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O tema da reflexão: uma apresentação
Datam da segunda metade do século XX os estudos pontualmente
desenvolvidos que discutem a questão da segurança pública urbana: Jane
Jacobs (1961), Oscar Newman (1972), Hillier e Hanson (1984) são exemplos de
autores cujas teorias têm sido amplamente estudadas e reflectidas em
experiências de orientação urbanística, como é o caso do CPTED (1971)1.
Em Portugal o tema tem merecido o interesse de organismos governamentais e
investigadores de áreas disciplinares distintas que se dedicam, sobretudo, ao
estudo da segurança em meio habitacional de carácter social. A preocupação
com a segurança em meio urbano é actual. ‘Os cidadãos só usufruem o direito à
cidade se tiver a sua segurança assegurada e não temerem a criminalidade’: a
afirmação consta da Nova Carta de Atenas (2003) aprovada pelo Conselho
Europeu de Urbanistas em Lisboa. O documento associa ‘espaço seguro’ à
‘qualidade de vida’, e está na ordem do dia.
A cidade de Lisboa apresenta uma dinâmica espacial marcada por cenários
socioculturais e económicos diversificados associados a quadros distintos de
comportamentos,

nem

sempre

garantidores

de

segurança

pública.

A

invisibilidade do tecido urbano de alguns destes territórios de insegurança é,
contudo, contrariada pela visibilidade dos seus tecidos sociais, i.e., a condição
liminar destes tecidos evoca fronteiras espaciais e sociais no tecido urbano.
Pensar a intervenção nessas áreas implica, entre outros aspectos, considerar a
articulação entre configuração física e organização social. A partir de uma leitura
antropológica do espaço arquitetónico, e exploratória sobre o Bairro de Chelas
(1964), o artigo discute as relações intrínsecas definidas pelos elementos
morfológicos do espaço urbano - a ‘rua’, a ‘praça’, o ‘largo’, o ‘lote’ e as
1

Crime Prevention Through Environmental Design – CPTED (1971) consistem em princípios
que aliam a concepção do projecto arquitectónico e do desenho urbano segundo conceitos
de prevenção da criminalidade, considerando como positivo uma articulação interdisciplinar
de perspectivas.

‘edificações’ -, e sobrepõe a organização física ao quadro de insegurança
presente.

Cenário de discussão
Neste contexto acredita-se que o modo como os diferentes cenários da cidade
de Lisboa associam a dinâmica espacial às realidades socioculturais e
económicas distintas, i.e., o modo como a organização populacional está situada
no território urbano, permite identificar fronteiras sociais cujos limites invisíveis
podem ser identificados no espaço. Estas fronteiras podem ser esbatidas ou,
contrariamente, podem persistir no tempo.
O Bairro de Chelas (1964) encaixa-se no segundo caso. O traçado da área
habitacional de promoção pública definiu uma nova orientação de expansão da
cidade para Norte, contudo, o seu isolamento social permanece. O bairro está
situado numa área periférica da cidade, com acessos viários de grande porte, o
que lhe confere algum afastamento físico relativamente à coroa habitacional que
circunda o bairro, desligando-o da vida urbana contígua. A este relativo
distanciamento junta-se a visibilidade alcançada pelos seu tecido social, fazendo
sobressair um quadro de insegurança urbana (Figura 1; A e B).
Sob a coordenação do Arquitecto Francisco Silva Dias (1930- ), o bairro foi
planeado com base na revisão crítica dos conceitos racionalistas, entretanto já
experimentados em propostas urbanas anteriores (Olivais Norte e Sul) e
localizadas nas proximidades do Bairro de Chelas.
O bairro, destinado à habitação social, foi alvo de práticas de planeamento
público integrado que proporcionaram a expansão em grande escala da cidade
de Lisboa a partir dos anos 40 do século XX, tendo sido projetado segundo a
aplicação ou a revisão crítica dos princípios do Movimento Moderno. O Bairro de
Chelas apresenta características topográficas que estruturam um vale central,
em torno do qual estão situadas as cinco zonas habitacionais – I, J, L, M e N -,
que compõem o plano. O seu núcleo central é composto por equipamentos. O
seu plano foi suportado por uma legislação própria – o Decreto-Lei 42454 de 18

de Agosto de 1959 –, criada para permitir o controlo na localização heterogénea
das diferentes categorias sociais ali realojadas, refletidas na massa habitacional
que visa estruturar as diferentes ‘zonas’ do plano. O domínio de actuação do
referido Decreto-Lei implicou, assim, “a construção de «unidades urbanas» entendidas como conjuntos habitacionais, minimamente ocupados por grupos
populacionais administrativamente definidos” (Nunes, 2007:57)2. Segundo
Nunes (2007: 56), com esta legislação, “o governo estabelecia as regras do
programa urbanístico e social e definia um sistema de acção na cidade” que,
segundo o autor (idem: 57-60), viabilizou a estruturação de “um modelo de
disciplina urbana a partir de um sistema tripartido sediado em três eixos: (1)
Acão – através da união entre população e cidade, entretanto constituídas como
“sujeito, apresentando carências e necessidades – de habitações, de vias de
circulação e de equipamentos”, enfim, “de ordem” e “objecto de acção, de
carácter urbano, demográfico, económico, ecológico e social”; (2) comunicação
– através da ligação entre governo, técnicos e população na constituição de
“tecnologias de informação” que transmitiam “significados de Acão”; (3) poder –
através do apoio ao ordenamento urbano (Nunes, 2007, 57-60).
Em Chelas a estrutura celular é substituída por uma estrutura linear urbana que
funciona como suporte para a agregação de tipologias edilícias com elevadas
densidades.
Verifica-se que apesar de uma pretendida heterogeneidade social3, é associada
ao bairro uma imagem maioritariamente negativa de insegurança, relativamente
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3

Segundo Nunes (2007, 54-55), os “grupos populacionais administrativamente definidos”
reportam a um conjunto de critérios específicos definidos para a administração de habitação
aos determinados agregados familiares. Em síntese, estes critérios foram os seguintes:
rendimento, idade, estatuto ocupacional, vinculação laboral, escolaridade, tempo de
residência na cidade. Citando Paul Rabinow, Nunes refere que a “a construção social das
populações” a alojar nesses empreendimentos habitacionais de cunho modernista, permite
estabelecer uma relação entre tais critérios e a forma urbana através da invenção de uma
grade de estratificação e distinção social que gradualmente viria substituir velhas noções de
classe, reflectindo-se tais aspectos numa relação directa entre «plan de ville» (plano da
cidade) e «plan de vie» (plano de vida) – concebido como “um tipo de entendimento
burocrático ou administrativo de uma vida normal ou regularizada” (idem: 55). De modo que
“a integração da população assim construída no espaço urbano programado adquiria
contornos de uma «administração da vida normal» (Rabinow, 1995: 344)” (ibidem: 55).
O plano tinha como objectivo a miscigenação social de modo a evitar a exclusão social e a
formação de guetos.

aos bairros contíguos e projectados segundo a mesma legislação – Olivais Norte
(1955-58) e Olivais Sul (1960)4, como adiante se verá.

O objeto da reflexão
Passadas mais de quatro décadas da construção e ocupação do Bairro de
Chelas pretende-se sobrepor características espaciais e tecido social,
procurando

relacionar

os

usos

gerados

pela

sua

configuração

física

confrontados com a sua localização periférica no tecido urbano de Lisboa.
A partir de uma leitura entre antropologia e arquitectura, complementar e
exploratória do Bairro de Chelas, pretende-se reflectir sobre as relações
intrínsecas definidas pelos elementos morfológicos que estruturam o seu espaço
urbano e sobrepô-la ao eventual quadro de insegurança pública sobretudo
presente nas imagens exógenas que sobre o bairro são construídas, reforçando
ainda mais o seu carácter periférico. Ou seja, importa articular configuração
física e organização social na compreensão dos significados socio-territoriais
que compõem o processo urbanístico de periferização do bairro. Tal articulação
é ainda considerada como essencial no âmbito de uma pretensa integração
socio-urbanística que ambicione fazer do bairro uma parte da cidade.

A legislação e a distribuição de categorias habitacionais
O Decreto-Lei nº 42454 veio fazer frente à carência habitacional existente na
época em Lisboa5. Para tal foi criado o GTH (antigo Gabinete de Estudos de
Urbanização – GEU), cujas atribuições eram: proporcionar habitação aos
agregados familiares de menores recursos; substituir gradualmente os ‘bairros
4

5

A estes, mais tarde vem juntar-se em área vizinha o Parque das Nações, situado no recinto
da Expo’98.
O Decreto-Lei nº 42454 adapta as imposições já presentes em diplomas anteriores. Assim,
os fogos são distribuídos por quatro categorias de habitação: Categorias I, II, III e IV,
definidas em função do custo do terreno urbanizado, dos preços de construção por m2, e dos
escalões de rendas mensais. Mais tarde foi acrescentada a categoria realojamento - RH,
para a construção de habitações de renda módica, destinadas a acções de realojamento de
população vinda dos ‘bairros de barracas’.

de barraca’ por habitações adequadas e de rendas módicas; e realojar os
agregados familiares atingidos por obras de urbanização ou vivendo em partes
de casas ou outras formas de habitação social. Com base na nova legislação a
Câmara Municipal de Lisboa procedeu à urbanização de novas zonas
habitacionais, definindo o índice de ocupação do solo, a densidade populacional
e a área coberta média por habitante. Esta política urbanística de
desenvolvimento da cidade de Lisboa apoiou-se num processo sistemático de
expropriações de terrenos estabelecendo as condições para a estruturação das
novas unidades urbanas de Lisboa.
A distribuição das diferentes categorias habitacionais teve como objetivo evitar
situações de segregação e exclusão social. No caso dos Olivais Norte as
categorias habitacionais I, II e III estão dispersas na área periférica do bairro,
concentrando na área central as edificações de categoria IV. Já o Plano dos
Olivais Sul regeu-se na localização de dois grupos principais de edificações. Um
grupo seria formado por edifícios com categorias I e II e o outro pelas categorias
III e IV tendo como pólo de integração em cada célula os equipamentos
coletivos, serviços e comércio.
Entretanto, o Plano de Chelas foi alvo de alterações devido ao faseamento a
que foi submetida a sua construção. A Zona I, onde se situa a rede de circulação
pedonal analisada nesta reflexão, planeada com base nas quatro categorias
habitacionais, é efetivamente composta pelas categorias de Realojamento, I e II
em cerca da 60% dos edifícios planeados e pela categoria III nos restantes 40%.
Já na Zona J estas diferenciações foram abolidas e adotada uma categoria
única. Para o realojamento foram considerados os laços de vizinhança
antecedentes.

Os registros
O estudo tem como principal objetivo estabelecer paralelismos entre os dados
relativos quanto à forma física da estrutura urbana de Chelas com base nas
informações recolhidas relativamente à insegurança urbana, e incide sobre o
percurso pedonal que atravessa a Zona I do plano urbanístico, no sentido

transversal (Figura 1; C). Este percurso permite a observação de um trecho
significativo do bairro, possibilitando uma avaliação pormenorizada sobre o
tema.
Este registro desenvolve-se segundo quatro fases principais de análise: (1) na
primeira fase pretende-se identificar as características de desenho urbano da
área em estudo; (2) a estes dados sobrepõem-se a localização das diferentes
categorias habitacionais definidas na legislação de 1959; (3) numa terceira fase
são apresentados os registros dos atos criminais presentes no bairro passados
trinta anos da sua inauguração. Estes registros numéricos visam identificar a
ocorrência quantitativa de sete tipos de violência fornecidos pela Polícia de
Segurança Pública, segundo o Número Único de Identificação do Processo
Criminal – NUIPC, em 1996, cobrindo o período de um ano de levantamentos.
Estes registros são comparativamente analisados aos dados semelhantes,
registados em igual período, nos bairros vizinhos dos Olivais Norte e Sul,
também eles suportados pela mesma legislação, mas com desenhos urbanos
distintos. A análise permitirá associá-los aos diferentes modelos urbanos
aplicados por meio de um paralelismo teórico-analítico sobre o tema; (4) na
quarta fase a leitura do espaço público envolvente aos edifícios incide na
identificação dos sinais exteriores de manutenção ou em sentido contrário, de
degradação; (5) e numa última fase a imagem do bairro será discutida a partir da
análise de fontes jornalísticas e sociológicas. Refira-se que a dicotomia entre
integração e segregação, entre proximidade e afastamento do bairro
relativamente ao tecido urbano de Lisboa é analisada. O Quadro 1 resume o
método de análise deste estudo.
O método de trabalho desenvolvido para o estudo associa diferentes
perspectivas de análise do espaço numa abordagem temporalmente sequencial
porém complementares no estudo das formas de assimilação do espaço urbano:
o desenho urbano, a análise da segurança urbana, a avaliação do grau de
apropriação urbana6, a referência às bases bibliográficas primárias – tal como o
Plano de Urbanização de Chelas e outras publicações do Gabinete Técnico de
6

Por apropriação urbana entende-se o modo como a população se adaptou e ligou aos
espaços do bairro.

Habitação – GTH (1964 e 1971). Ao abordar as áreas da Arquitetura e da
Antropologia na análise agora proposta, defende-se que uma perspectiva de
antropologia do espaço não é necessariamente uma questão disciplinar, mas
sim uma área de conhecimento humana e social, i.e., parte-se do princípio que o
espaço é, antes de tudo vivido e representado, constituindo-se como uma
dimensão antropológica intrínseca à própria condição humana e, como tal,
fundamental no ‘pensar’, ‘fazer’ e ‘usar’ a cidade’ (Choay, 2006; Segaud, 2010;
Villanova, 2007; Bonnin, 2007; Paul-Lévy e Segaud, 1983).

Bairros de habitação de interesse social
e planeamento integrado em Lisboa
ANÁLISE COMPARATIVA
Olivais Norte (1955-58)
Olivais Sul (1960)
Chelas (1964)

legislação / morfologia urbana

registro da criminalidade

sinais exteriores de manutenção

configuração física e
organização social

Imagens e representações
socio-espaciais
Quadro 1: Esquema do percurso analítico do estudo

Novo desenho urbano para novos bairros habitacionais
Os Bairros os Olivais Norte (1955), Olivais Sul (1960) e Chelas (1964) estão
inseridos em operações urbanísticas integradas de planeamento desenvolvidas
em grande escala pelo Estado. Ocupando áreas de 40, 186 e 510 hectares

respetivamente, os bairros estão situados na zona oriental da cidade7, já
prevista no Plano Diretor da Cidade de Lisboa (PDCL) da autoria de Etienne de
Gröer entre 1938-1948 como áreas de expansão da cidade de Lisboa. O
planeamento e construção destes bairros estiveram sob a responsabilidade do
Gabinete Técnico da Habitação – GTH, que além do projeto, da construção e da
fiscalização do processo de urbanização, cabia a definição das regras de
ocupação do solo por meio do desenho urbano. Estava em causa a definição de
características físicas relacionadas à métrica – do espaço urbano, das
edificações e das unidades habitacionais em cada bairro.
Elaboradas em períodos temporais sequenciais, os desenhos urbanos de cada
um destes bairros refletem as diferentes práticas do pensamento urbanístico
português, com base nos modelos internacionais.
Os conceitos urbanísticos adotados nos Olivais Norte definem um corte com a
prática até então existente em Lisboa. A doutrina racionalista da Carta de
Atenas (1933) é amplamente aplicada no bairro que insere os edifícios
habitacionais de modo livre no espaço ajardinado segundo a melhor orientação
solar. A concepção do bairro como uma ‘unidade de vizinhança’8 situa a escola
primária e o Centro Cívico Comercial – CCC, no centro geográfico do bairro, e a
separação entre percursos viários e pedonais é uma constante no bairro. Na
sequência desta área surge o Bairro dos Olivais Sul que irá apoiar-se na revisão
dos conceitos do Movimento Moderno utilizados nos Olivais Norte. Refira-se que
nesta altura a contestação aos modelo racionalista ganha vulto e redireciona os
rumos urbanísticos a partir de então.
O Plano dos Olivais Sul irá apoiar-se nas novas propostas de revisão de
conceitos. A ‘unidade de vizinhança’ é substituída por núcleos construídos
segundo uma estrutura celular hierarquizada segundo as funções. O maior
7

8

A zona oriental da cidade de Lisboa foi aquela mais «esquecida» e excluída das políticas
públicas, apresentando uma imagem social de maior depreciação por comparação com a
zona ocidental da cidade, onde entretanto em tempos idos instaurou-se o poder. Refira-se
uma certa tendência, nomeadamente para o caso de Chelas, para a locação das populações
carentes na periferia da cidade.
O conceito de ‘unidade de vizinhança’ definido pelo Movimento Moderno associa as funções
urbanas à racionalização do uso do solo. Para tal, define áreas de abrangência das
edificações habitacionais ao núcleo de equipamentos e serviços situados no centro desta
área.

número de células foi destinado à habitação. E contrariamente aos Olivais Norte
onde, as tipologias arquitectónicas são repetições do bloco, da torre ou do
edifício em ‘Y’, nos Olivais Sul encontra-se uma diversidade tipológica associada
a diferentes modos de agregação e consequentemente a diferentes formas de
organização espacial. O (Quadro 2) resume os conceitos urbanos adoptados
nos bairros referidos.
Chelas procura novos modelos urbanos9 que se acomodam aos limites físicos
caracterizados por uma topografia acidentada. As zonas que estruturam o bairro
apresentam ruas pedonais de atravessamento diferenciadas dos eixos viários.
Verifica-se na prática o uso das ruas pedonais para o estacionamento automóvel
(Figura 1; D a H). Entretanto, “as alterações do conceito de habitação social
ocorridas em 1974, a abolição das categorias habitacionais e a falta de uma
revisão do plano ou de medidas para diversificar a oferta de habitação deram
origem a desvios na estrutura populacional inicialmente prevista, visto que na
habitação produzida foi dada prioridade aos realojamentos. Como tal, foram
abandonadas as prioridades e os critérios antes definidos e ficaram vazias
etapas importantes quer no sentido da ocupação física do território, quer na
satisfação das exigências vitais da população e na obtenção de uma estrutura
populacional diversificada, mantendo-se portanto, o isolamento da zona em
termos físicos e sociais” (Heitor, s/d; 2001).

Criminalidade e desenho urbano: uma leitura comparada após 30 anos de
uso do espaço
Como referido, o Bairro de Chelas, inserido no Plano de Urbanização de Chelas
(PUC), foi planeado na sequência de outras áreas habitacionais. Dentre elas os
Olivais – Norte e Sul – foram projetadas segundo a mesma legislação que
esteve na origem do PUC.
É neste sentido que se apresenta abaixo uma análise comparativa sobre
criminalidade (Quadro 3 e Gráficos).
9

Estrutura edificada linear aplicada em Toulouse le Mirail (1961-1975)..

Inserção Urbanística
Aplicação dos
conceitos
racionalistas (Carta
de Atenas, 1933)

Edifícios habitacionais
inseridos na malha urbana
de modo livre; conjuntos
habitacionais em trama
cartesiana/ ‘unidades de
habitação’

Crítica aos modelos
racionalistas (Carta
de Atenas, 1933)

Desenvolvimento de
propostas de larga escala
(pública) em núcleos,
segundo novas formas de
agregação dos edifícios
habitacionais

Aplicação dos
conceitos de
estrutura linear

Edificações exploram
‘estrutura linear’ e
apresentam densidades
habitacionais mais elevadas
(ruas internas).

Quadro 2: Síntese da evolução dos conceitos morfológicos de Lisboa.

O objetivo consiste numa leitura sobre os dados fornecidos pelo órgão
autorizado no cuidado da segurança urbana – Polícia de Segurança Pública PSP, relacionando-os aos desenhos urbanos destes bairros: a aplicação dos
conceitos racionalistas da Carta de Atenas, a sua revisão e a aplicação da
estrutura linear no espaço urbano e edificado. Sabendo-se entretanto que os
dados se referem a um período de tempo distante e que cada um destes bairros
apresenta composições sociais distintas, esta leitura assume um carácter
exemplificativo baseado na análise dos modelos de desenho urbano adotados.
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Quadro 3: Dados sobre criminalidade em Chelas, Olivais Norte e Olivais Sul (1995)
fornecidos em Abril 1996, respectivamente à 14ª (situada na Via Pedonal da Zona I) e
também às 34ª/ 36ª Esquadras Polícia de Segurança Pública - PSP.

A primeira observação refere-se ao tipo de crime que, independente da
organização espacial, atinge os valores mais elevados em todos os bairros – o
furto no interior dos veículos. Refira-se o ápice em meses destinados ao período
de férias.
Enquanto nos Olivais Norte são os furtos no interior dos veículos a atingirem
valores mais elevados, nos Olivais Sul para além deste, os furtos às residências
atingem também valores significativos. O facto permite verificar que o modo de
implantação da massa edificada isolada no terreno, bem como o modo de
agregação das edificações, aliado às passagens sob os prédios localizadas em
pontos intermédios facilitam a fuga e permitem passarem ao anonimato com

facilidade (Ramos, 1997). Estes valores são menores em Chelas, i.e., não se
destacam dos demais, embora neste bairro os valores relativos aos restantes
tipos de crimes situam-se em níveis semelhantes.

Gráfico relativo aos atos de criminalidade de Chelas

Olivais Norte

Olivais Sul

Gráficos relativos aos atos de criminalidade dos Olivais Norte e Sul

(A) Localização de Chelas na cidade de Lisboa

(B) Esquema da organização de Chelas

(C) Rua ‘pedonal’ – trecho da Zona I

(D) Vista ‘rua pedonal’ (Norte / Sul)

(E) Vistas ‘rua pedonal’

(F) Vista ‘rua pedonal’

(G) Vista ‘rua pedonal’

(H) Vista ‘rua pedonal’

Figura 1 (A-H): Localização dos bairros em Lisboa, esquema de Chelas (1964); mapa com
indicação da rua pedonal na Zona I e imagens desta rua pedonal.

Entre práticas e imagens de insegurança urbana: a construção de uma
geografia do medo
Numa mesma matéria temática do jornal Diário de Noticias (D.N. 13.11.2005)
sobre bairros sociais e de realojamento, tais bairros vinham descritos como
aqueles “de felicidade impossível”, com “arredores de quintas abandonadas à
espera de loteamento, a três ou quatro paragens de um autocarro de um centro,
de uma cidade qualquer (…)”, parecidos com “tantos outros empreendimentos
urbanísticos”, “de arquitecturas ditas quase sempre insalubres e equipamentos
quase sempre reduzidos, inexistentes”, “lugar maldito”. Se considerarmos que
tais alusões pouco contribuem para a imagem destes bairros, mais delicado
ainda é a recorrente associação entre tais bairros (sociais, sobretudo os de
promoção municipal e de realojamento) e a ideia de problemático, a par de tais
alusões também expressarem alguma realidade.
Por exemplo, bairro problemático é uma expressão recorrente utilizada pelas
instituições relacionadas com as forças e serviço de segurança - Polícia de
Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia
Judiciária (PJ). Mas afinal o que é um bairro problemático no contexto de
actuação destas instituições policiais? 10
Para estas instituições policiais a noção de bairro problemático pressupõe uma
relação entre a (maior ou menor) incidência de situações de risco e/ou de
insegurança em determinados territórios, o registo formal de tais ocorrências e,
mediante a necessidade da presença de tais forças em determinados territórios,
a forma como se verifica o seu acolhimento por parte das populações.
Da análise efectuada é possível também detectar o seguinte: (1) Identificação
dos bairros problemáticos a partir de três variáveis principais: física - onde se
destacam os elementos de âmbito arquitectónico e urbanístico; social - onde se
destacam
10

os

elementos

respeitantes

as

questões

socio-demográficas,

Os comentários aqui feitos decorrem de um trabalho desenvolvido no âmbito do estudo
“Metrópoles Seguras: Bases para uma Intervenção Multissectorial nas Áreas Metropolitanas
de Lisboa e do Porto”, coordenado por Paulo Machado, efectuado para o Ministério da
Administração Interna (MAI) pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) através do
Núcleo de Ecologia Social (NESO), entre Janeiro de 2006 e Maio de 2007 (Machado et al,
2009; Menezes, 2009, 2009a).

económicas, educacionais e socioculturais; institucional - onde se destacam as
questões relacionadas com o trabalho em parceria e em integração; (2) a
possibilidade dos problemas serem classificados a partir de duas lógicas: a
montante - a partir da conciliação entre as deficiências, precariedades e
inadequabilidades de âmbito socio-habitacional, arquitectónico e urbanístico, e
as carências de âmbito socio-económico, educativo e de dificuldade de
integração sociocultural e urbana, são elementos que propiciam a manifestação
de situações de risco; a jusante - a partir da manifestação de situações de risco
ou da ocorrência de crime, violência, conflitos, bem como de incivilidades e de
vandalismo; e (3) identificação de perspectivas recomendativas a partir de dois
níveis - comunitário e de desenvolvimento local; da abordagem e do
procedimento policial.
Relativamente à relação entre problemas sociais e territórios, observa-se ainda
o seguinte: (1) tendência para a identificação da criticidade socio-espacial a
partir de uma expressão territorial através da ideia de bairro; (2) tendência para
a territorialização da criticidade socio-espacial em áreas urbanas / bairros com
expressão arquitetónica e urbanística degradada ou que se expressam como
habitação social / bairro de habitação social, sobretudo os de realojamento.
Chelas não é excepção a tais condicionantes sociais, urbanísticas e simbólicas.
No âmbito de um estudo sobre a geografia da insegurança da cidade de Lisboa,
Esteves (1995) referiu que Chelas se constituía como uma das zonas da cidade
mais percebida como insegura para viver ou ir. Para a autora, tal percepção,
contudo, estaria muito incutida pelos meios de comunicação social. Neste
sentido, a partir da consulta de notícias nos diários Correio da Manhã e Público
(para o período de 1993 a 1994), Chelas aparecia associada a actos criminosos
relacionados com drogas (apreensão, detenção e rusgas policiais), homicídios,
furto, vandalismo, desacatos e rixas violentas, roubo com arma branca, entre
outros tipos de crimes e incivilidades. A partir de um inquérito alargado, Chelas
aparece nas respostas dos inquiridos (não residentes no bairro) como um dos
lugares de destaque para a residência de delinquentes. Curiosamente, embora
Chelas se destaque como um local perigoso, os respondentes ao inquérito não
residentes no bairro referiram que nunca lá iam. Não menos curioso é o facto de

a autora observar que junto dos inquiridos residentes em Chelas, quando
perguntados sobre os bairros onde gostariam de viver, o Bairro dos Olivais
aparecer com especial destaque (juntamente com o Bairro da Encarnação),
sendo para tal destacado o facto de que nestes locais haveria espaços
ajardinados em torno dos edifícios e pequenos jardins defronte das vivendas.
Refira-se, neste sentido, que para Esteves (1995: 264), Chelas “não é de modo
algum apreciado por parte da (sua) população como local de residência, não
pelo volume de criminalidade aí praticado mas, pela marginalidade económica e
social da sua população”. Se para os inquiridos residentes, Chelas não é um
bairro bom de viver, para os não residentes não é um local onde gostariam de
viver. O referido estudo considera ainda que Chelas é uma das áreas mais
evitadas da cidade para a circulação pedestre, nomeadamente no período
nocturno. Pelo que, para ultrapassar o medo, os inquiridos referiram que,
sempre que necessário, atravessam Chelas de automóvel, mas ainda assim
evitam fazê-lo no período nocturno. Por fim, de acordo com Esteves (1995),
embora Chelas fosse percepcionada como um dos bairros mais perigosos de
Lisboa, de acordo com dados criminais recolhidos junto da PSP (Polícia de
Segurança Pública), comparativamente a outras áreas da cidade, é um dos
bairros onde menos se registavam valores de criminalidade denunciada.
“Bairros sociais são refúgio preferido de criminosos” é o título de uma notícia do
Jornal de Notícias (J.N: 04.07.2005) que, entretanto se refere ao Bairro de
Chelas como:

“ (…) uma das zonas «mais complicadas» sob responsabilidade desta unidade
da Polícia (segundo depoimento do comandante da 2.ª Divisão da PSP). Está
associada ao tráfico de estupefacientes e de armas, embora «todos os casos
estejam bem referenciados» assegura o mesmo responsável. A zona é
frequentemente visitada por elementos da Divisão de Investigação Criminal da
PSP e da Judiciária. A estrutura física dos bairros é um dos principais entraves à
actuação policial. Existem muitas casas devolutas e os edifícios têm corredores
labirínticos, onde facilmente os criminosos se escondem. (A própria comunidade
protege-os, devido aos laços familiares ou de vizinhança. Ou por medo de
represálias, caso os denunciem. «São zonas onde a Polícia tem dificuldade de
acesso de forma dissimulada», explica o comandante”. (J.N. 04.07.2005).

“Zona J”11, uma das zonas de Chelas, é o título de um filme que discute as
questões ligadas à imigração e o pós-colonialismo, cidade, cultura e identidade,
racismo, juventude e descendentes de imigrantes. Muito embora não seja
objecto de pormenorização desta pequena reflexão a “Zona J”12 em específico,
trazemos alguns elementos relatados no filme para apresentar alguns dos
elementos salientes no processo de construção de imagens sobre uma
determinada área de Lisboa. Portanto, o filme essencialmente trata da relação
amorosa entre um jovem negro e pobre – descendente de imigrantes angolanos,
– por uma garota branca. O jovem trabalhava na construção civil, mas uma
gravidez inesperada e a perda do emprego vem complicar o desenrolar de um
sonho do jovem casal em ir viver para Angola. Desesperado o jovem se envolve
no assalto a uma joalharia com mais alguns amigos, mas o desenrolar da
situação é complicada, o irmão do jovem é baleado pela polícia, o jovem
também morre e o grupo de amigos passa a ser perseguido pelos policiais. No
site informativo sobre o cinema português, a sinopse do filme é apresentada do
seguinte modo:

11

O filme “Zona J” (1998) foi realizado por Leonel Vieira, a partir de um trabalho de campo por
parte de Rui Cardoso Martins, argumentista do filme. Portanto, Rui C. Martins “conseguiu
«entrar» em Chelas depois de conhecer Mariana, um «black», que no filme é Filomena, um
dos «blacks» do bando – é na casa dele que se encontram, é dele a ideia do assalto à
joalharia” (in http://www.cinemaportugues.info/2008/12/zona-j/). Segundo Santos (2009), o
morador de nome Mariana “para além de apresentar o bairro à equipa técnica, foi o
responsável pela criação de uma linguagem entre o calão falado pelos jovens do bairro e
uma linguagem mais facilmente entendida pelos espectadores do filme”. Ainda de acordo
com esta mesma autora, para o produtor do filme (Tino Navarro) “o projecto Zona J revestese de particular importância, pois mostra uma realidade desconhecida para muitos: a dos
bairros sociais e, em concreto, a das vivências dos jovens de origem africana. “É a estes
jovens, duplamente desprezados, porque são de outra cultura e têm outra cultura, que este
filme quer dar voz. É a realidade dos seus sonhos, o seu medo e desejo, a sua violência e
ternura que este filme quer reflectir” (idem). Este filme teve 250 mil espectadores, tendo sido
um sucesso de bilheteira.

12

Muito embora a Zona J tenha sido posteriormente re-designada como Bairro do Condado,
continua a ser conhecida pela sua primeira designação. Refira-se ainda que a Zona J é
genericamente e nos dias de hoje ainda conhecida como sendo a mais violenta e perigosa de
Chelas.

“Um bando de amigos, “blacks”, “dreads”, nascidos na “pior zona do pior país da
CEE” — Zona J, Chelas. Patamares com “graffiti” que dizem “fuck them all”, que
dão para escadas de cimento, que dão para becos cheios de lixo. Salas que são
cubículos, com recortes de “rappers” e damas da “Playboy” — e de Jesus Cristo,
para as mães se benzerem quando voltam das limpezas nocturnas. Um “black” e
a sua “dama” branca, como Romeu e Julieta, com o mundo à perna. Garotos que
sonham com um par Levi’s verdadeiras e homens que cortam a barriga para
trazer de Angola diamantes de cinco quilates que valem dez carros” (in
http://www.cinemaportugues.info/2008/12/zona-j/).

Em termos gerais o filme contextualiza questões emergentes para a sociedade
portuguesa a partir da década de 90 do século XX, onde as questões da
imigração, pobreza, racismo, segregação e estigmatização serão muito
evidenciadas em contextos espaciais ligados aos bairros sociais das periferias
urbanas. O contexto do filme refere-se a um bairro de Chelas dos anos 90 – em
que os seus altos e densos edifícios, pintados com cores fortes, com sérios
problemas de degradação e manutenção, densamente ocupados e em
particular, com uma forte concentração de imigrantes e descendentes de
imigrantes socio-economicamente desfavorecidos – está associado às situações
de exclusão social, criminalidade e comportamentos desviantes. “Zona J”, à
época da sua realização, retrata uma Chelas pejorativamente conotada como
um dos bairros mais violentos e perigosos de Lisboa. A par de um certo exagero
de estetização da situação e problemática do bairro social, o filme dá a ver a
sociedade mais abrangente uma condição de vida mais próxima da realidade,
de certo modo esbatendo determinadas representações sobre os bairros sociais,
e em específico, de Chelas, em que as carências e necessidades das suas
populações são como que destituídas de significado em prol de uma apelante
ressignificação dos mesmos somente como zonas de perigo, risco, jovens e
imigrantes criminosos.
Mas, afinal Chelas é “um bairro que luta por perder estigma” como assinala o
Jornal de Notícias nos seguintes termos:
“Formalmente, a Zona J de Chelas já não existe. Mas é assim que continua a ser
conhecido o bairro que, em 1999, ganhou visibilidade com o filme de Leonel Vieira
e onde poucos lisboetas ousam entrar. A zona, agora chamada Bairro do
Condado, continua a ser frequentemente notícia por problemas com a Polícia,
mas quem lá mora diz que “os há em todo o lado” e garante que o bairro não é

mais perigoso do que outras zonas da cidade. «Chelas não tem nada a ver com
aquilo que se diz. As coisas acontecem aqui como em todo o lado, diz Gil do
Carmo, presidente da associação de moradores (…), onde diz gostar de viver.
(…). Para os moradores, a situação mais complicada é a «falta de ocupação dos
jovens», que se juntam em grupos pelos becos, pátios e recantos escusos que
abundam entre os prédios. (…) Fernanda confessa que «às vezes» tem medo de
andar pelos corredores que ligam os prédios e diz que já pediu para ser
transferida para outro bairro. «Eles à noite juntam-se por aí, fazem barulho, atiram
garrafas, andam com cães para as lutas13 … É uma pouca-vergonha», diz,
apontando o dedo à Câmara pela falta de cuidado e zelo pelo bairro.” (J.N.
16.05.2005)

As falas de dois outros moradores com idade aproximada de 70 anos são assim
descritas na mesma notícia:
“ (…) Excesso de pessoas, tráfico e consumo de droga às claras, cheiro
«execrável» nos corredores e fios eléctricos descarnados fazem parte da lista de
«mazelas» que entendem ser urgente reparar”. (J.N. 16.05.2005)

No entanto, em pleno ano de 2010, “Gangues e violência são imagens ainda
associadas à Zona J de Chelas” (D.N. 09.07.2010) e “Estigma de viver em
Chelas retira possibilidade de emprego a jovens”, conforme anuncia o Diário de
Notícias ao se referir a um prometedor jovem futebolista português (Eduardo
Gaspar, à época ao serviço do clube espanhol Valência) oriundo de Chelas e
cujos amigos fazem parte do “grupo de Chelas”, um gangue entretanto
investigada pelo Ministério Público. Chelas aparece descrita do seguinte modo:
“ (…) insucesso escolas, gravidezes precoces, desemprego. Mas a busca de
trabalho pelos jovens que residem em Chelas apresenta dificuldades que
extravasam a conjuntura económica. «Existe um estigma que é quase impeditivo
de alguém arranjar emprego. O melhor é dizerem que residem em Alvalade ou no
Parque das Nações” acrescentou Eduardo Gaspar. “A opção arquitectónica
desenhada para ali, em que prevalece a habitação camarária, também não terá
sido feliz. «Foi o modelo adoptado em França nos anos 60, e quando o país se
mostrava arrependido, Portugal começou a adoptá-lo» (…). «Espaços interiores
sem nada, becos escuros, escadas que vão dar a lado nenhum, corredores
estreitos escuros que ligam os prédios, são características daqueles grandes
blocos que facilitam a degradação», acrescentou.” (D.N. 10.07.2010)

13

Os cães de luta são uma constante em muitos dos bairros sociais, sendo frequente os
mesmos serem puxados por trela ou andarem ao lado (mais soltos) por jovens do sexo
masculino. Este tipo de situação foi inclusivamente o mote de um site sobre insegurança (in
http://insegurança.no.sapo.pt/ri_luta_de_caes2.htmlj/) que se intitula como “Cães de luta
«presos» em Chelas».

Chelas continua, contudo, famosa em noticiários mais recentes, tais como:
“Polícia montou operações em bairros de Lisboa” (RTP 26.09.2008) – que
noticia sobre várias operações policiais desenvolvidas nas zonas de Lisboa e
Porto em “bairros considerados problemáticos”, tendo Chelas sido o bairro
escolhido para referida operação policial; “PSP reforça segurança na esquadra
de Chelas (Diário de Notícias – 16.03.2010), em decorrência do assassinato de
um famoso rapper (MC Snake) de Chelas; “Polícia anunciou 32 detenções em
nove operações na região de Lisboa numa semana” (Público, 29.08.2008), onde
Chelas é um dos bairros em que foram detidos pessoas numa acção “de
combate à criminalidade na área metropolitana de Lisboa (…); “Chelas.
Kalashnikov, haxixe e cocaína num mercado perto de si” (Ionline 30.07.2011)14.
Mas, “Pode um bairro social mudar de cor?” é o tema de uma recente notícia do
Correio da Manhã (C.M. 27.03.2011) que refere-se a um conjunto de
intervenções urbanas presentemente em curso em vários bairros sociais da
Área Metropolitana de Lisboa (AML). Nesta notícia, Chelas também é referida,
sendo salientada como um bairro “(…) conhecido pelas cores berrantes e pelo
estigma da violência (…)”, onde:
“A vista para o Tejo e a localização privilegiada foi ultrapassada pela exclusão
social, os becos estreitos e a criminalidade soaram mais alto, nomeadamente na
‘famosa’ Zona J (…). (…) Com o objectivo de reduzir o problema, a Câmara
Municipal de Lisboa aprovou, em 2009, a demolição de oito lotes, visando eliminar
o ‘corredor da morte’, espécie de rectângulo formado por prédios, com corredores
estreitos e escuros, onde se traficava droga e ocorrem vários homicídios. O local
está “em fase de extinção.” (C.M. 27.03.2011).

Para o Arq.º Manuel Tainha, Chelas é uma “zona sombria”, um “território
dilacerado”, onde "as pessoas vivem nos interstícios das grandes vias e o
automóvel é soberano na cidade. As áreas residenciais são áreas residuais
entre os sistemas de circulação” (in Baptista Coelho, 2010). Tais condições
urbanísticas, sociais e de vida urbana são, entretanto, também denunciadas
pelo Arq.º Nuno Portas (em declaração a Agência Lusa em 03.10.2005) quando
refere que “os bairros de Chelas, se não se intervier, através da injecção de
mistura, serão grandes bairros-problemas, (na verdade) já o são. Serão,
14

Site do Ionline: http://www.ionline.pt/interior/index.php?p=news-print&idNota=140299 ;site da
RTP (Rádio e Televisão Portuguesa): http://ww1.rtp.pt/noticias/?article=65507&visual=3&layout=10

porventura, bairros para demolir prematuramente daqui a 20 anos”, assim
considerando que Chelas é uma “das áreas de intervenção prioritárias da
cidade”.
De um ponto de vista geográfico, o Bairro de Chelas de facto situava-se na
periferia da cidade à época da sua edificação. Mas, em certo sentido, pode-se
considerar que com o crescimento e expansão do território urbano e a
emergência de uma “não cidade”, como refere Choay (2006), designadamente
na crítica que faz ao urbanismo de cunho modernista, deste modo dando lugar a
tendência para o desaparecimento de um “urbanismo de contacto”, ou de
ausência de “urbanismo em afinidade”, como refere Agier (2011), a periferia aqui
ganha novos contornos.
Em termos simbólicos o Bairro de Chelas estaria numa fronteira que retira
qualquer elemento de positividade da relativa relação de proximidade com o
centro da cidade, remetendo o bairro para mais longe (simbólica e
sociologicamente falando) do que na verdade é de um ponto de vista geográfico.
A condição de periferia que nos dias de hoje ainda recai sobre o bairro, a par de
resultar de determinados obstáculos urbanos/urbanísticos, sociais e económicos
que não viabilizam a integração socio-urbanística, resulta por certo de uma
geografia simbólica que define outros tipos de limites e fronteiras e, como tal,
zonas liminares e a evitar, mas que entretanto estão para além das condições e
atributos físicos e mesmo administrativos de constituição e divisão do território.
Isto é, Chelas na realidade é uma periferia que não ultrapassa as fronteiras do
território urbano. Resta-nos conhecer o que ficou por explorar: os espaços
intersticiais entre apartamentos, corredores, escadarias, ruas e avenidas, e, por
fim, a cidade. Aqui, interessa:
“ (…) orientar o olhar não apenas sobre o que se perde nos espaços «da não cidade» mas
também sobre o que aí nasce. Que vida social, económica, cultural, política emerge nos
lugares mais precários e mais extraterritoriais, dando-nos exemplos de cidades em
formação?” (Agier, 2010).

Mas, que contributos para a segurança urbana em Chelas?

Considerações finais: por um urbanismo de re-contacto?
O conhecimento e compreensão das características do tecido
físico urbano, resultantes de opções urbanísticas planeadas, ou
fruto do desenvolvimento continuado e não planeado das
cidades, tornam-se incontornáveis numa reflexão sobre a
criminalidade e o sentimento de insegurança em meio urbano.
De acordo com Carmona et al. (2003), a disponibilização da
segurança e de protecção é um pré-requisito essencial do
espaço urbano, e a sua ausência (ou ameaça) significa que a
cidade não cumpre uma das suas primordiais e principais
funções: a segurança dos que nela vivem ou para ela se
deslocam. Neste sentido, a segurança dos urbanistas é
entendida numa perspectiva mais holística, inscrita na promoção
da qualidade do ambiente urbano, e como tal integrável em
escalas de satisfação das populações com as cidades que
habitam. (Machado, 2008)

O Bairro de Chelas data a ocupação de uma extensa área a Norte da cidade de
Lisboa destinada também às operações de realojamento segundo as práticas
urbanísticas da época, a década de 1960. Nesta altura a evolução dos conceitos
urbanísticos desenvolveu experiências diversas sobre o tema da habitação
social procurando desenhar mapas de mistura social no território da cidade.
Mas a realidade não obedece aos planos.
A população de Chelas se apropriou das soluções tipológicas oferecidas e se
adaptou aos espaços públicos de uso colectivo. O resultado não é exemplo a
seguir. A análise paralela entre zonas deste bairro e aqueles situados na sua
proximidade permite identificar padrões – de desenho, construtivo e social -,
diferenciados. Passados mais de quatro décadas de sua ocupação, que
contribuições podem ser introduzidas com vista a qualificar estes espaços? A
análise desenvolvida salientou algumas características que mereceram uma
observação mais pormenorizada - o desenho urbano, a análise da segurança
urbana, a avaliação do grau de apropriação urbana e a referência às bases
bibliográficas.
Um dos cenários é o de intervenções de reabilitação ao nível urbano e
arquitetónico com base na prevenção da segurança urbana. A questão incide
prioritariamente nos seguintes pontos: na qualificação do espaço público de uso
colectivo, na consciencialização da população para a cidadania (Machado,
2008), envolvendo acções de participação e na identificação das necessidades

da população. O primeiro ponto consiste fundamentalmente da limpeza e da
substituição de mobiliários urbanos danificados, manutenção de espaços verdes
e oferta de espaços de uso quotidiano para as funções de desporto e lazer
adequados às diferentes faixas etárias da população. A definição de rua pedonal
deveria ser respeitada pela interdição do acesso ao automóvel, devolvendo à
‘rua’ o uso inicialmente definido.
Já a conotação negativa associada à habitação social no bairro pode ser
contrariada por meio da posse da habitação. Como exemplo desta situação têmse as transformações passadas por um dos conjuntos habitacionais do bairro (a
‘Pantera Cor-de-Rosa’). A venda das unidades habitacionais à população
residente tem proporcionado o desenvolvimento de acções de melhoramentos
no interior do apartamento, e de proteção do imóvel ao nível da envolvente
urbana. A população começa a se interessar e a tomar consciência quanto à
ocupação de imóveis que integram o património habitacional edificado da
cidade.
E por fim, (1) o desenvolvimento de estudos mais aprofundados da relação entre
organização do espaço e organização social, ou seja, da promoção de uma
antropologia do espaço (Choay, 2006; Segaud, 2010; Villanova, 2007; Bonnin,
2007; Paul-Lévy e Segaud, 1983), que contribua para a produção de um
conhecimento que promova espacialidades topologicamente humanizadas
(Bonnin, 2007; Ramos e Menezes, 2011; Menezes, 2010)15; e a importante (2)
identificação das necessidades reais da população relativamente à presença de
equipamentos comerciais, de serviços e institucionais que permitam dar
resposta às questões colocadas pelo cotidiano, são, a priori, um conjunto de
pontos prioritários de estruturação de futuros e positivos cenários para o bairro.

15

“A pluralidade das formas de organização social do espaço não é, de todo, alheia a um
conjunto de situações que se definem de modo a poderem ser topologicamente percebidas,
já que inferem determinadas regularidades, assim aludindo à uma possibilidade antropológica
de associação com uma topologia humana do espaço” (Ramos e Menezes, 2011).
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