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I. A arquitetura do espetáculo 
Rem Koolhaas propôs o conceito de “espaço-lixo” para caracterizar o produto 

da modernização, repelindo deste, a própria arquitetura. Atualmente, a construção é 

superior em termos quantitativos face ao que ocorreu no passado, no seu conjunto, que 

se preocupava sobretudo com cânones de beleza, mas também com os indivíduos. A 

preocupação contemporânea é sobretudo com as massas. (Koolhaas, 2007, p. 6-7) Como 

afirma este autor, “se a arquitetura separa os edifícios, o ar condicionado une-os”. Deste 

modo, e com esta distorção metonímica, realça o fato de na cidade, os edifícios não 

existirem isoladamente, mas interligados entre si, em termos organizativos e 

comunicativos. Critica, por isso, a excessiva preocupação contemporânea com as massas 

e com os objetos em detrimento do espaço. “Os arquitetos nunca puderam explicar o 

espaço; o “espaço-lixo” é o nosso castigo pelas suas confusões.” O “espaço-lixo” é, no 

seu entender, a contrapartida do espaço, “um território com problemas de visão, expe-

tativas limitadas e uma seriedade reduzida”, substituindo “a hierarquia pela acumulação, a 

composição pelo acréscimo” (Koolhaas, 2007, p. 8-10, tradução nossa) 

O “espaço-lixo” – ou a megaestrutura, segundo os arquitetos – consiste no 

espaço caótico, homogeneizado e padronizado, constituído por múltiplos subsistemas 

temporários, fora de controlo. Estes estão conetados com as necessidades fisiológicas e 

o consumo diário implica a manutenção destes espaços, “o turno da noite desfaz os 

danos do turno de dia numa interminável repetição à moda de Sísifo” Cada trajetória é 

estritamente singular ainda que se trate de arquitetura de massas. A liberdade é expressa 

pela anarquia do movimento, errante mas decidido, “um espaço de colisão, um contentor 

de átomos, multicor, sem densidade...”. (Koolhaas, 2007, p. 17-23) 

 
“entre as 2 e as 5 da madrugada, uma população distinta, esta 
impiedosamente eventual e apreciavelmente mais obscura, dedica-se 
a limpar, rondar, varrer, secar, substituir… O “espaço-lixo” não inspira 



lealdade aos seus limpadores…” 
(Koolhaas, 2007, p. 20, tradução nossa) 

 

A cidade contemporânea é caracterizada por espaços públicos criados para o 

espetáculo, colocando de parte o espaço público pensado e criado pela e para a 

sociedade no seu conjunto. Os espaços de consumo e lazer negam a construção 

temporal da cidade, a convivência com o “outro”, o surgimento da diferença e da 

singularidade, vacilando entre o análogo e a surpresa imaginável. A novidade é 

imprescindível, mas para assegurar que não é rejeitada, é difundida previamente pelos 

meios de comunicação social para que a incorporemos inconscientemente, de modo a ser 

reconhecida no cotidiano. (Muxí, 2004, p. 107-113) A “arquitetura do espetáculo”, 

esquecendo a pobreza e os défices sociais, procura criar a ideia de “cidade como 

comunidade” afastando a da “cidade sitiada”, sobretudo no que diz respeito ao centro da 

cidade e aos espaços públicos. Daí que, a “comercialização” e encenação 

institucionalizada quase permanente do espetáculo, procurem, através de parcerias 

público-privadas, promover uma urbanização comercial em grande escala. Por último, a 

periodização do espetáculo urbano serve, nas palavras de Otília Arantes, para substituir o 

“espetáculo como forma de resistência ou de festa popular revolucionária pelo espetáculo 

como forma de controle social.” (Arantes, 2007, p. 22-24) Refere ainda Leite: 

 

“As construções das paisagens urbanas na “cidade pós-moderna” são 
retroalimentadas por esses amplos processos de ressignificação da 
cultura, em bases nos padrões da cultura de consumo.”  

(Leite, 2009, p. 194) 
 

A cidade caiu nas malhas da mediatização onde a nova arquitetura é 

comunicação. As campanhas de imagem acabam por ser mais importantes do que os 

próprios serviços e a qualidade de vida. A vocação da arquitetura passa hoje pela 

desmaterialização das cidades, onde por imagem entendemos o simulacro vazio de uma 

retórica que apela à qualidade de vida sem a colocar em prática. (La Cecla, 2011, p. 116-

121) 

 

“O problema é que nos deixamos enganar pela transformação em 
publicidade e marketing de um desejo de multidão, de dança e de 
êxtase urbana, de que o branding é apenas uma versão para 
ingénuos. As cidades produzem muito mais do que “trends”, dos 
“brands and logos”, são o lugar onde é ainda possível experimentar o 
jogo coletivo da identidade, onde é possível sair para se tornar parte 
que vê e que se dá a ver, toca e é tocada.”  



(La Cecla, 2011, p. 127) 
 

 

II. Renovação urbana e gentrificação 
Ao discurso da cidade morta e perigosa contrapõe-se o processo de 

recuperação de algumas áreas centrais degradadas e com potencial simbólico para a 

cidade. (Muxí, 2004, p. 150) No decorrer da década de 1970, o turismo cultural foi 

identificado com o fenómeno da gentrificação ou enobrecimento das cidades. A 

renovação urbana através da preservação histórica rompeu com estratégias anteriores de 

demolição para voltar a construir, permitindo a manutenção da identidade e do orgulho da 

comunidade. Tratou-se de conceber uma alternativa à criação de museus, cada vez 

maiores, para satisfazer as necessidades culturais locais e compreender as implicações 

do desenvolvimento da cidade pós-industrial, em torno de uma economia simbólica. A 

produção de objetos, sobretudo de arte, exige a produção de mais espaço e quanto maior 

é este, maior será o público das instituições culturais. O crescimento do público envolve 

por seu lado, o aparecimento de novos interesses e demandas ao nível da economia 

simbólica. Por um lado, os grupos sociais incentivam as instituições culturais a 

representarem e exibirem a sua cultura através da arte, da música ou teatro. Por outro, o 

aumento do público das instituições culturais incentiva estas, a procurar aumentar os seus 

espaços para o desenvolvimento das suas atividades. (Zukin, 2006, p. 81-120) 

Todavia, a designação de património histórico faz aumentar o valor das rendas 

e dos preços dos edifícios que os baixos rendimentos dos seus residentes podem não 

suportar. Por outro lado, o tempo, o processo e os custos da aprovação da designação de 

património histórico influenciam alguns proprietários a reduzir a manutenção das suas 

propriedades. Daí que, as condições de vida dos inquilinos piorem. Contudo, alguns 

proprietários procuram a atribuição da designação de património histórico para privilegiar 

o “olhar” sobre um lugar para que este marque a estabilidade residencial e a identidade 

comunitária de uma dada classe social ou grupo étnico. Outra consequência da atribuição 

desta designação, é a de impedir a demolição dos edifícios e desencorajar os 

construtores de se manterem na área. Assim, a preservação histórica não é somente uma 

categoria cultural, uma vez que a mediação das qualidades estéticas pelos mercados 

imobiliários provoca um forte impacto nas comunidades sociais. (Zukin, 2006, p. 124-125) 

A pressão e a consequente expulsão dos habitantes idosos e pobres de 

determinadas áreas urbanas no âmbito do processo da recuperação e renovação 

urbanas, nada mais é do que a substituição de franjas populacionais por jovens 



profissionais, sobretudo do setor terciário, que procuram na cidade animação e atividade 

constantes. Nestas áreas, o passado é um cenário, um simulacro, que eliminou o 

autêntico ou qualquer referência real. A segurança e o medo do “outro” constituem os 

códigos que fragmentam e segregam estas áreas urbanas em áreas internacionais, sem 

qualquer referência ao local, ao histórico ou ao cultural. (Muxí, 2004, p. 55) Na cidade 

contemporânea, a história é, por isso, eliminada. A citação pós-moderna não se limita a 

utilizar o passado como fonte de legitimação e repertório de sentido, já que se converte na 

representação de um presente que consegue atualizar o passado. Nesta, tudo é presente 

e contemporâneo, uma vez que não existe passado e distância. O tempo e espaço são 

comprimidos e privados de significado. Daí que, a incessante repetição de citações 

produza a sensação de uma constante possibilidade de recriação do palimpsesto urbano, 

ofuscando a diferença entre o verdadeiro e a imagem. (Amendola, 2000, p. 40-41) 

Em Portugal e no Brasil, os projetos de enobrecimento urbano, têm implícito a 

“reativação do espaço urbano”, proporcionando, deste modo, um retorno ao centro das 

cidades. Estes processos têm subjacente o fomento da segurança e do comércio no 

espaço público, “quase numa espécie de nostalgia de uma belle époque perdida”. O 

princípio de higienização social de Haussmann é adaptado à cidade pós-moderna, 

afastando pobres, mendigos e sem-abrigos. Contudo, a espetacularização destes 

espaços é confrontada amiúde com a prática de “contra-usos”. (Leite, 2009, p. 196) 

Com a gentrificação, a cultura passa não só, a ser o principal negócio das 

cidades, como também um dos mais poderosos meios de controlo social, exponenciado 

pelo fenómeno da globalização. Desse modo, segundo Arantes (2007, p. 33-34), as 

estratégias culturais de redesenvolvimento urbano distinguem-se em três tipos de trocas 

desiguais e “simbólicas”: 

• manipulação de linguagens simbólicas de exclusão e habilitação que 

implicam uma estetização do poder, onde o desenho arquitetónico é um dos principais 

instrumentos; 

• ligação da economia simbólica urbana ao crescimento dos símbolos, mas 

também dos negócios e empregos; 

• aliança entre os defensores da cidade e os negócios do domínio cultural. 

O efeito “donut” provocado pela desertificação das cidades históricas europeias 

teve como consequência a perda de centralidade dos espaços públicos tradicionais, dada 

a extensão das metrópoles e o fenómeno da suburbanização. (Lopes, 2002, p. 47-48) A 

convivialidade e a centralidade são princípios de regulação do espaço quer do campo das 

relações funcionais, quer do da reunião social e simbólica. A terceriarização do centro 



histórico leva-nos, por isso, a deparar com dois modelos teóricos. O primeiro inscrito na 

perspetiva culturalista, pretende redescobrir a cultura local e conservar a memória social, 

através de uma política que se baseia em restaurar e renovar sem alterar os valores, os 

costumes e as práticas sociais. A função residencial é, por conseguinte, mantida e o 

património cultural e arquitetónico valorizado, bem como a sua especificidade num 

continuum de realojamento. O segundo modelo, fundando-se num materialismo 

determinista, procura a ruptura com o passado, para relevar o futuro e o poder político e 

econômico que aí se afirma. Esta perspetiva inscreve-se no processo de revitalização 

económica do centro comercial e turístico da cidade, bem como, no zonamento social, 

onde o realojamento se faz em bairros sociais situados na periferia. (Gonçalves, 2006, p. 

124-125) Na verdade, a proeminência que a cultura tem vindo a ocupar na organização 

da vida e do espaço urbanos, seja pela via das políticas de planeamento e de intervenção 

urbanística, seja pela via da extensão da oferta cultural e do seu papel na modelação dos 

estilos de vida das populações, reflete, ao mesmo tempo que potencia, transformações 

sensíveis nos modos de estruturação e de representação da vida urbana e do espaço 

público das cidades. (Ferreira, 2009, p. 319) 

O espaço urbano divide-se assim, em áreas de “felicidade controlada” e em 

áreas de “perigo”. A segurança torna-se visível através da existência de controlos, tais 

como, seguranças privados, câmaras de videovigilância e barreiras, com a criação de um 

espaço artificialmente controlado e mantido. Por outro lado, a idealização e a imagem da 

vida urbana impedem a convivência e a partilha dos espaços públicos com o “outro”, onde 

as barreiras de caráter social, cultural e econômico entre as pessoas se alicerçam em 

barreiras materiais entre elas. (Muxí, 2004, p. 67-68) Os discursos em defesa dos 

espaços públicos geram, por isso, desconfiança devido ao fenómeno do enobrecimento 

urbano e às suas consequências sociais. Como refere Rogerio Proença Leite (2009, p. 

196), estamos perante uma de duas situações: 

• a confusão entre espaço público e espaço urbano, o que não deixa de 

indiciar, contudo, a existência do espaço público; 

• a concepção de espaço público, enquanto espaço de manifestação cívica de 

direitos sociais, que não consegue na cidade pós-moderna dar conta do palimpsesto em 

que se tornou a cultura urbana contemporânea. 

As cidades entraram, em vários domínios, numa lógica de empresarialização, 

onde o património se tornou um produto a escoar, constituindo-se como uma “marca” com 

valor concorrencial e comunicacional. O processo de estetização, nos espaços urbanos, 

revela-se num tipo de “urbanismo intensivo, visível no embelezamento das fachadas, no 



ordenamento das cidades, ou através da criação de eventos atrativos que combinam o 

tradicional com o festivo.” O processo de estetização insinua-se também através de um 

léxico e de uma iconografia de natureza publicitária que lançam as cidades para o palco 

da encenação e da exibição. Outro efeito reside em tornar o campo patrimonializável 

infinito, ao registrar todos os domínios da “memória” e da “cultura”, em virtude dos 

estímulos recolhidos da economia turística. (Peixoto, 2003, p. 215-219) 

Por último, não devemos esquecer que a publicidade é responsável quer por 

mitificar na cidade os espaços dos condomínios fechados, quer por convertê-los nos 

sonhos das classes média e alta. A cidade desaparece daquela, uma vez que esta 

inventa mundos inexistentes, transformando os espaços em redutos familiares e de lazer, 

através da eliminação de qualquer referência ao lugar. (Muxí, 2004, p. 83) 

 

III. A promoção e a espetacularização dos espaços públicos 
Como refere Ascher (1998, p. 174), os espaços públicos são os espaços do 

“visível”, o que lhes confere uma certa afinidade com os espaços do espetáculo, e em 

particular, o espaço teatral. Daí a importância da encenação e da cenografia na 

concepção do design urbano. Contudo, o espaço público não é apenas “visível”, 

regulando o “direito de olhar”, é também acessível através do “direito de visita”. As 

práticas sociais verificadas ou possíveis conferem caráter público ao lugar, podendo 

ainda, as formas, as configurações espaciais e os estatutos jurídicos facilitar ou proibir 

essas mesmas práticas. Por outra parte, a importância do “direto” na sociedade atual, 

fortemente mediatizada, é assumida, sobretudo pelos quadros superiores, profissionais 

liberais e quadros médios, nomeadamente para assistirem a concertos, espetáculos de 

dança, ou visitarem exposições temporárias, monumentos históricos e museus. Por outro 

lado, sair à noite ou aos fins-de-semana, não só para assistir aos espetáculos, mas para 

comer num restaurante, encontrar familiares ou amigos, participar nas atividades de 

alguma associação ou coletividade demonstra um aumento da mobilidade ainda que não 

signifique um aumento da sociabilidade global, mas pelo contrário um enfraquecimento 

das relações de vizinhança. (Ascher, 1998, p. 91) 

Os espaços públicos estão muito longe de responder aos valores de conforto e 

prazer, apesar de respeitarem dimensões funcionais, estéticas e simbólicas. À 

semelhança dos espaços interiores, estes espaços deveriam ser cómodos, ergonómicos, 

agradáveis, adaptados, adaptáveis, eficazes, belos, modernos e familiares. Todavia, 

apesar da evolução do aspeto visual, da estética e da encenação da cidade, a qualidade 



urbana limita-se sobretudo à imagem desta. Os sentidos da audição, do olfato e do tato 

são esquecidos na concepção da cidade ou na sua requalificação. (Ascher, 1998, p. 178) 

No decorrer do século XX, fruto das vagas de imigração, as cidades viram as 

suas populações, reconhecidas como homogéneas, metamorfosearem-se em populações 

heterogéneas, étnica e socialmente. Esta alteração teve como consequência um grande 

impacto ao nível da cultura pública. (Zukin, 2006, p. 260) Cremos, tal como Muxí (2004, p. 

1), que quer a arquitetura, quer o urbanismo não existem isoladamente da realidade 

política, social, económica ou tecnológica. Concomitantemente, os monumentos são 

espaços de celebração do mito através de rituais, ou seja, da repetição de condutas pré-

estabelecidas a partir das quais se reafirma e consolida a memória coletiva. Os novos 

monumentos são, cada vez mais, aqueles que reúnem os valores correspondentes à 

sociedade de consumo que estão na base da cidade global. Os novos rituais criam 

padrões de conduta em que nos reconhecemos, desde o vestuário até aos 

estabelecimentos que devemos frequentar, fruto da estratégia publicitária, reinventando o 

mito coletivo. (Muxí, 2004, p. 42-43) Por outro lado, os habitantes dos arredores 

frequentam pouco os espetáculos e os entretenimentos, devido à escassez da 

organização destes, no lugar onde vivem. Assim, há que ponderar, nestes casos, o nível 

de subdesenvolvimento que os rodeia, a distância ao centro e o tipo de espetáculo. 

(Castells, 2001, p. 30) 

As cidades com um maior número de jovens, com habilitações literárias e 

rendimentos elevados, com profissões e ocupações técnicas dispõem de mais atividades 

em grupo, o que implica um maior consumo relativamente aos residentes. (Clark, 1994, p. 

56) O reencantamento da vida urbana funda-se, nestes casos, em espaços públicos 

livres, imprevistos (ou emotivos), concretos e periféricos. (Lopes, 2009, p. 180) A cidade 

contemporânea simula, nesse caso, quer no que respeita à era da cultura e economia 

eletrónicas, onde a cidade repetidamente reduplica através da rede dos media e da sua 

estrutura informativa, quer pela imaginação social, a qual é incorporada no simulacro 

como no caso dos parques temáticos, bairros históricos e hipermercados que marcam um 

corte em relação ao resto da cidade. (Maciocco, 2008, p. 62) 

O simulacro é um escape, uma visão simplista, quase marginal da realidade 

para aqueles que procuram o original e quererem ser eles próprios a conhecer e a refletir 

sobre ele. (Maciocco, 2008, p. 55-56) O simulacro é então um grau de imitação tão 

perfeito que se torna quase impossível detetar a diferença entre o original e a cópia. 

Possuímos também a capacidade de acumular imagens do passado ou de outros lugares 

de forma eclética e simultânea. Assim como possuímos a capacidade de as transformar 



em simulacros materiais que, em muitos aspetos, quase não se distinguem dos originais. 

(Harvey, 2004, p. 320) Deste modo, a preservação do real tende a confundir-se com a 

simulação e os espaços pós-modernos servem para reforçar ou ajudar a recriar os 

“lugares” já perdidos através da realização de rituais, espetáculos de simulação ou de 

participação. As novas classes médias e, em especial, aqueles que possuem níveis mais 

elevados de literacia, ou trabalham em indústrias culturais ou afins, são aqueles que estão 

mais disponíveis para vivenciarem a reconstrução de lugares ou a envolverem-se nas 

“comunidades imaginadas”. (Featherstone, 2001, p. 96)  

A cidade contemporânea é cada vez mais uma cidade narrada, em que a 

fronteira entre a cidade e o seu relato tende a perder-se. O mundo real transforma-se num 

espetáculo permanente, onde não existem barreiras entre ator e espetador, simulação e 

realidade, história e ficção, graças aos meios de comunicação social. A cidade pós-

moderna fundamenta-se, por conseguinte, num pacto coletivo de simulação, onde o 

espetáculo integra o cotidiano da cidade e a trama dos espaços e tempos da experiência 

metropolitana. A cidade torna-se assim um palco onde o espetáculo é o princípio 

organizador da vida enquanto dimensão da experiência quotidiana. (Amendola, 2000, p. 

140-141) Ainda a propósito dos centros históricos, refere Maciocco: 

 
“Isto é urbanismo normalizado, que regula, de fato, situações pré-
existentes, contextos existentes. Neste caso, estamos a lidar com 
uma abordagem contextual. As experiências mais importantes foram, 
por exemplo, Barcelona de Cerdà, Viena de Wagner, Paris de 
Hausmann, Copenhagen de Rasmussen. A cidade histórica está 
envolvida como uma das partes da cidade, mas não o centro, no 
plano de Cerdà. O plano de Viena contém o primeiro núcleo de 
serviços localizada no Anel, a ser seguido pelos outros anéis de 
instalações de que o esquema radiocêntrico desenhado por Otto 
Wagner é composto. Em Paris de Hausmann, a cidade histórica torna-
se um espaço de comunicação criado pelas aberturas de Hausmann.” 

(Maciocco, 2008, p. 14, tradução nossa) 
 

Hoje em dia, um equipamento urbano, como um museu ou um espaço 

museológico, é um elemento diferenciador empresarial e um fator potencial turístico da 

cidade a ter em conta. Para a sua existência, é necessário, ser mediatizado para que se 

constitua como foco aglutinador turístico. A cultura só é rentável quando consegue atrair 

multidões. (Muxí, 2004, p. 147-148) Há que pensar, no entanto, na capacidade destes 

equipamentos se relacionarem com o lugar, pois independentemente da sua qualidade 

arquitetónica, pode gerar uma área urbana de fácil degradação, se a sua apropriação 

quotidiana e doméstica estiver impossibilitada. “Sem esta apropriação a cidade não 



existe, apenas um mero cenário vazio”. (Muxí, 2004, p. 149, tradução nossa) O património 

intangível não é inferior ao tangível e as cidades que não têm um grande património 

material valorizam os signos imateriais relacionados com a identidade, as formas de 

orientação, a evocação e a memória. Não podemos também esquecer que o património 

de um Estado ou de uma cidade não é partilhado da mesma forma pelos seus habitantes. 

Representando experiências comuns, expressam igualmente disputas simbólicas entre as 

diferentes classes sociais, grupos e etnias que compõem a cidade. (Canclini, 1999, p. 94-

95) 

Nos Estados Unidos, o crescimento econômico foi tematizado e vislumbrado 

como imagem do lazer coletivo e do consumo. O espaço público foi representado como 

mercadoria consumível. Por conseguinte, mesmo quando não é comprado e pago, como 

na Disney World, o espaço público associa-se ao espaço comercial, promovendo a sua 

privatização e os valores comerciais. (Zukin, 2006, p. 260) A venda da cidade como 

localização de uma atividade depende muito da criação de um imaginário urbano atrativo. 

Muito do que foi feito nestas últimas duas décadas procurou construir um imaginário físico 

e social das cidades, adequado a esse fim competitivo. A produção de uma imagem da 

cidade deste tipo tem igualmente consequências políticas e sociais internas. Daí que, a 

sua produção possa também ajudar a criar um sentimento de solidariedade social, de 

orgulho e de lealdade ao lugar, permitindo inclusive que essa imagem proporcione um 

refúgio mental num mundo em que o capital se caracteriza pela ausência de lugares. 

(Harvey, 2007, p. 386)  

As cidades adoptam elementos de merchandising como a “marca”. Quanto 

mais emblemáticas são as cidades, mais estas estarão presentes em todos os domínios, 

levando assim a maiores investimentos. Paradoxalmente, estas tornam-se dependentes 

do turismo, uma vez que tendem a esquecer a sua diversidade e os próprios cidadãos em 

prol da lógica turística. Esta não se contenta com o domínio e a mudança de lógicas e 

estruturas de usos e funções das cidades, obrigando-as a criar novos lugares para 

complementar a oferta turística. Criam-se assim, “não-lugares” como as das grandes 

superfícies ou das áreas cénicas das cidades que oferecem espaços controlados e 

pensados para o consumo. (Muxí, 2004, p. 106-107) Quanto mais a Europa se disneyfica 

e homogeneiza, menos singular e especial se torna, eliminando as suas próprias 

vantagens. Para tornar efetiva a sua vantagem monopolista, é necessário encontrar 

algum modo de tornar os bens ou os lugares suficientemente singulares e especiais. A 

competência tende para o monopólio ou oligopólio, uma vez que a sobrevivência dos mais 

aptos tende a eliminar as empresas mais débeis. Quanto mais agressiva é a competência, 



mais rápida é a tendência para o oligopólio, ou mesmo, para o monopólio. Nesta dinâmica 

estrutural, os capitalistas exercem um poder de amplo alcance sobre a produção e a 

comercialização e, desse modo, estabilizam o meio empresarial para permitir o cálculo 

racional, o planeamento a largo prazo, a redução do risco e da incerteza e a garantia de 

uma existência relativamente tranquila e estável. (Harvey, 2007, p. 420) 

 
IV. A qualidade e a estrutura dos espaços públicos na cidade do Porto 

A perceção da qualidade do espaço público resulta das imagens que se tem do 

local e de como e por quem essas imagens são apreendidas. A interação entre a forma 

urbana e o comportamento humano pode ser concordante ou antagónica com as 

exigências humanas da vida urbana, mas não pode ser delas, desvinculada. (Serdoura; 

Silva, 2006, p. 7). Já a noção de estrutura corresponde ao sentido de organização ou 

arranjo das partes. Nas Ciências Sociais, o termo “estrutura” remete para duas 

construções teóricas inseparáveis uma da outra. Em sentido lato, a estrutura supõe a 

existência de uma pluralidade de conjuntos em que ela é a regra que declina os casos 

particulares enquanto num sentido estrito corresponde à construção que é feita a partir da 

realidade empírica servindo de mediação entre a realidade observável e a estrutura em 

sentido próprio. (Gazeneuve; Victoroff, 1982, p. 278-279) 

Nos espaços públicos da cidade do Porto, as perceções dos entrevistados 

reúnem um conjunto distinto de opiniões. Contudo, as suas respostas podem ser 

agrupadas em dois tipos de resposta (ver Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Qualidade e estrutura dos espaços públicos na cidade do Porto 

Classificação dos espaços públicos 

Entrevistados 
(Porto)* Entrevistados (V. N. de Gaia)* 

TP
 

ET
 

FL
 

C
G

 

TG
 

SV
 

SM
 

A
B

 

D
A

 

B
V 

A
P 

M
C

 

Boa              
Boa em alguns espaços X X X  X        
Razoável    X         
Fraca             
Não responde, mas identifica aspetos positivos            X 
Não responde, mas identifica aspetos negativos      X X X   X  
Não responde         X X   

* TP - Assessora do Vereador do Turismo da Câmara do Porto; FL - Feira do Livro; CG - Café Guarany; ET - Espaço t. 
TG - Adjunto do Vereador do Turismo da Câmara de Gaia; SM - Junta de Freguesia de Santa Marinha; SV - Sogrape 
Vinhos; AB - Associação de Bares do Centro Histórico do Porto. DA - Director do Arrábida Shopping; BV - Bombeiros 
Voluntários dos Carvalhos; AP - Associação Padrinhos de África; MC - Microlândia Club. 

 

Os entrevistados das instituições organizadoras de eventos na cidade do Porto 

são na sua maioria da opinião de que esta cidade reúne “espaços de referência”, de boa 

qualidade, embora admitam que existirão outros que não têm a qualidade desejável. 

 



“Eu acho que [quanto à] qualidade dos espaços públicos na cidade do Porto há de 
tudo. Nós temos espaços públicos de referência. E aqui eu vou falar quer do nosso 
património base, quer da Ribeira, da Baixa, como da própria Casa da Música como 
o próprio Serralves, como a própria envolvente da Foz que é uma cidade que se 
alguém vê aquele passeio marítimo… e neste o passeio marítimo que nós temos a 
questão de poder ir de bicicleta de um lado a outro. É uma cidade com uma 
determinada qualidade de vida. (…) O parque da Cidade é uma mostra de nível 
europeu do melhor que há” 

(Luísa Roseira, Assessora do Vereador do Turismo, Inovação e Lazer) 
 

“há um ou outro que tem qualidade, tipo o Parque da Cidade, Palácio de Cristal, 
talvez… mas de uma forma global é uma pena nós vermos muitas vezes, os 
próprios Aliados onde decorreu esta exposição, às vezes com tão pouco dinheiro 
que se podia fazer coisas incríveis.” 

(Jorge Oliveira, Presidente da Direção do Espaço t – Associação para o Apoio à 
Integração Social e Comunitária) 

 

“Eu acho que são muito poucos. (…) Vejo ali a Praça dos Leões, junto ao Piolho 
(…) passei e vi uma construção lá, que está lá… no outro dia, já me disseram que 
aquilo ia ser desmontado (…) quando olhei para aquilo, não tinha, não sei quem é 
que idealizou aquilo como uma possibilidade de uso, não é, aquilo faz lembrar um 
bocado aquelas caixas nos aeroportos para se fumar.” 

(Avelino Soares, Diretor da Feira do Livro) 
 

Relativamente às perceções dos entrevistados que organizaram ou apoiaram 

algum tipo de evento no concelho vizinho (Vila Nova de Gaia) sobre os espaços públicos 

na cidade do Porto, a maioria apenas identifica alguns aspetos negativos em espaços 

públicos mais conhecidos na cidade. 

 

“A falta de estacionamento, a falta de um regulamento de trânsito, a falta de uma 
política comum e falta de uma consciência sobre o papel do turismo na região.” 

(Isabel Morais, Chefe do Enoturismo na Sogrape Vinhos) 
 

“Nós também temos problemas no centro histórico como eles têm problemas no 
centro histórico deles. As pessoas deixaram degradar os edifícios. Sobe-se 
Mouzinho da Silveira, olha-se para o lado direito, olha-se para o lado esquerdo, 
alguns edifícios estão a ser requalificados e outros estão a cair” 

(Joaquim Leite, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha) 
 

“acho que lhe falta talvez um bocado de verde, um bocado de árvores, mas 
pronto… mas faltam-lhe pessoas essencialmente. Acho um bocado mortal. (…) De 
fato, o Porto parece-me um bocado mais mortal, um sítio de passagem quase… 
(…) todos passam… quem anda pelo Porto passa pela Avenida dos Aliados e 
quê… mas quase de passagem, se calhar para ir ver, mas não param.” 

(Ricardo Magalhães, Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários dos Carvalhos) 

 



No decurso do nosso trabalho de pesquisa pudemos observar, neste espaço 

público, a organização de eventos políticos como as comemorações do 25 de Abril ou do 

1º de Maio, mas também eventos estudantis, como o Cortejo da Queima das Fitas ou a 

Receção ao Caloiro pela Academia. Organizaram-se igualmente eventos desportivos 

como provas de atletismo – Corrida da Mulher (Fotografia 9) – ou de automobilismo – 

Road-Show Rally de Portugal (Fotografia 8) –, eventos culturais como a Feira do Livro 

(Fotografia 10), Concertos de Música de Natal, peças de teatro no Carnaval (Fotografia 5) 

ou S. João do Porto, e ainda eventos religiosos como a celebração eucarística por 

ocasião da vinda do Papa à cidade do Porto (Fotografia 6) ou a Missa de Bênção das 

Capas. Trata-se de eventos que na sua maioria implicam que o cenário se adapte e se 

transfigure. O espaço disneyfica-se, isto é, o espaço obedece a uma temática e o público 

é convidado a participar com determinados comportamentos, adereços e vestuário (sob a 

coordenação dos colaboradores das iniciativas). Verifica-se ainda, o apelo a um consumo 

híbrido relacionado com os eventos que se organizam como os martelinhos, os 

manjericos ou os alhos-porros no S. João ou com os cravos nas Comemorações do 25 de 

Abril ou ainda com o material e equipamento dos patrocinadores das diferentes equipas 

participantes, como por exemplo, no Road-Show do Rally de Portugal ou na Corrida da 

Mulher. Mas, há também a distribuição de material publicitário e promocional das 

entidades que patrocinam os eventos. Os participantes, transformados em atores, tentam 

envolver o público procurando que estes “convidados” participem nos eventos e adiram ao 

espetáculo. Porém, nada disto é possível sem a organização de controlo e vigilância para 

salvaguardar atores e público em geral. As infraestruturas são montadas e desmontadas, 

por vezes, a um ritmo alucinante contribuindo para a cultura do efémero e da arquitetura 

pós-moderna, onde é privilegiado o estético em detrimento do ético. Por outro lado, nem 

sempre as condições de participação são as melhores em virtude do espaço e a distância 

não permitirem a visualização do desenrolar dos eventos. Deste modo, promove-se a 

virtualização e a mediatização dos eventos. As pessoas estão presentes e contribuem 

para o cenário mas acompanham o seu desenrolar pelas telas gigantes montadas nestes 

espaços. A cidade “palimpsesto”, moldável ao tipo de evento que se quer realizar visa 

sobretudo as grandes concentrações. O local serve apenas como cenário para aí realizar, 

organizar e celebrar o global. Os residentes preferem outros locais à Avenida dos Aliados 

(Fotografia 13), a qual tem aumentado o número de esplanadas de cafés que existem ou 

vão abrindo neste espaço. A ideia é contemplar a arquitetura do início do século XX, onde 

os turistas aproveitam para calmamente sem agitação e em pequeno número captar as 



melhores imagens deste espaço público ou a registrarem a sua presença através da lente 

de uma máquina fotográfica ou de filmar (Fotografias 1 a 13). 
 

 

 
Fotografia 1 – Árvore de Natal (17 de novembro de 2007) 
A instalação da maior Árvore de Natal da Europa, na Avenida dos Aliados, desencadeou o interesse de 

milhares de pessoas que acorreram sobretudo ao fim-de-semana para ver a sua dimensão e iluminação. Ao 

final da tarde, as pessoas reuniam-se na Avenida e aguardavam que as luzes fossem ligadas. A área onde 

estava instalada a Árvore estava vedada ao público. 

 

 
Fotografia 2 – Desfile de Papais Noel (14 de dezembro de 2008) 
O desfile dos Papais Noel pelas ruas da cidade, com a contagem dos participantes na Avenida dos Aliados, 

é outro evento que apela à participação de milhares de pessoas. A oferta de fatos de Papai Noel e outros 

adereços, nomeadamente dos patrocinadores, tem como intuito não apenas a participação mas bater 

sucessivos recordes de participantes e a respetiva entrada para o Guiness ou o Livro dos Recordes. O 

evento é normalmente acompanhado por um canal da televisão portuguesa que aproveita para fazer um 



programa ao vivo com entrevistados e muita música, para além de ir mostrando imagens do evento. A 

participação apela à imaginação dos grupos. 

 

 
Fotografia 3 – Natal d’Ouro (7 de dezembro de 2008)  
Na Avenida dos Aliados foram instalados vários iglus – para além da Árvore de Natal – com um ringue de 

patinagem, um carrossel e um espaço de conto de histórias para as crianças. Paralelamente, foram 

apresentados alguns concertos de música com especial destaque para o Concerto de Natal onde esteve 

presente o Presidente da Câmara Municipal (Prefeitura) do Porto, vereadores e convidados. Os restantes 

lugares destinaram-se ao público em geral. Esta iniciativa repetiu-se parcialmente no Natal de 2009 

(concerto e ringue de patinagem). 

 

 
Fotografia 4 – Reveillon (1 de janeiro de 2009) 
Milhares de pessoas concentram-se na Avenida dos Aliados para assistirem ao espetáculo de música, 

normalmente de cariz popular, que aí é organizado. Esperam pela meia-noite para contemplarem o fogo-de-

artifício, desejarem votos de um próspero Ano Novo e brindarem ao Ano Novo com champanhe. 

 



 
Fotografia 5 – Carnaval (5 de fevereiro de 2008) 
Da Direção Artística de José Carretas, a Associação Cultural Panmixia com o apoio da Porto Lazer EM 

levou à cena em plena Avenida dos Aliados uma peça do teatro onde foram satirizados alguns aspetos da 

cidade. A encenação do espetáculo procurou transformar a Avenida num grande salão de baile com um 

enorme tapete vermelho e um candelabro da mesma cor. Os atores e a presença do Rancho Folclórico do 

Porto garantiram a recriação da ambiência da Alta Burguesia portuense do século XIX. 

 

 
Fotografia 6 – Chegada do Papa Bento XVI (14 de maio de 2010) 
Milhares de pessoas aguardam a chegada do Papa, na Avenida dos Aliados e nas ruas laterais. À sua 

passagem no papamóvel as pessoas gritam “Viva o Papa!” e agitam entusiasticamente as bandeirinhas com 

a sua imagem – anteriormente distribuídas. Seguir-se-á uma celebração eucarística na Avenida dos 

Aliados. A melhor forma de seguir a celebração é através das telas gigantes que foram montadas de um 

lado e do outro da Avenida dos Aliados. Existe uma grande área reservada apenas para os convidados. O 

gradeamento delimita as áreas em que o público se pode mover. O trânsito está cortado e existem agentes 

da polícia de intervenção a vigiar a concentração das pessoas dos telhados dos prédios, bem como um 

helicóptero a fazer o patrulhamento da cidade. 

 



 
Fotografia 7 – Corrida da Mulher (15 de maio de 2011) 
A prova de atletismo pelas ruas da cidade do Porto com a meta instalada na Avenida dos Aliados permitiu a 

participação de milhares de mulheres quer por interesses desportivos, quer por mero interesse de 

participação e lazer. Esta iniciativa organizada pela Sport Zone invadiu de rosa a cidade com a distribuição 

a cada participante de uma blusa rosa. 

 

Em frente ao pódio, tiram-se fotografias; junto às metas, em todos os espaços da 
prova e no interior da Avenida aproveita-se para registrar a presença e o momento. 
Com máquinas fotográficas ou com telemóveis registra-se a imagem, o momento e 
a participação no evento. Junto à meta Vitalis, um colaborador vai desimpedindo a 
rua de participantes que aproveitam esse espaço para conversar ou tirar fotos. A 
música ambiente segue-se à entrega dos prémios e à entrega do cheque à Liga 
Portuguesa contra o Cancro. O terceiro prémio foi entregue pela campeã Fernanda 
Ribeiro e o segundo prémio pela também campeã Aurora Cunha. O primeiro 
prémio foi entregue por um Vereador da Câmara do Porto (penso que do 
Desporto).  
São agora 12h29, já terminou há algum tempo a corrida, mas continuam na parte 
central da Avenida alguns grupos de mulheres que aproveitam para tirar algumas 
fotos antes de irem embora e depois de descansarem um pouco. Procede-se à 
desmontagem das metas (cenário) e o trânsito continua parcialmente cortado. 
Apenas na Rua que dá acesso da Praça D. João à Rua de Ceuta foi aberta. As 
metas são insufláveis, nomeadamente a da Vitalis e Reebok. A meta da Sport Zone 
é uma estrutura metálica. A Mercedes Benz é a viatura oficial da corrida. Vejo dois 
modelos, um deles a circular. 
Na Avenida dos Aliados estão montadas duas tendas. Uma da Reebok com 
sapatos de ténis e outra de massagens. Nesta última, existem seis macas onde as 
assistentes da Escola de Massagens e Motricidade Aplicada (EMMA) continuam a 
massajar participantes na Corrida da Mulher. Continua igualmente uma fila com 
cerca de catorze mulheres. Existe mais abaixo, no sentido descendente a tenda da 
Cruz Vermelha e algumas ambulâncias. Procede-se também à desmontagem 
desta. Avó e neta tiram as garrafas de um contentor amarelo para ficarem com as 
tampas das mesmas. As tampas são para as cadeiras de rodas, segundo dizem. 
Existe outra senhora, também idosa, a fazer o mesmo. O gradeamento é retirado 
da Área VIP onde apenas podia entrar quem fosse titular de um convite. Às 12h45, 
já está uma boa parte das estruturas desmontada e já quase não existem 
participantes ou convidados na Avenida. 

(Excerto de Diário de Campo – Avenida dos Aliados, 15 de maio de 2011) 



 

 
Fotografia 8 – Road-Show Rally de Portugal (23 de maio de 2010) 
A Avenida dos Aliados é transformada numa pista de rally. Aqui teve início o Rally de Portugal 2010. 

Existiam barreiras, passagens aéreas para o acesso à faixa central da Avenida, venda de cerveja de 

patrocinadores, uma bancada para uma melhor visibilidade de convidados e espetadores com entrada 

paga. O público em geral distribuiu-se, ao longo da Avenida dos Aliados, para ter a melhor visibilidade 

possível do evento desportivo. 

 

 
Fotografia 9 – Mundial de Futebol 2010 (21 de junho de 2010) 
Na Avenida dos Aliados foi montada uma tela gigante para a exibição dos jogos de futebol do Mundial 

organizado pela FIFA. Os dias que concentraram o maior número de espetadores foram aqueles em que 

Portugal jogou. No segundo jogo, Portugal goleou a Coreia do Norte por 7-0. Antes do jogo e durante o 

intervalo houve um espetáculo para a animação do público. Estes estão equipados com camisolas da 

seleção portuguesa, cachecóis e bandeiras. As bandeiras oferecidas têm numa das faces impressa a 

bandeira portuguesa e na outra face o símbolo do patrocinador: Hyundai. Estiveram carros desta marca em 

demonstração durante as semanas em que o Mundial decorreu. 

 



 
Fotografia 10 – Feira do Livro (1 de junho de 2010) 
A Feira do Livro é estruturada de forma diferenciada. O espaço da Leya e do Grupo Porto Editora são 

espaços próprios com entradas vigiadas eletronicamente e com seguranças. Os funcionários têm todos, o 

mesmo tipo de blusa, para facilmente serem identificados e atuarem no cenário adoptado pelo grupo 

empresarial. 

 

16h10: Uma turma de alunos entre os 10 e os 12 anos sai do espaço infantil do 
Grupo Porto Editora com um balão na mão e o entusiasmo próprio da idade, em 
grande algazarra, após a escritora de “A caixa da avó Maria” lhes ter contado uma 
história e autografado os livros comprados. Este livro de Leonor Mexia encontra-se 
em destaque num escaparate deste espaço, montado em forma de pequeno 
auditório.  
Uma assistente da Porto Editora oferece um pequeno livro infantil a uma criança 
entre os 12 e os 24 meses que se encontra com os avós, a meu lado, num banco 
de duplas costas, como aqueles que existiam antigamente em praças e jardins, de 
madeira e suportes de ferro, pintados a verde-escuro. Este espaço reservado para 
a Porto Editora, Circulo de Leitores, Bertrand Editora, Pergaminho, Quetzal, Areal e 
Lisboa Editora, tem quatro acessos, dois na parte ascendente e outros dois na 
parte descendente. Um segurança da ESEGUR controla as portas descendentes. 
16h19: Uma turma de crianças de um infantário passa pelo interior deste espaço 
acompanhado por educadoras e vigilantes.  
No centro deste espaço encontra-se a caixa onde se procede ao pagamento dos 
livros adquiridos. Os assistentes do Grupo Porto Editora têm uma blusa preta com 
um fio azul sobre os ombros e junto à inscrição “Porto Editora”, no peito sobre o 
lado esquerdo. Essa linha azul existe igualmente junto à cintura e nas 
extremidades das mangas, sejam elas curtas ou compridas. 
O cenário do espaço infantil tem uma tela de fundo com um arco-íris, montanhas 
verdejantes, nuvens e um rio bem azul. Uma estrada dá acesso a casas brancas 
com telhados negros junto à montanha. São casas de um único piso com portas e 
janelas castanhas. O local onde estou sentado tem um enorme tapete verde que se 
estende pela parte central do espaço reservado ao Grupo Porto Editora, incluindo o 
referido espaço infantil. 
No espaço Leya, o tapete e as camisolas dos assistentes deste espaço são 
vermelhos. A letras brancas, encontra-se inscrito nas camisolas “Leya” ou “Leytor 
de serviço”. Da aparelhagem sonora da Feira do Livro, escuta-se agora “Sill loving 



you” dos Scorpions. Existem duas esplanadas e um espaço infantil com mesas e 
bancos para crianças, bem como “poufs”. Escuta-se a canção agora de João Pedro 
Pais, “Não posso ficar”. Neste espaço existe igualmente um segurança da 
ESEGUR (16h36). 

(Excerto de Diário de Campo – Avenida dos Aliados, 7 de junho de 2011) 
 

 
Fotografia 11 – Exposição “Homem T” (4 de julho de 2009) 
De 3 de Julho a 31 de Agosto de 2009, o Espaço T levou a efeito uma exposição de arte pública na Avenida 

dos Aliados. As estátuas foram dispostas pela Avenida cobertas com um pano branco, o qual foi retirado na 

inauguração desta exposição. Os meios de comunicação social cobriram o evento e atraiu, durante dois 

meses, milhares de pessoas para apreciarem este projeto, a tirarem fotografias, a tocarem nas estátuas… 

Este evento implicou vigilância e segurança para evitar a vandalização das obras de arte. No final, realizou-

se o leilão das mesmas, em plena Avenida dos Aliados. 

 

 
Fotografia 12 – Avenida dos Aliados (20 de agosto de 2008) 
A Avenida dos Aliados normalmente apresenta este aspeto de vazio (social). É a maior parte das vezes um 

espaço para contemplar, tirar fotos, de curtas paragens. No Verão de 2008 a 2010 ao centro da Avenida foi 

montado o bar “Downtown Lounge” reduzindo o efeito de vazio. Ao fim-de-semana tinha música ao vivo, 

sobretudo jazz. 

 



 

 
Fotografia 13 – Avenida dos Aliados (26 de fevereiro de 2009) 
Durante todo o Inverno o homem que vemos na fotografia dormiu a uma das portas da Caixa Geral de 

Depósitos (Agência bancária), junto ao McDonalds. Todos os dias ao final da tarde empilhava os seus 

pertences nessa entrada e dormia sobre eles. Ao amanhecer desmontava tudo e levava as suas coisas 

para junto da estátua de D. Pedro, onde aproveitava para as arejar e eventualmente, secar. Nos dias de 

chuva, colocava-as dentro da cabine telefónica mais próxima, empilhadas umas sobre as outras. No início 

da Primavera de 2009, acabou por se mudar para debaixo da escadaria junto à estação de trem de S. Bento 

e pouco depois desapareceu da Avenida dos Aliados. 

 
V. A pesquisa etnográfica 

O olhar etnográfico não é um olhar arbitrário, mas moldado pelas leituras 

efetuadas antes, durante e depois de realizar o terreno. De igual modo, o mundo que nos 

rodeia e as nossas próprias posições sobre ele, moldam o nosso trabalho de campo. 

(Mapril, 2006, p. 56) Por outro lado, o etnógrafo procura a especificidade sociocultural. 

Trata-se de um “campo” estruturado pelo poder. Ora, o etnógrafo quando “faz” terreno 

procura descobrir no interior desses lugares urbanos pré-conhecidos, os espaços e os 

terrenos que lhe eram anteriormente impercetíveis. (Cabral, 2006, p. 178-179) O 

etnógrafo torna-se então especialista sobre o mundos dos “outros”, mas nunca pode falar 

pelos ou como os “outros”. Fá-lo como resultado de um processo de pesquisa que 

envolve intersubjetividade, empatia e responsabilidade ética. (Cabral, 2006, p. 191) 

Magnani enumera alguns estereótipos sobre a etnografia, designadamente a 

descrição pormenorizada no trabalho de campo; a identificação do porta-voz da 

população estudada como trabalho etnográfico; a reprodução do discurso nativo; a 

autenticidade, ou seja, o esforço em transmitir o ponto de vista do “nativo”; e conjunto de 

técnicas para fazer a pesquisa. (Magnani, 2009, p. 102). Refere ainda: 

 



“Talvez exagerando um pouco, pode-se dizer que cada [pesquisador] 
tem sua própria leitura sobre o que seja etnografia, qual seu papel e 
seu alcance, questões expressas habitualmente nas introduções das 
monografias.”  

(Magnani, 2009, p. 101) 
 

Para Clifford Geertz, a etnografia resulta do estabelecimento de relações, 

seleção de informantes, transcrição de textos, levantamento de genealogias, mapeamento 

de campos, manutenção de um diário de campo, entre outros. Todavia, não são as 

técnicas e os processos que a definem, mas sim, o tipo de esforço intelectual que ela 

representa fruto de uma descrição densa. (Geertz, 2001, p. 15) Por outro lado, 

Hammersley e Atkinson entendem por etnografia o conjunto de métodos em que a 

principal característica é a participação do etnógrafo, abertamente ou de forma encoberta, 

na vida diária das pessoas durante um período de tempo, observando o que sucede, 

escutando o que diz, fazendo perguntas. De fato, tomando nota de qualquer informação 

que sirva para trazer “luz” ao tema em que se centra a investigação. (Hammersley; 

Atkinson, 2005, p. 15) Já Téllez Infantes define etnografia como o conjunto de operações 

entre a recolha de informação e a escrita do texto antropológico. A etnografia é então um 

processo metodológico global e o trabalho de campo é a fase central desse processo. A 

base do trabalho etnográfico é portanto, a observação participante. (Infantes, 2007, p. 64-

65) 

Magnani propõe ainda a distinção entre “prática etnográfica” e “experiência 

etnográfica”. A primeira é programada e contínua enquanto a segunda é descontínua e 

imprevista. Porém, “elas se re-alimentam, uma induz à outra e a potencia”. Outra 

conclusão deste autor, diz respeito à assunção da etnografia como método, cujos 

primeiros passos fundam-se na aproximação, inserção e rotina do trabalho de campo, 

desenvolvendo estratégias que dependem da natureza ou características do objeto de 

estudo. Desta forma, são asseguradas “condições objetivas tanto para a experiência 

etnográfica como para a prática etnográfica continuada e seus resultados”. Porém, 

quando está em causa o contexto urbano há que ter em atenção, quer a paisagem, quer 

os atores sociais. A paisagem urbana, ao englobar o conjunto de espaços, equipamentos 

e instituições urbanas, é o resultado das práticas, intervenções e modificações 

provocadas pelos diferentes atores sociais (poder político, empresas privadas, 

associações, grupos de pressão, moradores, turistas, equipamentos, mobiliário urbano, 

eventos, etc.) nas diferentes redes sociais. (Magnani, 2009, p. 104-106) 

Magnani propõe ainda o ajustamento do foco da observação, propondo a 

perspetiva “de perto e de dentro” na primeira abordagem do trabalho de campo, a qual é 



capaz de “aprender os padrões de comportamento, não de indivíduos atomizados, mas 

dos múltiplos, variados e heterogéneos conjuntos de atores sociais cuja vida cotidiana 

transcorre na paisagem da cidade e depende de seus equipamentos”. (Magnani, 2009, p. 

106) 

A totalidade, em termos etnográficos, é aquela que é experimentada e 

reconhecida pelos atores sociais, devendo ser identificada pelo investigador e descrita em 

termos categoriais, transformando a experiência quotidiana em “chave de inteligibilidade”. 

Ao atuarmos no mundo social, estamos prontos para refletir sobre nós mesmos e sobre 

as nossas ações como objetos nesse mundo. Contudo, mais do que questionarmos se a 

investigação produz ou não conhecimento, ou sobre a sua transformação num projeto 

político, para nós essa reflexividade proporciona a base para uma indagação lógica 

reconstruída que une, mais do que separa, mas que vai mais além em aspetos 

importantes. Ao incluir o nosso papel neste enfoque da investigação, e inclusive 

explorando sistematicamente a nossa participação nos lugares em estudo como 

pesquisadores, podemos produzir relatos sobre o mundo social e justificá-lo sem recorrer 

a apelos fúteis ao empirismo. (Hammersley; Atkinson, 2005, p. 36) 

O etnógrafo, por definição, é alguém que não se contenta com explicações 

globais, que não se satisfaz com as categorias já existentes de descrição do mundo social 

(categorias estatísticas, categoria de pensamentos dominantes). Por princípio, manifesta 

cepticismo diante das análises “generalistas” e dos recortes preestabelecidos do mundo 

social. O etnógrafo preocupa-se sempre com ir ver mais de perto a realidade social, livre 

para ir de encontro, ou contra, as visões oficiais. (Beaud; Weber, 2007, p. 11) 

O diário de campo é a principal ferramenta do etnógrafo, onde anota em estilo 

telegráfico os eventos de pesquisa e o progresso da busca. A descrição dos lugares, dos 

eventos, das pessoas e das coisas requer a precisão, o sentido de detalhe, a honestidade 

escrupulosa do “auxiliar de laboratório” que registra as condições em que tal fenómeno foi 

produzido e sua natureza exata, para além das indicações de data e lugar. (Beaud; 

Weber, 2007, p. 65-66) O diário de campo é, por isso, um registro secundário, 

sistemático, reflexivo e inteligível do que está registrado no caderno de notas. (Rada, 

2005, p. 58) 

 

VI. Em conclusão 
Os espaços públicos são cada vez mais marcados pela tensão local/global, 

efémero/permanente, centralização/descentralização, real/virtual e ético/estético, fruto das 

perspetivas pós-fordista, pós-modernista e pós-estruturalista. É igualmente de realçar a 



importância, consequência destas perspetivas, dos conceitos “espaço-lixo” e arquitetura 

do “espetáculo”. O primeiro conceito, como vimos, visa criticar a excessiva preocupação 

contemporânea com as massas e com os objetos em detrimento do espaço e das 

pessoas. Segundo esta lógica, os próprios espaços públicos da cidade contemporânea 

são criados para o espetáculo, para o consumo e para o lazer em detrimento da 

convivência com o “outro”. (Koolhaas, 2007, p. 6-7) O consumo é simbólico e não apenas, 

nem predominantemente, funcional ou determinado pelo preço. (Lash; Urry, 1998, p. 370)  

As noções de espaço e tempo, bem como, a de compressão espácio-temporal, 

em virtude das barreiras espaciais que a aceleração do ritmo de vida coloca, implica o 

local na produção do global, em qualquer um dos espaços por nós estudados. Daí que, a 

requalificação dos espaços públicos revele o contínuo desinteresse dos habitantes da 

própria cidade por estes espaços, onde os limites simbólicos da cidade são mais amplos 

que os seus limites físicos. Aqui, assumem responsabilidades éticas, os arquitetos nos 

projetos de renovação e requalificação urbana dado que as preferências estéticas são 

muitas vezes evidentes em prejuízo das éticas. 

A mediatização das relações sociais, políticas, culturais e desportivas 

transformou a sociedade atual numa sociedade do espetáculo. As relações sociais são 

mediadas por imagens e tudo se transforma em representação. (Debord, 2008, p. 13-14) 

A própria organização de eventos sociais, culturais, econômicos e turísticos nos espaços 

públicos têm como principais destinatários os turistas e as principais motivações dos seus 

organizadores são então da índole da ação/dinamização.  

No âmbito das representações sobre a qualidade e a estrutura dos espaços 

públicos em geral, assumem particular relevância fatores como o tratamento, a limpeza e 

a utilização efetiva; enquanto espaço social, as qualidades humanas, de partilha, convívio 

e respeito; bem como, o contexto arquitetónico, natural e estético dos referidos espaços. 

A cidade do Porto possui espaços públicos de “referência”, em termos de qualidade e 

estrutura, podendo ser representada pela Ribeira, Parque da Cidade ou Avenida dos 

Aliados. Relativamente à Avenida dos Aliados, a sua qualidade e estrutura encontram-se 

condicionadas devido à degradação dos edifícios, à falta de movimento e interesses e à 

falta de elementos naturais. Os seus pontos fortes são a centralidade, a acessibilidade e a 

reunião das condições necessárias para a realização de grandes eventos. Apresenta, 

contudo, como pontos fracos, o tráfico automóvel, o vandalismo, a degradação urbana, a 

falta de dinamização e a ausência de jardins e de comércio de luxo.  

Em conclusão, os espaços públicos assumem-se como cenário – valor estético 

– em detrimento da qualidade que poderia ser oferecido aos residentes da cidade – valor 



ético. Estes são então preteridos por uma população móvel, com destaque para o 

fenómeno turístico. 
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