por isso mesmo, ser um ponto de referência. Os jovens que patinam e frequentam 

diariamente a praça mantêm com a mesma uma relação de muita proximidade, em termos de 

identidade, esta é vista como sendo a sua casa.   

14 - Sente alguma identificação com a Praça?
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Não
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Gráfico 4.14 – Identificação com a Praça dos Países Catalães. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 
 
 



ESPAÇO PÚBLICO: Desenho, organização e poder 

 153 

 

Questão 5 – O que pensa da forma da Praça? 

 
A forma é algo que se traduz de maneira mais clara na Praça dos Países Catalães. Em 

oposição à Rambla do Raval, com uma forma mais linear e homogénea, em relação à qual os 

inquiridos tiveram dificuldade em responder, na praça dos Países Catalães, todos os inquiridos 

tinham opiniões muito firmes. Entre as respostas surgiram considerações como rara, séria, 

anónima, dura, absurda, simples, sem graça, fria, em que tudo é feio e desagradável. Alguns 

inquiridos chegam mesmo a expressar um sentimento de repugnância pela mesma. Outro 

grupo, ainda que menos significativo, dizia que estava bem, mesmo se um pouco destruída e 

que faltavam coisas (emoção), para que pudesse, ser mais bonita. Um outro grupo não 

manifesta grande opinião sobre a mesma, apenas que era vulgar. Alguns inquiridos referem-se 

ao entorno, que tem uma delimitação bem vincada e uma forma muito quadrada, que a ideia 

inicial até poderia ser boa, mas o entorno não conseguia afirmar a praça. Naturalmente, para 

os jovens que patinam, a forma da praça é perfeita, gostam “muitíssimo”da mesma pois é muito 

ampla.  

15- O que pensa da forma da Praça?
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Gráfico 4.15 – Representações sobre a forma da Praça dos Países Catalães. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 
 
 
Questão 6 – Os materiais utilizados na sua construção? 

 
Nesta questão, as respostas são muito diversificadas. Para alguns inquiridos, nada era do 

seu agrado ao nível dos materiais, outros dizem que não gostam porque eram frios, 

deprimentes, velhos, sujos, muito industriais, não eram decorativos, não se viam e não 

suscitavam emoção. Outros curiosamente responderam que estavam bem desenhados, mas 
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mal acabados, com falta de detalhe, contudo alguns apreciavam as pedras. Para um grupo, 

que não chega a 4% dos inquiridos, é urgente intervir na praça, reformar a mesma. Algumas 

pessoas consideram também que os materiais poderiam ser mais bonitos e modernos. Mas 

outros, pelo contrário, referem que os materiais lhe dão ambiente e para os jovens patinadores 

estes são mesmo perfeitos.  

16 - Os materiais utilizados na sua construção?
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Gráfico 4.16 – Representações das opiniões acerca dos materiais da Praça. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 
 
 
Questão 7 – Se tivesse possibilidade de intervir na Praça, o que mudaria? 

 
Entre as mudanças mencionadas pelos inquiridos, quase todos, colocariam verde (flores, 

árvores), mudariam o piso, substituiriam as estruturas metálicas por materiais como a madeira 

e adornariam o espaço com bancos mais confortáveis e melhor posicionados. Num segundo 

nível surge a colocação de fontes (elemento água), a iluminação, as papeleiras e o mobiliário 

infantil. Ouve ainda também quem referisse a necessidade de haver algo onde se pudesse 

comer ou beber. Um grupo modernizava a praça (através dos materiais), com o intuito de 

convidar as pessoas a permanecer. Ainda que de forma isolada, houve também quem tirasse a 

estação de Sants. Para os jovens transformavam a praça num centro para os patinadores.  
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17 - Se tivesse possibilidade de intervir na Praça, o que mudaria?
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Gráfico 4.17 – O que se pudesse mudaria na Praça dos Países Catalães. 
Fonte: Trabalhado pela autora. 

 
 

Questão 8 – Que outras praças frequenta? 

 
A praça da Catalunha surge como o espaço mais frequentado por todos os inquiridos, 

seguido da praça de Espanha. Entre segundo lugar apontaram a praça Angéles, Paralelo, 

Montserrat, Francês Macia, Sol, Filipe Nery, Catedral, Delpi, Rambla de Badal, Sants, Cólon e 

Adriano. Houve quem respondesse que não costumava frequentar praças, somente parques, 

entre eles o parque da Cidadela e da Espanha industrial.  

18 - Que outras praças frequenta?
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Gráfico 4.18 – Que outras praças são frequentadas pelos inquiridos. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora. 
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Questão 9 – Para si quais são as funções que uma praça deve ter? 

 
As funções que uma praça deveria ter segundo os inquiridos, repartem-se pela oferta 

de comodidade, relaxamento, a promoção do encontro, o verde (árvores, flores), bancos e 

mobiliário infantil. Alguns apontam que a praça deve ser um lugar onde se possa sentar, que 

tenha fontes e que deve ser um ponto de referência relativamente a Barcelona. De forma mais 

esporádica surgiram funções como o entretenimento, informação, um espaço para passear, 

que tenha papeleiras, onde se possa comprar algo, um lugar para conhecer pessoas e trocar 

ideias, ver quem passa, um espaço para comemoração de festividades e servir um pouco de 

parque. 

19- Para si, quais as funções que uma praça deve ter?
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Gráfico 4.19 – Funções que as praças deveriam desempenhar. 
 

Fonte: Trabalhado pela autora 
 
 
Questão 10 - O que é para si uma Praça? 

 
O conceito de praça está muito ligado às funções que a mesma deve desempenhar. 

Uma praça deve ser um lugar de encontro, um espaço para relaxar e passear (alguns 

inquiridos fazem referência aos vizinhos e aos cachorros). Alguns inquiridos são da opinião que 

uma praça deve ser um lugar aberto, tranquilo, onde se pode viver o ambiente, um lugar 

simultaneamente de circulação e de passeio, um espaço de conexão de diferentes vias, um 

espaço intergeracional, onde se possa falar e onde haja jogos para crianças. De forma mais 

isolada, surgiram características de identificação como um lugar de respeito à natureza, um 

lugar acolhedor que seja perto de casa, que tenha verde (árvores, flores), papeleiras, que seja 

limpo e onde se possa respirar o ar puro e andar de patins. 

A Praça dos Países Catalães, é um espaço público indiferente que não suscita a sua 

utilização por parte das populações. É mais um espaço de passagem obrigatório, para os que 

necessitam aceder à estação de Sants, ou que dela chegam. Recordo a primeira vez que visitei 
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Barcelona, e que cheguei pela estação de Sants, de não ter encontrado uma praça, mas umas 

estruturas raras e desenquadradas do contexto.  

 

20 - O que é para si uma Praça?
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Gráfico 4.20 – Atributos de uma Praça para os inquiridos.  
 

Fonte: Trabalhado pela autora 
 
 

A Praça é uma intervenção isolada, que pretendia dignificar as formas arquitectónicas 

ao expoente máximo da modernidade. Era objectivo da administração local criar um espaço 

para o espectáculo. Essa intenção foi conseguida, já que o projecto foi muito divulgado em 

várias revistas de arquitectura e revistas da especialidade. Foi inclusive vendido como um 

projecto modelo. Nesse sentido, o objectivo da administração local foi conseguido, contudo 

enquanto espaço público para que as pessoas o pudessem vivenciar ficou muito há quem do 

esperado. Segundo o arquitecto responsável, a ideia não era criar uma praça, mas sim um 

lugar, simplesmente um lugar em que não eram necessárias pessoas, um lugar que vivesse 

por ele próprio. Contudo, esta posição parece algo paradoxal, pois constroem-se espaços 

públicos para servirem as populações, é suposto que os mesmos, pelas suas qualidades 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida. Por esta razão, a maior parte dos inquiridos 

sente indiferença em relação à praça dos Países Catalães. É interessante ver o desprezo que 

alguns concedem à mesma. Não é por isso de estranhar a firmeza nas opiniões sobre o que 

mudariam na mesma, caso pudessem. Todos sabiam bem o que fazer.  

Para os inquiridos, os elementos que caracterizam uma praça, estão longe da forma da 

praça dos Países Catalães. O elemento vegetal é algo muito importante na sua constituição, 

assim com os espaços individualizados, que geram maior sensação de conforto e sentimento 

de pertença ao lugar. A forma do espaço tem que ser pensada na totalidade, não como espaço 

isolado, mas como um espaço de comunicação. Se considerarmos as praças que os inquiridos 
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mais frequentavam, encontramos semelhanças com os inquiridos na Rambla, e justamente 

nesses lugares encontramos elementos que os inquiridos identificaram como constituintes de 

uma praça.  

O facto de não se considerar a opinião pública na construção do espaço público, cria 

espaços sem identidade, espaços de ninguém. É possível dignificar as formas, criar o 

espectáculo e construir a cidade dos habitantes. A praça dos Países Catalães é um exemplo 

típico da política de espaço público em que muitas vezes as administrações locais funcionam 

na construção da sua cidade. Assim, geram-se barreiras na leitura morfológica da cidade. 

Neste espaço é visível de que a forma teve uma influência muito forte na sua apropriação, tanto 

para os que frequentam como para os que mantêm com a mesma sentimentos de indiferença. 

 

A forma como um sistema de objectos e de acções confere determinados atributos ao 

espaço que merece uma análise desde o ponto de vista da sua organização estrutural, material 

e de poder. Contudo a mesma distribui-se e distribui o espaço e aqueles que dela usufruem. Ao 

analisarmos a forma da Rambla do Raval podemos afirmar que ela é determinante na 

apropriação sobretudo de um género populacional. Enquanto tipologia de Rambla, tal como as 

Ramblas principais de Barcelona, esta somente conseguiu o nome, tanto que por ter uma 

forma diferenciada das restantes os turistas não a visitavam, e essa forma confinava o espaço 

a poucas manifestações culturais e comerciais. Formalmente mais fechada a Rambla, padece 

de um carácter que podemos dizer mais familiar, e é por esta razão que a comunidade 

paquistanesa se apropriou tanto facilmente do espaço. As esplanadas e cafés existentes 

convidam outro tipo de população, que se submeteram ao significado formal do espaço, ou 

seja porque existe uma pré-determinante, contudo não podemos ignorar que este factor se 

prende necessariamente com a abertura do espaço. 

No caso da Praça dos Países Catalães a forma também determinou uma apropriação 

por um grupo especifico, talvez mais vinculado que na Rambla do Raval, que todavia era mais 

heterogénea. Foi muito interessante observar as opiniões contrastantes dos inquiridos, quase 

que poderíamos dizer de extremos. Assim como a forma da Praça repugnava a grande parte 

dos inquiridos, para os jovens skaters era o melhor lugar do mundo, pois tinha uma forma 

perfeita. No caso da Praça dos Países Catalães, nunca foi possível inquirir turistas, 

possivelmente pela sua localização e publicitação.  

A forma da Rambla afecta sobretudo às pessoas que vivem no bairro, pois a 

organização de poder em que foi formalizada, determinou um espaço alheio a este grupo, 

predominando sentimentos de insegurança e revolta com a praça. A mesma forma de 

organização que tinha como objectivo induzir a que os turistas frequentassem a praça não foi 

conseguido.  

No caso da Praça dos Países Catalães a forma afecta sobretudo à população residente 

e em menor grau a todos os utilizadores da estação de Sants, que podiam encontrar nela um 

lugar de descanso. 
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Considerando a resposta à questão nove e dez, as pessoas tem bem claro o que 

representa para elas uma praça, onde surgia a resposta que um lugar para o encontro e 

usufruto dos vizinhos, ou seja dos habitantes mais próximos do lugar. 

Assim, concluímos que de facto a forma destas duas praças não foram pensados à 

escala dos seus habitantes, mas sim como recursos para atrair inversões de capitais através 

dos turistas e como projectos exemplares ao nível arquitectónico, como o caso da Praça dos 

Países Catalães. Houve um desencontro na forma planeada pelos projectistas das praças e a 

sua população, mesmo que não tinha sido pensada à escala dos seua habitantes, a forma das 

praças não tiveram a projecção a nível exterior que estava na base de intenções do projecto. 

Como um lugar e simplesmente um lugar, a forma conseguiu expressar-se contudo com uma 

vivência débil e com pouca expressão, sobretudo no caso da Praça dos Países Catalães. 

Contudo, importa referir que a forma das duas praças, mesmo que desencontradas entre os 

objectivos dos projectistas e a população local, foi apropriada de modo muito intenso por dois 

grupos específicos da população, a população paquistanesa e os jovens skaters. Neste caso, a 

forma através de determinados objectos que muitas vezes alheios à vontade do projectista e da 

administração local induz acções distintas.  

No caso da Praça dos Países Catalães, a forma ficou muito longe do que se pretendia 

para a sua apropriação, pois os próprios projectistas hoje não conseguem passar por lá e ver a 

direcção que o espaço adquiriu.  

É importante que como um conjunto de objectos e acções, a forma seja concebida à 

priori, considerando os diversos interlocutores dos espaços, para que sejam espaços de 

múltiplas identidades.  

 

 


