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As relações entre espaço público e privado

“O crime nas ruas psicologicamente começa onde não se caminha: começa na prancheta do urbanista 
que vê as cidades como um amontoado de arranha-céus e de shopping centers com ruas que 

servem meramente de acesso entre eles. A vitalidade das cidades depende do caminhar.”
James Hillman, Cidade e Alma

Jô Santucci | Jornalista

Uma das maiores responsabilidades 
do planejamento urbano é criar cida-
des que sejam convenientes para a di-
versidade urbana, com qualidade de 
seus espaços públicos, como ruas, calça-
  das, praças, que muitas vezes estão re-
lacionadas com a natureza e constitui-
  ção dos espaços privados. Tema da 7ª 
Bienal de Arquitetura, realizada em 
São Paulo, em dezembro de 2007, espa-
  ço público e privado nos leva a uma re-
   flexão de como os principais locais pú-
   blicos de uma cidade são seus órgãos 
vitais e como a relação entre os dois 
estabelece a sua qualidade de vida. Es-
pecialistas apontam que a constitui-
ção de nossas metrópoles pode inter-
ferir na violência e na exclusão social 
das cidades brasileiras, pois contribui 
para compor o caráter social de seus 
moradores. A complexidade dessas re-
lações também estará nas discussões 
da Conferência Mundial sobre o De-
senvolvimento de Cidades, que acon-
tece em Porto Alegre em fevereiro

A arquiteta Lígia Maria Bergamaschi 
Bota, que trabalhou durante 27 anos na 
Secretaria de Planejamento de Porto Ale
gre, explica que o planejamento urbano 
define diretrizes de como os lotes podem 
ser ocupados. “Ao tomar essas decisões, 
o próprio planejamento urbano está inter
ferindo ou decidindo como serão gera
dos os espaços urbanos contidos entre 
os quarteirões e as volumetrias que serão, 
no futuro, edificadas naqueles quartei
rões”, esclarece.

Existem também, segundo a arqui
teta, espaços públicos e privados que são 
motivos de projetos especiais. “O plane
jamento urbano estipulou que todas as 
edificações construídas no entorno da 
Borges de Medeiros, em Porto Alegre, 
onde existem prédios com galerias, deve
riam respeitar aquele espaço de galeria. 
É um espaço que faz parte do projeto 
arquitetônico, mas foi pensando para ser 
um suporte para o espaço público, pois 
ao transitarem as pessoas ficam protegi

das de chuva ou sol no espaço da galeria. 
Então, é um espaço público e privado 
que gera um uso especial”, explica.

A arquiteta salienta ainda que o pla
nejamento urbano tem entre as suas atri
buições o regramento das estruturações 
urbanas, contemplando o movimento dos 
carros, das pessoas, os usos, tanto resi
dencial, quanto comercial, e como esta 

mescla é importante para a vida urbana, 
o trabalho, a indústria. “Ao determinar 
quais as proteções que a população que 
circula deve ter em função de alguma 
indústria inconveniente, o planejamento 
urbano deve ter uma visão macro e orga
nizadora das questões maiores e também 
menores da cidade, que seria nesse caso 
o espaço público gerado por dois quar
teirões”, analisa.

Para a arquiteta, seria importante que, 
em certos segmentos da cidade, os setores 
de planejamento conseguissem definir 
me   lhor a ocupação para que houvesse 
áreas mais específicas para situações espe
  cí   ficas dentro da cidade. Ela cita como 
exem  plo de planejamento urbano cidades 
européias, como Paris, onde os prédios 
man    têm espaços públicos em seu interior, 
no qual as pessoas podem circular, com 
o Plano Haussamann.

“Porto Alegre tem um plano genérico, 
formatado nos anos 50. E foi gerado den
tro de um conceito mais atual, de que as 

Parque Farroupilha: palco de grande convívio urbano e principais manifestações culturais de Porto Alegre 

Arquiteta Lígia Maria Bergamaschi Bota
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“Nas aldeias, os índios mantêm uma distinção 
entre espaço público e privado diferente da 
nossa percepção, porque para eles fora da casa 
todo espaço é comum. Não existindo cercas ou 
propriedades privadas, os espaços pertencem à 
coletividade”, José Afonso Botura. Maquete: 
Rafael Teles e Rodrigo Stihavenko
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ruas precisam de ventilação, com mais 
circulação de áreas, o solo precisa de uma 
permeabilidade, para que não aconteça 
uma alteração nos ecossistemas. É impor
tante que a água possa ir acumulando 
lentamente pelo solo, e não subitamente 
como no caso de áreas completamente 
pavimentadas, que levam muito rápido 
as águas, ocorrendo alargamentos e inun
dações”, esclarece.

“Temos de ter uma visão muito mais 
aberta de que a cidade projetada e apro
priada de acordo com as peculiaridades 
que vão acontecendo ao longo dos anos. 
Porto Alegre está tendo problemas por
que nunca mais tivemos a força de fazer 
um projeto setorial que fosse respeitado”, 
destaca Lígia. “Em um planejamento seto
rial, os espaços públicos e privados podem 
ser concebidos de uma forma bem pre
definida, como qualidade ou não, depen
dendo do projeto, mas com ganhos bas
tante significativos”, acrescenta.

Para a especialista em planejamento 
urbano, os shoppings modificaram os cos
tumes da sociedade. “E a cidade vai per
dendo com isso, pois ao ar livre, em um 
espaço público, temos a oportunidade de 
encontrar todos os segmentos que com
põem a sociedade. Já dentro de um sho
pping nem sempre isso acontece, pois a 
pessoa quando entra nestes estabeleci
mentos já não tem mais contato com o 
mundo exterior. Em contrapartida, se ela 
estiver em uma zona comercial pública, 
a possibilidade de encontrar pessoas é a 
mais diversificada possível. Nesses luga
res, as pessoas podem interagir, terem a 
noção de temperatura e de tudo o que 
acontece no mundo. Assim, com várias 
opções, podem decidir e tomar atitudes 
dentro desses espaços”, analisa.

Ela salienta ainda que, como a socie
dade está ficando muito violenta, as pes
soas se “sentem” mais seguras dentro do 
shopping. “Na verdade, a cidade deveria 
se organizar numa trama na qual as pes
soas pudessem circular e estar”, afirma 
a arquiteta.

“Com uma boa qualidade de visualiza
  ção espacial e conhecimentos técnicos, o 
urbanista pode ter um domínio da edifica
 ção em um tempo mais curto, contribuindo 
para uma cidade melhor”, finaliza.

Gaúchos na 7ª BIA e o 
espaço público e privado
O Dorfman Arquitetos foi o único 

escritório gaúcho que recebeu uma sala 
especial durante a 7ª Bienal de Arquite
tura. Para César Dorfman, foi muito impor
tante o fato de seu escritório, após 44 anos 
de atividade ininterrupta, ter recebido a 
honraria de ter uma sala especial na Bie
nal Internacional de Arquitetura de São 
Paulo. “Esse acontecimento não afetou 
nossa capacidade de manter a lucidez e 
encarar o fato como conseqüência lógica 

de um trabalho exaustivo que temos rea
lizado nos últimos dez anos, participando 
em aproximadamente 30 concursos públi
cos de anteprojetos de arquitetura e con
seguindo premiação em 15. Somese a isto 
o acervo grande de obras projetadas e 
cons    truídas no Estado, nas décadas ante
riores, como as agências da Caixa Econô
mica Federal, em várias cidades do Es  
tado”, explica.

No entanto, o arquiteto César Dorf
man avalia que o trabalho do escritório 
contribui pouco ou quase nada para o 
tema espaço público. “Gostaríamos, po   
rém, imensamente de contribuir para a 
melhoria do espaço desta cidade que ama
mos. Mesmo os concursos públicos que 
vencemos foram, embora organizados 
pelo IAB, promovidos por entidades pri
vadas. Recentemente, elaboramos, a 
pedido da Associação Industrial e Comer
cial de Erechim, estudo denominado ‘Ere
chim 100’, que foi exposto na bienal de 
ano anterior, com sugestões de interven
ções urbanas, mas que infelizmente ficou 
no papel. Também em Erechim fizemos 
o Plano Diretor para o Parque de Exposi
  ções, que está paulatinamente sendo exe
cutado e que, quando finalizado, será um 
bom espaço público”, conta.

Para ele, a qualidade dos espaços públi
cos de Porto Alegre, comparando com 
outros países, é ruim. “Não precisamos 
nos valer da comparação com Europa, 
Japão ou EUA, é só atentar para nossos 
vizinhos do Mercosul. Quem teve a opor
tunidade de visitar Montevidéu, Santiago 
ou Buenos Aires sabe do que estamos fa 
  lando. A qualidade dessas cidades é imen
samente superior à nossa. Primeiro no 
tra   çado e na organização delas, depois na 
quantidade e qualidade dos espaços, pra
ças, avenidas, monumentos, equipamen
tos urbanos, cobertura vegetal e, finalmen
 te, na qualidade do espaço construído, 
edificações. Basta, para exemplificar, a 
comparação da forma de ocupação da 
or  la do rio em Montevidéu com a desastro
 sa relação que aqui estabelecemos com o 
Guaíba”, ressalta.

O arquiteto salienta, no entanto, que 
todos falam da falta de recursos do poder 
público e a conseqüente solução de entrega 
dos espaços disponíveis para a iniciativa 
privada. “Achamos que existe uma cultu ra 
(ou falta de) limitada e que não descor
tina as possibilidades de iniciativas públi
cas importantes e enriquecedoras do 
espaço de nossa cidade e que podem estar 
aliadas à iniciativa privada. As proposi
ções deveriam partir do poder público e 
por ele serem controladas. Dessa forma, 
os dirigentes deveriam se valer do poten
cial dos arquitetos de nossa cidade, enten
dendo que eles têm o conhecimento e a 
ca    pacidade para isto. Exemplo recente te 
mos aqui ao lado, em Buenos Aires, com 
o Puerto Madero, magnífico espaço pú   Sala especial na 7ª Bia do escritório gaúcho Dorfman Arquitetos
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Grande potencial de espaço público, a reurbanização da orla do Guaíba ainda não saiu do papel
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bli   co construído com a iniciativa privada 
a partir de Plano Diretor elaborado pela 
pre   feitura”, avalia.

“Quando falamos em Porto Alegre, de 
  vemos pensar no mínimo em duas cida
des, aquela em que nós afortunados vive
mos e outra que provavelmente já ocupa 
hoje o maior território, composta pelas 
vilas de periferia. O problema é a “outra 
cidade”, onde só muito recentemente se 
começou a fazer ruas e a primordial infra
estrutura”, explica, acrescentando que é 
necessário realmente investir pesado para 
qualificar esses espaços e assim contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida de 
seus habitantes.

“Essa melhoria está diretamente ligada 
às ações que possam se fazer para dimi
nuir a violência urbana. Um ser humano 
sem as mínimas condições e sem digni
dade é potencialmente um criminoso. 
Portanto, este é um problema das duas 
cidades. A segurança e o medo das ruas, 
aliados à filosofia do consumismo espa
lhada internacionalmente, levam as pes
soas para dentro de shoppings. As nossas 
maravilhosas novelas ilustram bem. O 
reino do fazdeconta. E é preciso atentar 
que essa filosofia se alastra, passando pelos 
guetos dos condomínios fechados e che
gando às cidades no fenômeno da ‘disney
 lização’. Mas a vida e a realidade conti
nuam lá fora!”, completa.

Cruzando Trilhos e 
Refabricando Histórias
A 7ª BIA também promoveu um espaço 

para mais uma edição do Concurso Inter
  na   cional de Escolas de Arquitetura. Entre 
os projetos selecionados está Cruzando Tri

   lhos e Refabricando Histórias, do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo do Centro Uni
       versitário Franciscano (Unifra), de Santa 
Maria. O projeto desenvolvido por uma 
equi    pe de alunos do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, orientados pelos professores 
arquiteta Anelis Rolão Flôres e arquiteto 
Francisco Queruz, propõe a requalifica
ção de parte da área da Mancha Ferroviá
 ria de Santa Maria, através da implanta
ção do chamado Parque dos Trilhos, que 
propõe a reestruturação das conexões per
  di   das no processo de degradação urbana, 
quando da alteração do traçado da linha 
férrea em 1970, anteriormente existentes 
entre o centro da cidade e o antigo bairro 
ferroviário, conseqüência da retirada do 
incentivo nas ferrovias e da privatização 
da Rede Ferroviária Federal.

De acordo com a arquiteta Anelis Rolão 
Flores, a implantação do parque propõe 
a requalificação do local, cruzando, lite
ralmente, os trilhos. “Também foram pro
postas algumas edificações que servirão 
de elementos potencializadores do en   
torno, consolidando a integração das áreas 
e proporcionando uma revitalização, agre
gando, assim, espaços coletivos para a 
população da área e da cidade. Esse pro
jeto prevê a inserção de espaços públicos 
viabilizados por parcerias públicopriva
das, que promoverão a integração e revi
talização da área marcada historicamente 
pela sociabilidade e cooperação, assim 
como melhorar as condições dos mora
dores desta área, desde a chamada Vila 
Belga até o bairro Itararé”, explica.

Segundo o arquiteto Francisco Que
ruz, a cidade de Santa Maria encontrase 
carente de espaços públicos e os poucos 

locais existentes estão em condições pre
cárias, ocasionando abandono por parte 
da sociedade e, conseqüentemente, a sua 
constante e repetitiva deteriorização. “Esse 
projeto, portanto, além de oferecer solu
ções viáveis para a cidade, propõe um 
debate sobre as potencialidades e fragi
lidades do espaço urbano da mancha fer
roviária de Santa Maria, espaço este fun
damental para o desenvolvimento da 
cidade. Afinal, a história do município de 
Santa Maria, em certos momentos, con
fundese também com a da instalação da 
ferrovia”, aponta.

Para os arquitetos, os conceitos de es 
 pa   ço público e de espaço privado vêm sen
   do substituídos, respectivamente, pelos 
termos coletivo e individual, tornando os 
seus significados mais abrangentes. “Os 
termos coletivo e individual sugerem com
plementação, permitindo interpretações 
que relacionam o acesso, a manutenção 
dos espaços e a sociabilidade, em contra
posição com os primeiros conceitos, que 
permitem uma leitura inicialmente limi
tante e de oposição”, diferenciam.

A arquiteta Anelis Rolão Flores esclare
 ce que os espaços públicos se qualificam 
na medida em que oportunizam o desen
volvimento da sociabilidade. “Espaços 
que recebem atividades de lazer e infra
es    trutura adequados atuam como verda
deiros refúgios do caos urbano. Esses es 
 paços geram, diretamente ou indiretamen
 te, empregos e devem também potencia
lizar os fatores econômicos da região, em 
um processo de fortalecimento da iden
tidade cultural local, através de ações inte
gradas entre o poder público e a iniciativa 
privada”, avalia.
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Diretora da Escola Redes – Clínica e Pesquisa em Psicolo
 gia Social e Psicodrama de Porto Alegre, Sissi Malta Neves, 
psi      codramatista (Centro de Psicodrama e Sociodrama Zerka 
Mo     reno, Buenos Aires) e mestre em psicologia social e da 
per     sonalidade (PUCRS), explica que o medo, o individua 
lismo e a desconfiança em relação ao outro são sintomas so 
  ciais alicerçados na violência cotidiana, tanto em espaços pú 
blicos quanto privados. “Somos levados a nos proteger ape
nas em relação ao espaço da rua, como se o que devemos 
evitar é a ocupação e o convívio no espaço público. Essa para
nóia so  cial é resultante de uma lógica excludente ou sectária 
que es  tratifica segmentos populacionais a partir da origem 
de suas classes sociais. Determinadas camadas sociais estão 
fechadas no espaço que lhes compete ocupar, sendo muito 
pouco questionada a motivação dos habitantes desses aglo
merados para estarem onde estão”, diz.

Para ela, a violência e as condições subumanas da maio
ria das cidades nos colocam a urgência de uma reflexão multi
 disciplinar. E aí as noções entre privado e o público se com
plexificam. Os limites entre as noções de proteção e de inva
são atualmente são muito tênues, temporários e relativos a 
determinados pontos de vista. “Se olharmos esses mesmos 
conceitos em uma favela ou um condomínio de luxo, veremos 
alguns atores sociais, como traficantes e policiais, que atuam 
invadindo ou protegendo, ora em um, ora em outro caso, a 
serviço de seus interesses. Por outro lado, no âmbito do mundo 
privado, a realidade da violência doméstica, independente
mente da classe social, demonstra altíssimas estatísticas em 
que mulheres e crianças são as vítimas preferenciais dos 
homens com laços mais próximos na família”, aponta.

A psicóloga social salienta, no entanto, que isso acontece 
no espaço sagrado da casa, lugar preconcebido como rela
tivo à proteção entre seus iguais. “Parecemos identificar com 
mais facilidade o fenômeno da violência como próprio ao 
espaço público, lócus do convívio entre estranhos. Quanto 
mais estivermos convivendo apenas entre iguais, mais difícil 
será crescer e transformarmonos. Somente a experiência do 
confronto com a diferença nos desafia a um verdadeiro diá
logo com esse outro, que será igual a mim quanto mais con
quistarmos, juntos, nossa cidadania a partir da vivência da 
ética e da solidariedade nas relações pessoais”, analisa. A 
especialista acredita que, atualmente, o que corre perigo é a 

sociabilização, ou a capacidade de estarmos em convivência 
social. “Na vivência grupal e comunitária, o outro deveria 
ser um espelho para alguém que necessita verse, e ambos, 
ao se reconhecerem mutuamente, se tornariam sujeitos donos 
de sua história. Há uma correlação importante aí: nossos 
interesses constroem nossas cidades e viceversa. Desse modo, 
espaços de convivência deveriam facilitar encontros huma
nos intensos e positivos que desenvolvessem a sensação de 
pertencimento àquilo que nos é comum, nesse contexto que 
é de todos. Mas estamos desconectados de nós mesmos, dos 
outros e da responsabilidade diante da vida desse lugar, que 
deveríamos ver como tendo alma. Como diz James Hillman, 
psicólogo junguiano, temos que devolver a alma ao mundo. 
A violência social seria resultado disso”, alerta.

Ela acredita que está mais do que na hora de pensarmos 
nu   ma “Cidade Subjetiva”, como propõe Jacob Levi Moreno, 
psi   quiatra criador do Psicodrama e da Psicoterapia de Grupo. 
“Ele dizia que os arquitetos deveriam conhecer sua teoria a 
res   peito de como as pessoas se escolhem nos grupos, assim 
co   mo criam seus lugares de ocupação e a forma como vivem 
ne   les. Ao planejarem uma cidade, deveriam considerar os 
flu   xos de afetos que entram e saem das instituições, observan
  dose a proximidade de determinadas pessoas e casas, e as re 
 lações sociais advindas daí. Estes seriam alicerces de prédios 
não apenas de concreto, mas igualmente construídos a partir 
de motivações conscientes e inconscientes de seus cidadãos. 
Redes sociais são esses fios de afetos que se tecem numa ver
dadeira comunidade. O ato de perceber, base do nosso desen
volvimento psicossocial, está relacionado a como forjamos 
nossa autoimagem e ao modo como nos colocamos diante 
de nossas escolhas, aspectos fundamentais de uma biografia. 
Se nossa experiência existencial resumirse a perceber ape
nas o que o mercado impõe, quem puder consumir usufruirá 
o mais possível, guardandose em castelos monitorados por 
câmeras e seguranças. Assim, acreditaremos que a solução 
para o caos social é o fechamento em fortalezas, o ar     mamento 
e a blindagem de automóveis. Enquanto isso, nossa blinda
gem afetiva nem será pensada, pois ficará recalcada, apare
cendo como uma máscara sob forma de sintomas psíquicos. 
E sempre nos restarão consultórios em que psicólogos e psi
quiatras estarão seguros entre quatro paredes, oferecendo 
tratamentos igualmente tranqüilizantes”, finaliza.

Um projeto multidisciplinar para uma cidade subjetiva

“As cidades devem ser vistas como um 
processo complexo, sempre em transfor
mação, onde novas variáveis pode entrar 
e as existentes podem se modificar. A idéia 
de uma cidade ideal deve ser abando
nada, deixando lugar para uma cidade 
possível que consiga equilibrar o novo, 
o preexistente e as possibilidades que 
ainda estão por vir. O projeto elaborado 
para a área ferroviária, apesar de ter cunho 
conceitual, pretende questionar algumas 
variáveis que, há algum tempo, impedem 
a utilização plena da área”, esclarecem 
os arquitetos.

“É fundamental a revitalização das 
áreas preexistentes, destacando os pro
jetos que prevêem o retorno às áreas cen
trais. O projeto Cruzando Trilhos e Re
fabricando Histórias vislumbra essa pos
sibilidade através da promoção de novos 
espaços em preexistências, rejeitando as 

ilhas de segurança que já fazem parte da 
realidade santamariense, e podem agra
var ainda mais a privatização dos espaços 
que surgiram como públicos”, esclarece 
o arquiteto Francisco Queruz.

“Cada vez mais estamos vendo que 
a qualificação dos espaços públicos pro
porciona um aumento da identidade local 
e, conseqüentemente, diminui a violên
cia nas áreas em que projetos urbanísti
cos e paisagísticos de qualidade foram 
implantados. O relacionamento humano 
é necessário, o que se precisa pensar é 
em que tipo de relacionamento está se 
oportunizando para a população com 
cidades que escondem os problemas com 
grades e muros. Afinal, cidades que não 
estimulam seus espaços de convívio ten
dem a gerar isolamento e conseqüente
mente diminuir a qualidade de vida da 
população”, finalizam os arquitetos.

Gasômetro, visitado por centenas de pessoas 
que procuram formas de lazer
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