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CAPITULO 2 – A PROBLEMÁTICA DA POLÍTICA CONSTITUCIONAL DO ESPAÇO 

PÚBLICO 

 

Neste capítulo pretendemos fazer uma breve análise sobre o desenvolvimento das 

políticas urbanas, sobretudo ao nível do planeamento, e os actores que participam na sua 

elaboração, enquanto elemento chave no processo de construção do espaço público. 

Pretendemos, com recurso à história, analisar as concepções urbanísticas e políticas de 

intervenção pública/privada na consolidação dos espaços públicos, e quais as motivações que 

hoje estão na base da política de espaço público. As parcerias estabelecidas entre os diversos 

actores que actuam com base em instrumentos de gestão territorial específicos têm um papel 

preponderante na forma dos espaços, pois são eles que directa ou indirectamente transformam 

os lugares. Parece então determinante esta abordagem pela influência que exercem sobre a 

forma e, necessariamente, sobre os modos de apropriação.  

 
 
2.1. A criação do espaço público numa perspectiva histórica 

 

A história do espaço público é a história do espaço dos sentidos. De um ponto de vista 

físico e histórico, o espaço público na acepção grega e romana é o lugar onde o cidadão livre e 

os senhores feudais exercitam o poder. De acordo com Habermas (1984), era o espaço 

compreendido enquanto consequência e prolongamento das relações económicas. Porém, 

para Hannah Arendt (1972), o espaço público tem uma concepção de carácter mais simbólico, 

como sendo o espaço das aparências.  

A ágora grega era o espaço no qual a limitação da esfera pública urbana estava 

claramente decidida, onde se exercia a democracia directa, sendo o lugar, por excelência, da 

discussão e do debate de ideias entre os cidadãos. A ágora normalmente era delimitada por 

um mercado, um edifício governamental e os restantes edifícios. O fórum romano representava 

em si mesmo a monumentalidade do Estado, sendo que o indivíduo que por ele passasse 

estava espacialmente subordinado aos enormes prédios públicos que o configuravam. 

Diferenciava-se da ágora na medida em que o espaço de discussão não era mais a praça 

pública, aberta, mas o espaço fechado dos edifícios, nos quais a penetração era mais restrita. 

Assim, consideramos que a divisão do espaço em privado surgiu com os romanos, onde 

institucionalizaram a divisão entre o público e o privado. Na concepção romana”[…] o comum é 

constitutivo da rua, dos espaços que não eram do domínio da apropriação privada” (RESENDE, 

2005:131). Posteriormente, na Idade Média, o espaço público era regido pelo privado (senhor 

feudal) que defendia os interesses colectivos. Ou seja, apesar de ser público era regido pelo 

poder privado.  

Com a consolidação da sociedade burguesa, nos séculos XV-XVI, onde se denota uma 

significativa alternância do poder, o Estado passa a gerir os interesses de uma sociedade que 
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aos poucos se configura. Todavia, a intervenção ao nível do espaço público está relacionada e 

como refere Capel (2002:115): 

”con el gran esfuerzo de renovación urbana y creación de equipamientos públicos y con la 
apertura de plazas, ampliación de las existentes y trazado de otras nuevas, empedrado de 
las calzadas, rectificación o derribo de los saledizos y realización de una serie de 
mejoras[…]  Eso afectaba en ocasiones a las propiedades del patriciado urbano, y dio lugar 
a enfrentamientos con los grandes propietarios, que eran también a veces regidores de la 
ciudad y que en pocos casos lograron paralizar las obras, especialmente en los municipios 
pequeños. Pero se trataba de hacer la ciudad más limpia e higiénica”.  
 

A ideia de Capel vai ao encontro de Resende, que cita Habermas para explicar que na 

sociedade o declínio do espaço público aconteceu porque se perderam os senhores feudais 

(romanos) e os cidadãos livres (gregos), justificando que o mercado deveria ter ocupado este 

lugar.  

No século XVII, os grupos sociais começam a ter uma demarcação territorial mais forte, 

os “bem-pensantes” da sociedade vêem no espaço público, o espaço de debate das opiniões e 

de contestação ao Estado – os diferenciais entre novos actores contra o Estado” (RESENDE, 

2005). O espaço público era o lugar de encontro das elites e dos grupos estilizados, apenas se 

considerava a sua função, ocultando uma conceptualização formal do espaço. O espaço 

público é a  

“[…]representação da modernidade: um espaço dividido em funções e em categorias 
valorativas, baseado na concepção de uma possível linearidade histórica na qual todo 
sentido parecia derivar de um processo evolutivo. Um espaço reduzido ao simples, melhor 
dizendo ao simplório, uma vez que os sujeitos não podiam ser vistos como actores porque 
eram antes, consequências de causas outras, pois eram objectos das intenções dos que 
tramavam e articulavam os interesses capitalistas” (RESENDE, 2005:134).  
 

Assim, na modernidade, as intervenções no espaço público dão prioridade ao fluxo e 

aos movimentos contínuos, que dominavam os cenários das grandes cidades. Apesar de, 

ainda hoje, espaços públicos serem vistos como pontos estruturantes da malha urbana e 

importantes elementos no que diz respeito à mobilidade, a discussão do espaço público na 

pós-modernidade destaca o resgate das funções de sociabilidade e estímulo à noção de 

vizinhança, perdidos no racionalismo moderno.  

Entretanto, com os diversos acontecimentos que marcaram o período moderno (ex. 

muro de Berlim) entende-se que a sociedade se tornou mais complexa e pouco linear, e que o 

homem comtemporâneo é mais activo. Assim, a forma de construir e o próprio conceito de 

espaço público ganha novos significados, sobretudo ao nível da forma, que ao nível projectual 

e conceptual terá que assimilar a complexidade da sociedade e fazer-se reproduzir através da 

mesma. O espaço público contemporâneo é o espaço do conflito – porque é o espaço de 

negociação entre os vários sujeitos-narradores das histórias contemporâneas. Ele nasce das 

relações entre o sujeito Estado, que não é mais soberano ou absoluto, e outras várias formas 

subjectivas de poder: o mercado (grande vilão das sociedades burguesa e moderna) (MIÈGE, 

1992).  

O espaço público contemporâneo também se fragmenta enquanto se integra, fruto da 

nova concepção urbanística votada ao espaço público, como fonte de acumulação do capital. 

Contudo, foi neste período que os edifícios e os espaços designados aos usos públicos 
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aumentaram na cidade contemporânea, não como resultado da acção da administração, nos 

seus diferentes níveis de actuação estatal, regional e local, mas da intervenção da iniciativa 

privada (CAPEL, 2002). Todavia, para Bernard Miège, não há mais a concepção de um espaço 

público universal. Há a justaposição de espaços parciais que colocam os sujeitos – cidadãos 

em situação de interacção parcial: o local. Pode-se assim dizer, entretecido no global. E nesse 

contexto, porque o processo é dinâmico e os fenómenos se dão em coexistência, articulam-se 

as identidades e reorganizam-se as massas. Ou seja, a um nível mais conceptual, 

consideramos que a projecção do espaço público assenta hoje em bases cognitivas, com 

bases de formulação empírica, o problema passa pela fragmentação anteriormente explicitada 

por Miège, em que não existe uma continuidade e os espaços experimentam processos de 

abertura e encerramento sobre si mesmos.  

O espaço público contemporâneo tem uma concepção muito mais formal, que procura 

(pelo menos hipoteticamente) assentar na busca dos ideais sociais, no contexto territorial 

vinculado pela/na identidade, mas o facto é que hoje se constroem espaços reproduzindo 

traçados pessoais do projectista (isto nos projectos das cidades globais, ou que aspiram a sê-

lo), onde a projecção do espaço não vai alcançar a espectacularização. Contudo, o mesmo é 

deixado a intervenções mínimas e entregues àqueles técnicos que muito poderiam fazer mas 

que são totalmente aniquilados e esbarrados pela gestão municipal. 

 
 
2.1.1. O papel do planeamento urbano e a determinação da forma 

 
As cidades reflectem-se nas orientações internacionais que sustentam o planeamento 

urbano. Neste sentido, têm sido desenvolvidas para o empresário, o turista ou o cidadão, e 

fomentadas através de projectos de promoção urbana.   

O planeamento urbano, até à década de 90, entendia o espaço como recurso a ser 

ajustado aos desígnios sociais, actualmente o espaço é entendido numa dimensão mais 

independente e autónoma, que deve ser moldado, assim como também numa dimensão mais 

estética. Nesta última acepção, o espaço, reificado, adquire uma posição aparentemente mais 

importante por conter a capacidade autónoma de por si gerar resultados. E isto prende-se com 

uma posição muito mais marcante da forma sobre a função. Necessariamente esta posição em 

termos actuais parece-me a mais correcta, mas seguindo o princípio das necessidades e 

aspirações das comunidades locais, não produzindo espaços de dignificação do entorno, de 

forma descontinua, assente em princípios completamente alheios da realidade. Parece 

estranho que hoje determinados espaços surjam simplesmente como blocos implantados 

desligados do entorno.  

A forma tem que ser conduzida cuidadosamente e sujeita a um estudo prévio bem 

definido. Fazer espaço público é um processo ou plano estratégico de planeamento urbano, 

concretizado através das diferentes fases. Numa base territorial de inserção, todo o espaço tem 
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um limite físico1, qualquer que seja a sua abordagem, reflexiva a uma intervenção. Todo o 

espaço na concepção arquitectónica é construído, diferenciado na sua utilização. Os modos de 

apropriação concentram-se em determinados pressupostos, que foram previamente 

fundamentados num programa de operação. 

Toda a intervenção no espaço público, tem como objectivo principal a apropriação pelo 

ser humano. Assim, cada vez mais o projecto de arquitectura deveria dirigir-se aos anseios e 

aspirações da população que dele vai usufruir, optimizando características fundamentais à sua 

apropriação. Estes devem possuir características próprias e identitárias que mantenham 

relações de proximidade e até mesmo de afecto como os mesmos. 

É neste sentido que cada vez mais o processo de concepção projectual deveria manter 

uma dualidade entre a atitude dedutiva (característica do método científico) e indutiva 

(apanágio das artes), para que no direccionamento da proposta final consiga responder a um 

projecto afirmativo (valores estéticos, formais) e salvaguardado de plenas funções.  

Contudo, ao trazer o pensamento estratégico e empresarial para a esfera da 

administração urbana, os consultores “estrategas” difundem a ideia que as características da 

paisagem urbana devem ser utilizadas como um dos principais trunfos na competição por 

recursos e investimentos. Nessa leitura de cidade, comummente evocada e divulgada, 

condições “contrárias” da paisagem urbana, como bairros de lata ou áreas degradadas, 

passam a ser alvo de propostas de “revitalização” meramente estética ou expostas como 

"pontos de atracção turística" (VAINER, 2002). Esta nova geração de urbanistas, que mais 

parecem ter saído de escolas de propaganda, lidam com a cidade reinventando, 

estrategicamente, “produtos-paisagem”, promovidos sob a forma de imagens. É esta a 

simbiose de imagem e produto que caracteriza a cidade-empresa-cultural perseguida pela 

terceira geração urbanística" (ARANTES, 2000). Como nos diz Lopes (2005:3):  

“As produções de novas territorialidades do lazer no meio urbano fazem-se, por parte dos 
actores, com uma desesperante lentidão. Elas caracterizam-se por duas visões antinómicas 
que polarizam a vivência urbana: por um lado, os "actores institucionais" (autarquias, 
urbanistas, interesses imobiliários, construtores, etc.), com suas receitas e suas fixações, 
sem alterarem de maneira durável as blocagens administrativas, mentais e culturais; por 
outro, os cidadãos a exigirem novos espaços públicos de liberdade e de cidadania enquanto 
lugares emergentes de novas culturas e práticas urbanas em equilíbrio com o ambiente”.  

 
Assim, as politicas públicas e os desafios do território impõem novas estruturas político-

administrativas, mas as inércias são muito fortes e em geral as reformas paralisam-se antes de 

se implementarem ou produzem um fosso eficaz de inflação institucional. Necessariamente, 

isto tem repercussões ao nível do urbanismo, pois o tempo de construção da cidade é distinto 

                                                
1 No espaço urbano, as bordas geram uma fenomenologia que se registra tanto na ordem física da cidade como na 
simbólica: uma via marginal não só implica o limite entre a terra firme e a passagem à água como também um encontro 
entre cidade e natureza, por exemplo. Um corredor viário pode ser um elemento de associação entre duas vizinhanças 
enquanto que uma via-férrea pode demarcar bairros irreconciliáveis entre si. Em toda cidade, o espaço público pode 
entender-se como um território específico dotado das suas próprias marcas e signos de delimitação. O espaço urbano 
está atravessado por bordas que demarcam áreas diferentes, gerando separações e suturas. As bordas da cidade 
põem em dúvida o sentido mesmo do espaço público que se pressupõe fisicamente contínuo e social e culturalmente 
universal. As bordas actualizam, expressam e significam diferentes espacialidades e temporalidades da cidade. Estas 
alternâncias e variações definem não só uma característica do espaço público da cidade contemporânea, como 
também uma das suas problemáticas mais agudas: a da cisão, a segregação, a interrupção da cidade como totalidade 
sistémica (ARROYO, 2007).  
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do tempo de aplicabilidade e repercussão dos instrumentos de gestão territorial. Considerando 

as condições que se elevam às novas produções urbanísticas, a equitabilidade do espaço 

urbano regenera-se de forma diferenciada e descontínua. Segundo Ascher (2004:82-83):  

“El nuevo urbanismo aprovecha las distintas arquitecturas y las formas urbanas para crear 
ciudades diversificadas, ofrecer alternativas y hacer posibles los cambios a escala metropolitana. 
En cierto modo confiere una importancia renovada a la cuestión de los estilos arquitectónicos 
separándolos de las cuestiones de funcionalidad y morfología urbanas. Pero también inscribe 
estas opciones estéticas-cuando afectan a espacios públicos-en procedimientos propios del 
debate democrático, modificando el marco de actuación de los creadores y su relación con lo 
público y lo político”. 

 

Isto porque, o planeamento urbano contemporâneo tem seguido modelos e cópias de 

formas de intervir no espaço público, que não têm em conta as dinâmicas actuais da organização 

das cidades (nova dialéctica entre local e global). O êxito de algumas estratégias ou projectos pode 

inspirar soluções locais, mas nunca deve incidir na redução da iniciativa própria. A reprodução de 

modelos supõe um alto grau de redução dos projectos e da própria valorização da cidade. Planear a 

cidade implica a definição de tempos e lugares onde a vida acontecerá, em todas as suas 

dimensões e sentidos (PINTAUDI, 2007). É importante que exista um planeamento estratégico 

direccionado para cada espaço de intervenção, mas que não incida sobre intervenções 

pontuais, sem considerar o entorno, o espaço, o tempo e o lugar. 

Segundo Borja & Forn (1996), o maior desafio do planeamento urbano contemporâneo 

é aumentar o potencial competitivo das cidades no sentido de responder às demandas globais 

e atrair recursos humanos e financeiros internacionais, contudo de acordo com vários exemplos 

que temos assistido, o planeamento tem sido feito à margem da cidade, em paralelo com os 

objectivos do capitalismo neoliberal. 

 
 
2.1.1.1. Estratégias de Intervenção  

 
Os conceitos e processos de intervenção sistemática na cidade existente têm evoluído 

significativamente ao longo das últimas décadas e, em consequência, mudaram de intenção e 

de figura os instrumentos de planeamento e projecto bem como a organização da gestão. A 

intervenção na cidade existente compreende um conjunto de programas e projectos públicos 

ou privados que ocorrem nos tecidos urbanizados dos aglomerados, sejam antigos ou 

relativamente recentes. Estas intervenções têm como objectivo a reestruturação ou 

revitalização funcional (actividades e redes de serviços) dos espaços, a recuperação ou 

reabilitação arquitectónica (edificação e espaços não construídos, designadamente os de uso 

público) e finalmente, a sua reapropriação social e cultural (grupos sociais que habitam ou 

trabalham em tais estruturas, relações de propriedade e troca, actuações no âmbito da 

segurança social, educação, tempos livres, etc.). 

Até aos anos 1980, as políticas urbanas envolviam propostas que previam legislações 

quase idênticas para toda a cidade. Necessariamente que este modelo de políticas se traduziu 

num insucesso, pois ao nível das grandes metrópoles, as realidades urbanas são muito 

distintas. Assim instala-se o princípio de intervenções locais, a pequena escala, geralmente 
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envolvendo parcerias público/privado, como é comum no modelo neoliberal. Trata-se de uma 

tentativa de reconstruir, sobretudo nos centros urbanos o desenho urbano tradicional, os locais 

de convivência, os espaços públicos, desagregados pela política urbana intervencionista. O 

objectivo é reestruturar o contexto urbano, recuperando os lugares do passado e da memória, 

que sustentam a percepção e a visualização da ambiência urbana. 

Em quase todo o mundo têm sido feitas várias tentativas de recuperar áreas antigas 

degradadas. Contudo, o que geralmente acontece é que a transformação de usos quase 

sempre provoca a expulsão dos residentes dessas áreas, sobretudo, quando se prende com 

intervenções de grande porte como a construção de grandes museus e centros culturais. As 

políticas de valorização e recomposição destas áreas, em geral não se fundamenta na 

continuidade espacial e histórica, na homogeneidade arquitectónica e social, porém na 

indeterminação e na dinâmica, na instabilidade de configurações urbanas em processo 

contínuo de rearticulação, onde o morador não participa do processo. 

Estas obras tem como objectivo fomentar o turismo e inserir a cidade no mercado de 

bens simbólicos dentro da economia global. Desta forma, estamos dentro do contexto da 

cidade espectáculo, definida quando um projecto arquitectónico se propõe transformar num 

cenário. Estas intervenções, com o objectivo de promover o marketing e tornar-se um marco 

referencial para a cidade, têm geralmente um desenho muito impactante, projectando 

grandiosas alturas, volumetrias insólitas e materiais extravagantes.  

“Os projectos que visam a cidade espectacular, através de renovações de áreas 
degradadas, construção de museus de griffe ou centros culturais têm papel determinante na 
reestruturação das cidades e sua inserção na economia global, porém, no caso de serem 
reedificados em espaços anteriormente ocupados, provocam a dispersão de grupos sociais 
que até então ali exerciam as suas actividades. Perde-se a noção de lugar, do genius locci, 
responsável pela protecção de uma determinada área ocupada, vivenciada tanto pelos 
residentes quanto pelos visitantes” (MUÑOZ, 2004:63). 
 

Neste caso, o desenho do espaço urbano é determinante, pois o seu objectivo é a 

cidade, o que afecta a ideia de ordem, conforto e qualidade de vida que o espaço público 

deveria oferecer. Esta questão deveria ser uma exigência da sociedade desenvolvida, e a 

responsabilidade de consegui-la é integralmente dos poderes públicos locais (CÁCERES, & 

FERRER, 1993). O tratamento coerente do desenho dos elementos urbanos conforma a ideia 

de um território, de uma cidade. São os elementosda sua urbanidade.  

Etimologicamente, a palavra desenho está relacionada nas línguas latinas com o 

desígnio. Desenhar significa traçar um signo e isso quer dizer, simultaneamente, realizar uma 

vontade, cumprir um desígnio. O acto de projectar e desenhar relaciona-se com uma vontade 

original de atribuir significado e, por conseguinte, uma finalidade ou um destino às coisas, e 

através delas, uma razão à própria vida humana. Desse ponto de vista, desenhar e construir 

são metáforas existenciais e cósmicas. (SUBIRATS, 1991)  

O desenho urbano é um instrumento teórico muito importante do planeamento 

estratégico. Tem-se vindo a estabelecer como uma actividade profissional relacionada com a 

acção projectual e enquanto disciplina académica, fundamentada sobretudo em pesquisas 

referentes à relação directa entre o ambiente construído e o comportamento social (BARNETT, 

1982).  
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Figura 2.1 – Projecto de intervenção de “La isla”. Plano Geral. Barcelona. Projecto dos arquitectos Oriol 
Bohigas e Josep Martorell. Exemplo de desenho urbano à escala de um bairro. 
 
Fonte: Arquitecto Martorell. 

 

     
 

Figura 2.2 – Projecto de intervenção de “La isla”. Perspectiva virtual a 3 dimensões do projecto 
urbanístico.  
 
Fonte: Ajuntament de Barcelona. Societat Foment de Ciutat Vella S.A. Oficina de Ciutat Vella. 

 

Nos modelos de intervenção actual, a reprodução da forma eleva-se necessariamente a 

uma monumentalidade dos espaços, onde o que importa é a diferenciação e a capacitação de aludir 

à sua passagem, que não se prende com vivência e muitas vezes se traduz num aniquilamento do 

lugar. Do mesmo modo que o urbanismo e as políticas de intervenção têm capacidade de regenerar, 

também tem a capacidade de destruir.  

No processo de monumentalização das cidades globalizadas há uma tendência em se 

criar grandes espaços expositivos, através de grandes projectos de arquitectura. Tem sido 

intenso o hábito de convocar artistas para participarem de projectos de revitalização urbana. 

Jean Nouvel ou Calatrava são alguns dos nomes que preenchem com as suas obras espaços 

de cidades, que procuram uma inserção dentro do marco das cidades globais. O problema 

passa por constituírem obras de espectacularização, muitas vezes desfasadas do seu entorno. 
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Este tipo de espectacularização também está associado ao que Muñoz (2004) denomina de 

urbanização banal. 
É comum que as operações de reestruturação urbana capitalista surjam espelhadas 

em espaços semi-públicos que visam ocultar conflitos sociais existentes. As estratégias actuais 

de desenvolvimento compreendem a cidade como uma comunidade onde exista uma vida local 

e lugares requalificados. Infelizmente, o conceito utilizado tem sido o da requalificação através 

da arquitectura-espectáculo para ser exibida em lugares públicos, gerando uma verdadeira 

teatralização da vida pública que, de facto, não acontece nos locais explorados, seja pelo 

poder político, seja pelos próprios interesses corporativos. Na realidade, a pontualidade dos 

novos projectos de revitalização desassocia a concepção do espaço urbano das políticas 

sociais. A quantidade de áreas degradadas, produto do período pós-industrial, e os processos 

empregues na sua reestruturação, originam a ideia de cidade como um conjunto de 

fragmentos. As novas actividades isolam as actividades antes existentes no tecido urbano 

remanescente, provocando a desestruturação social. Estes projectos vão redesenhar extensas 

áreas com diferentes programas e instalações, concentrando grandes estruturas 

arquitectónicas que valorizam o solo de toda a área adjacente (MUÑOZ, 2004). Os espaços 

públicos que antes eram destinados à sociabilização, o verdadeiro espaço vivenciado como 

define Henri Lefebvre, convertem-se na representação de um espaço artificial, desligado dos 

residentes e usuários, onde não se considera as tradições e as identidades locais, onde a 

escala do projecto, não corresponde à escala do ser humano. 

Estas intervenções surgem de politicas urbanas festivalizadas2, que segundo Muñoz 

(2004), são concebidas com a prioridade de conseguir uma maior participação da cidade nos 

mercados globais de produção e consumo. A maioria dos projectos de renovação urbana 

desenvolvidos nas cidades ocidentais durante as últimas décadas em frentes marítimas, áreas 

industriais degradadas e centros históricos são bons exemplos deste tipo de gestão urbana que 

segundo Muñoz (2004) mostram a importância de três processos que interactuam entre si:  

- A especialização económica e funcional do território; 

- A segregação morfológica dos ambientes urbanos; 

- A tematização da paisagem.  

Os processos de renovação urbana na cidade-mercadoria têm como significado 

valorizar o solo e ampliar a afluência de pessoas às áreas criadas com a proposta de espaço 

público, mas que, na realidade, não é público. Como refere Serpa (2004), o espaço público é 

uma mercadoria para o consumo de poucos, dentro da lógica de produção e reprodução do 

sistema capitalista mundial. Ou seja, ainda que seja público, poucos beneficiam desse espaço 

teoricamente comum a todos. Neste processo poderá inclusive haver uma apropriação da 

arquitectura enquanto preposição do espectáculo para a valorização de identidades urbanas, 
                                                
2 O conceito de festivalização surge em 1994 por Marco Venturi e refere-se ao desenvolvimento de politicas urbanas 
baseadas em grandes eventos como o mote principal para a transformação urbana. Visam igualmente a participação 
das cidades nos mercados globais de produção e consumo. É o caso dos jogões Olímpicos em Barcelona e a Expo em 
Lisboa.  
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hoje fortemente dependentes de estratégias de marketing. Tal como refere Harvey (1993), este 

tipo de políticas necessitam de programas de marketing encarregados de criar uma imagem 

urbana capaz de atrair capital que é global e hipermóvel. A imagem urbana é o factor básico 

para atrair investimentos de capitais. Contudo, estes processos geram implicitamente 

gentrificação. Uma vez expulsa uma determinada comunidade de um espaço urbano, surge 

uma nova identidade, promovida pelo poder público e indispensável na promoção das cidades 

no competitivo processo de reestruturação da hierarquia económica global. Normalmente esta 

nova identidade é produzida por novas comunidades, geralmente de um estrato social e 

cultural mais elevado. A arquitectura da cidade espectáculo, implementada em áreas 

reestruturadas, contribui funcional e esteticamente para formatar os ambientes urbanos, 

estimulando os projectos imobiliários e o retorno de uma ocupação rentável para a área, 

revalidando os paradigmas de um processo de urbanização neoliberal. Dá-se uma valorização 

do solo, que conjuntamente com a arquitectura transformam a cidade num espaço cenográfico, 

em bilhete-postal. Segundo Muñoz (2004:79): “[…] la mayoría de las experiencias de 

renovación durante los últimos años han provocado […] la especialización económica y 

funcional, la segregación morfológica de los ambientes urbanos y la tematización del paisaje”. 

É imperativo afirmar que os espaços públicos são produzidos como cenários de sociabilização 

ilusórios onde se produzem cenas controladas das relações sociais, produzidas pelos 

investimentos em obras monumentais dos estados capitalistas modernos. Estes justificam as 

intervenções que apontam a ideologia de criar espaços públicos que transformem, organizem e 

melhorem o ambiente urbano.  
Um exemplo disso mesmo prende-se com o programa Polis, que se reflecte segundo 

Muñoz (2004), numa especialização funcional e a estandardização dos critérios morfológicos 

modelam desta forma os espaços de transformação e mostram como a arquitectura e o 

desenho urbano utilizam autênticas estratégias e metodologias para a produção de paisagens 

que na realidade não pertencem a nenhum território. Uma intervenção urbana equilibrada 

pressupõe a compreensão das diferentes escalas territoriais de inserção, os processos de 

reestruturação, os elementos arquitectónicos, a morfologia urbana existente e as tradições 

locais. Esta experiência permite compreender o espaço em todas as suas manifestações, 

através da sobreposição das diferentes variáveis, que no mesmo instante nos permite conhecer 

as fragilidades e as mais valias do espaço. As intervenções urbanas, não devem significar uma 

perda da cidade, mas sim uma melhoria social e estética. Para tal é igualmente necessário a 

participação das comunidades locais nas discussões e intervenções a serem implementadas, 

quer pelo poder público, quer pelo poder privado.  

Projectar a cidade pressupõe pensar a cidade no tempo, avaliando suas condições 

materiais plasmadas no espaço, bem como as possibilidades não realizadas. Implica a 

definição de tempos e lugares onde a vida acontecerá, em todas as suas dimensões e sentidos 

(PINTAUDI, 2007).  
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2.1.2. Construção do Espaço Público pelos poderes municipais 

 
“O espaço envolve o poder e o poder significa controle e dominação” 

 
 Óscar Sobarzo (2006:96) 

 
O espaço possui a característica de ser politicamente instrumental, facilitando, com 

isso, o controle da sociedade. Contudo, “assume uma aparência externa de neutralidade, de 

insignificância, de destituição semiológica e de vazio (ou ausência)” (LEFEBVRE, 1992:349). 

Isto porque as forças geradoras do espaço têm o controle da sua forma e conduzem a sua 

especialização e apropriação.  

O poder municipal supostamente tem a função de zelar pelos interesses colectivos, 

contudo esta posição não é cumprida na sua totalidade. Como refere Sobarzo (2006:97):” Em 

geral a acção do poder municipal mostra uma mistura de interesses públicos e privados – que 

pode ir dos interesses próprios do presidente até os interesses de grupos locais dominantes”.  

Essa mistura é visionada ao nível da reprodução do espaço de forma conflituosa, pois 

muitas vezes direccionam posições contraditórias em que ganha o que mais pode. Desta 

forma, o espaço:” […] revela-se um instrumento político intencionalmente organizado”, 

(CARLOS, 2001:29) a uma manipulação pelo Estado, nas mãos de uma classe dominante 

(SOBARZO, 2006).  

Assim, o espaço público tem uma relação directa com o poder municipal, já que exerce 

domínio sobre este, sendo desta forma o espaço por excelência de intervenção do poder 

público. Neste sentido, ele reflecte as tensões geradas no seio da reprodução do espaço 

urbano, assim como os conflitos público-privado. Isto acontece porque cada administração 

municipal procura deixar as suas marcas no espaço público e o utilizam como moeda de troca 

para fins eleitorais (SOBARZO, 2006). A conclusão de Sobarzo é explícita se considerarmos as 

sucessivas inaugurações de parques, praças e jardins em plena época eleitoral. Desta forma, o 

espaço público reflecte a corporificação da preocupação e da capacidade especial da 

autoridade (SOBARZO, 2006). O espaço público deste ponto de vista surge como um produto 

personalizado que compromete o voto. É muito interessante entender esta manipulação do 

espaço, pois sendo o poder municipal principal impulsionador do mesmo, entende que é nas 

formas simplistas (e isto é visível mais ao nível das cidades pequenas e médias pela “forte 

concentração do poder e/ou pela maior visibilidade que ele pode ter” (Sobarzo, 2006)), que 

encontra o resultado para induzir a sua persuasão de voto. A pressão ao nível dos técnicos é 

claramente elevada ao conceito de arranjo e assim destitui o espaço de uma forma que o 

caracterize e individualize.   

As políticas públicas e os novos desafios do território impõem necessariamente novas 

estruturas político-administrativas. Contudo, as inércias são muito fortes e as reformas em geral 

se paralisam antes de se implementarem. 

Sobre este assunto Borja (2003a:89) destaca três temas que considera fundamentais 

na projecção das políticas municipais e a construção do espaço público: 
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a) “[…]as políticas públicas a nível de aglomeração ou área metropolitana requerem 

representação democrática, pois devem assumir competências decisoras de carácter 

local e garantir a redistribuição do gasto público para reduzir equilíbrios e 

desigualdades. Ao nível de região metropolitana, em mudança, permite estabelecer 

formas mais flexíveis e ad hoc de coordenação e cooperação institucional. 

b) Não há uma solução única nem um modelo generalizado. […] Qualquer solução requer 

coerência transversal, isto é, não se podem criar estruturas metropolitanas que 

centralizem competências e funções e não descentralizem paralelamente outras a nível 

infra municipal. E não seria lógico criar uma estrutura de região metropolitana que 

integre o que denominamos terceira cidade sem a participação e o co-protagonismo do 

governo da comunidade autónoma ou equivalente (Land na Alemanha, região na 

França, estado no México, etc.). 

c) As relações interinstitucionais são imprescindíveis para elaborar e executar as políticas 

públicas urbano-regionais. Impõem-se passar de uma cultura de relações hierárquicas 

e competências compartimentadas e/ou concorrentes, para, relações de cooperação e 

de coordenação que se apoiem em bases normativas, capazes de garantir a 

continuidade das políticas. 

Os princípios de reprodução e organização do espaço público pelo poder municipal 

devem ter em conta três princípios de actuação: normalizar; organizar e zelar. 

 É interessante do ponto de vista prático dar uma vista de olhos pela intervenção que 

alguns municípios têm feito ao nível do espaço público. Uma abordagem que me pareceu de 

extremo interesse, prende-se com a aplicabilidade prática do conceito de espaço público, ou seja, 

como a administração central e local se organizam face ao espaço público. Uma das considerações 

interessantes é ver como os países da América do Sul têm políticas de intervenção mais fortes e 

vinculadas aos espaços públicos que os países chamados de primeiro mundo. Para termos uma 

ideia da escala de intervenção, basta lembrar que a Argentina criou um Ministério do espaço público. 

Isto denota a preocupação crescente com este espaço e como isso se tem instituído em bases 

legislativas de órgãos políticos e institucionais3.  

 
 
2.1.3. O Estado: a criação do espaço público 

 
“Para o Estado, o espaço público é tudo aquilo que lhe compete e cai em sua 

jurisdição” 
 

 (ARROYO, 2007:6). 
 

Com a virada do século, as cidades tendem a globalizar-se, pois são “chamadas” a 

nivelar-se à economia internacional. Para tal têm que se inovar, ampliando a sua capacidade 

                                                
3 Segundo a constituição política da Columbia:” Entende-se por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación 
a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales 
de los habitantes. CAPITULO 11. LEY 9ª DE 1.989 (Enero 11). 
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competitiva, permitindo um amplo e inovador complexo de circulação (de pessoas, de 

mercadorias e de capitais), para desenvolverem novas infra-estruturas, de forma a atrair mais e 

diversificadas actividades de interesse para os ramos produtivos hegemónicos no local. Estes 

são os principais agentes da reestruturação territorial. Assim, reurbaniza-se, transforma-se, 

moderniza-se, reinventa-se a cidade a todo o momento. Trata-se, antes de mais nada de criar, 

de tempos em tempos, condições locais de produção e reprodução, as quais são, também, 

condições globais que permitem à cidade ter hoje um papel fundamental. 

Segundo diversos autores como BENKO (1996), SANTOS (2000) e GOTTDIENER 

(1993), no contexto actual do processo de globalização da economia e dos modos de produção 

capitalista, denominado de pós-fordista, as cidades acabam por ter um papel preponderante no 

crescimento das economias nacionais, regionais e locais. Os sujeitos que mais expressam 

essa relevância económica (não somente dos grandes centros urbanos, mas também de 

cidades medias) e trabalham para isso, são os governos locais, municipais e os estados. 

Neste modelo de crescimento económico das cidades, o estado passa a ser, o 

idealizador, o empreendedor e o aglutinador de forças capazes de produzir o espaço. Assim, 

na escala do poder/governo local (mas não só nesse nível) passa-se a ver e tratar a cidade 

como um grande negócio ou “máquina de crescimento urbano” capaz de alavancar novas 

economias (FERNANDES, 1991). 

Desta forma, no processo de reprodução do espaço público, o Estado dispõe do poder 

local como forma de actuar indirectamente e produzir na cidade uma hierarquização de lugares, 

“[…] criando novas centralidades e expulsando para a periferia os antigos habitantes, criando 

um espaço de dominação” (CARLOS, 2001:15).  Esse espaço caracteriza-se por servir os 

interesses do Estado. Apresentando-se como redutor das contradições, mesmo que somente 

no plano das aparências, porque a contradição é um aspecto marcante da sociedade 

capitalista e do espaço por ela produzido (SOBARZO, 2006). 

 
 

2.1.4. O Espaço Público e a iniciativa privada  

 
A implementação de programas e projectos urbanos e a privatização de funções e 

serviços públicos são hoje uma realidade. Estes são conduzidos pela gestão mediante 

organismos autónomos ou formas empresariais por parte do sector público e pela cooperação 

público-privado.  

As fórmulas empresariais, consórcios, empresas mistas, organismos autónomos são 

eficazes pela sua maior flexibilidade de gestão (por exemplo para intervir no mercado) e pela 

sua adaptabilidade às situações sobre as quais se intervém, que dificilmente podem estar 

previstas em todos os seus aspectos por normativa geral. Contudo, a garantia do interesse 

geral requer que estas formas de gestão sejam transparentes, submetidas a um controle 

democrático (mesmo que seja à posterior) e que não abram uma via de desregularização de 

todo um sector da gestão pública. Em alguns casos ocorre aparentemente o contrário: a 

participação de distintas instituições segue algumas das fórmulas citadas e o controlo político 
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ou burocrático de cada uma delas, sem que nenhuma possua uma liderança clara, pode gerar 

efeitos paralisantes. 

A cooperação público-privado que tanto se reclama não é complicada; é muito mais 

público-público (BORJA, 2003). São agentes de natureza distinta e portanto a cooperação 

pode estabelecer-se sobre bases mais claras. Os agentes privados estão «predeterminados» 

pelos seus interesses particulares, dito de outro modo: sabem o que querem. O problema pode 

estar no sector público: deve saber o que quer, fixar condições mínimas que garantam 

resultados favoráveis ao interesse colectivo, mediar entre distintas visões deste e entre 

distintos interesses privados com os quais deve chegar a compromissos. É mais difícil, um bom 

responsável político exercer (ou um funcionário ou profissional integrado no sector público) que 

actuar como proprietário ou promotor privado.  

As parcerias público-privado têm como único objectivo o investimento e o crescimento 

económico rápido, através de empreendimentos, que na maior parte das vezes em nada 

melhora a qualidade do espaço urbano. Conjuntamente com as privatizações e as políticas 

urbanas, o caso parece atenuar-se, contudo, a questão não é fundamental: depende das 

condições que se fixam em cada caso, ou seja dos objectivos das parcerias, que determinam 

as intervenções. Contudo, é necessário que os actores privados sejam impulsionadores do 

desenvolvimento urbano, e o sector público tenha uma posição coerente, mediadora (tendo em 

atenção os interesses da comunidade) e fiscal com a realidade existente. O que acontece 

muitas vezes é que o sector público simplesmente demite-se da sua função e cede. 

Imaginemos uma área nova de desenvolvimento urbano, em que o sector público deixa o 

sector privado actuar de maneira espontânea, pode acontecer que nessa nova área não 

existam condições que garantam a mistura social, a acessibilidade do espaço público ou um 

retorno à colectividade dos custos das infra-estruturas.  

A privatização do espaço público pode significar uma negação da cidadania e 

converter-se num factor de ruptura da estrutura social, pois este é um mecanismo fundamental 

para a socialização da vida urbana. Os projectos e a gestão dos espaços públicos e 

equipamentos colectivos são simultaneamente uma oportunidade de produzir cidadania e uma 

prova do desenvolvimento desta. Determinadas características da sociedade, como a sua 

capacidade de ocupação, criação de novos públicos e novas centralidades urbanas são 

oportunidades que não se deveriam perder para promover os direitos e obrigações políticas, 

sociais e cívicas que estabelecem a cidadania. 

O papel da administração pública mudou, porque necessariamente o modo de 

produção de cidade também mudou. Anteriormente, a administração tinha a função unicamente 

de controlar a iniciativa privada em defesa dos interesses comuns, hoje tem que assumir o 

papel de promotora, pelo menos relativamente a iniciativas de construção e de transformação. 

Contudo nas circunstâncias actuais, Bohigas (1986) refere que não é possível pensar que a 

administração possa gerir e financiar sozinha a construção da cidade. É necessário a 

intervenção privada, assim como uma mudança nos métodos e objectivos. É necessário que os 

promotores imobiliários saibam que não voltarão a trabalhar para o desenvolvimento e para a 
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expansão indiscriminada e insolidária, mas que, se querem sobreviver deverão dedicar os seus 

recursos à reconstrução, refazendo, reabilitando e equipando. Para Bohigas (1986), a 

intervenção da iniciativa privada exige uma gestão de máxima garantia em termos de eficácia, 

de suficiente flexibilidade, de intervenção e autonomia, para promover contratos e convénios e, 

inclusive, actuações mistas. Neste sentido, é importante que existam programas estabelecidos 

de actuações que validem e comprometam as partes envolvidas. 

O modo como as cidades foram crescendo, determinaram a concepção do espaço 

público e como este se reproduz na cidade, fixando-se como um elemento protagonista na 

procura de investimentos e elevação das cidades dentro da economia global. Os diferentes 

actores de produção do espaço público assumiram uma actitude de controladores do espaço 

através dos diversos instrumentos de planeamento urbano, que se foram ajustando a esta nova 

tendência.  

O planeamento urbano praticado actualmente supostamente assente em planos 

estratégicos de intervenção, apresenta um carácter reducionista face aos espaços públicos, 

pois limita-os a espaços encerrados, com função muitas vezes duvidosas. Podemos definir 

duas linhas principais de abordagem sobre os actores intervenientes: uma correspondente aos 

“arranjos” de espaço público e outras às intervenções espectaculares. Independentemente da 

escala, ambas são pensadas na composição da cidade, contudo os grandes projectos são 

captadores de novos investimentos e maior participação privada. Assim, são estes actores que 

definem, delimitam e compõem a forma do espaço, transpondo através dela uma organização 

funcional, estrutural e de poder. 

 


