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EXERCÍCIO 5 [E5.1 + E5.2] OS TERRITÓRIOS DA ARQUITECTURA: A CIDADE 

"Marozia consiste em duas cidades: a do rato e da andorinha; ambas mudam com o tempo; 
mas não muda a sua relação: a segunda é a que está para se libertar da primeira." 

Italo Calvino, As Cidades Invisíveis Editora Teorema; Lisboa, 1979 

O exercício 5 propõe uma reflexão sobre a cidade enquanto território da arquitectura na sua dupla condição: a cidade que 
se projecta e antecipa; a cidade que se concretiza e experimenta.  

Trata-se de explorar a cidade como um objecto arquitectónico e, portanto, como condição de suporte para a sucessão de 
eventos que constituem a vida dos homens: um espaço de vivências, sujeito à construção, ocupação e alteração ao longo 
de tempo, à leitura e à reinterpretação pelos seus fruidores. 

“Amo o ruído e a constante agitação das grandes cidades. O movimento contínuo obriga 
à observação dos costumes. O ladrão, por exemplo, ao ver toda a actividade humana, 
pensa involuntariamente que é um patife, e esta imagem alegre em movimento pode vir a 
melhorar a sua natureza decadente e arruinada. O boémio sente-se talvez mais modesto 
e pensativo quando vê todas as forças produtivas, e o devasso diz possivelmente a si 
mesmo, quando lhe salta aos olhos a docilidade das massas, que não é mais do que um 
sujeito miserável, estúpido e vaidoso, que só sabe ufanar-se com soberba. As grandes 
cidades ensinam, educam, e não com doutrinas roubadas aos livros. Não há aqui nada de 
académico, o que é lisonjeiro, pois o saber acumulado rouba-nos a coragem. 

E depois há aqui tanto que incentiva, que sustenta e ajuda. Quase não conseguimos dizê-
lo. É tão difícil dar uma expressão viva ao que é refinado e bom. Agradecemos as nossas 
vidas modestas, sentimo-nos sempre um pouco gratos quando somos empurrados, 
quando temos pressa. Quem tem tempo para esbanjar não sabe o que o tempo significa, 
é por natureza um ingrato. Nas grandes cidades qualquer moço de recados conhece o 
valor do tempo e nenhum ardina quer perder o seu tempo. E tudo o que há nisto de sonho, 
de pintura e de poesia! As pessoas passam com pressa e empurram-nos. Ora isto tem um 
significado, isto excita, isto põe o espírito em movimento vivo. Quando hesitamos por um 
momento já nos passaram cem, centenas de coisas pela cabeça e pelos olhos, e 
percebemos então nitidamente como somos vadios. Aqui todos têm pressa, porque todos 
pensam a cada momento que seria bom lutar por alguma coisa e consegui-la. A vida ganha 
um fôlego magnífico. As feridas e as dores são mais profundas, o júbilo de alegria é mais 
alegre e duradoiro que noutras partes, pois quem aqui se sente alegre pensa sempre tê-
lo merecido árdua e justamente pelo trabalho e pelas fadigas.” 

 
Robert Walser, Jakob van Gunten: um diário. Relógio d´Água, Lisboa, 2005 

 

O exercício inicia-se por uma leitura contextualizada da cidade [E5.1] continuada por uma experiência de modelação espacial 
à escala urbana em contexto abstracto [E5.2].  

O objectivo de [E5.1] é apreender a cidade por via da experiência concreta, isto é, de uma observação reflexiva - pesquisa 
directa sobre a realidade – e na sua posterior conceptualização de modo a formar conceitos abstractos - ideias - que permitam 
ser generalizados a novas situações. 

[CAPTAR | APREENDER | CONTEXTUALIZAR]  

O objectivo de [E5.2] é passar à aplicação prática dos conceitos adquiridos em [E5.1] generalizando-os a uma nova situação. 

 

 

[TRANSFORMAR | COMPREENDER | APLICAR] 
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[E5.1]  

TEMA:  APREENSÃO DO ESPAÇO URBANO 

OBJECTIVO:   LEITURA (REFLEXIVA) DOS ATRIBUTOS FÍSICOS E VIVENCIAIS DO ESPAÇO CONSTRUÍDO 

"Os olhos não vêem coisas mas sim figuras de coisas que significam outras coisas." 

Italo Calvino, As Cidades Invisíveis Editora Teorema, Lisboa 1985 

 

DESENVOLVIMENTO: ANÁLISE SEQUENCIAL DE UM PERCURSO URBANO 

A leitura proposta desenvolve-se a partir da análise sequencial de um percurso urbano, segundo três vectores temáticos, 
correspondentes a formas distintas de olhar a cidade:  

T1: TRADUZIR [sensações x emoções] AFECTOS 

T2: ENTENDER [carácter x identidade]  LUGARES  

T3: RECONHECER [escala x proporção] TRAÇADOS 

A par da leitura reflexiva da cidade, focalizada nos seus atributos físicos e vivenciais pretende-se desenvolver as 
competências relativas à representação do espaço construído e à comunicação de ideias, estimulando a utilização criativa 
de modelos 2D e 3D, esquemas conceptuais e notações gráficas (registos gráficos comentados). 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Explorar 5 eixos urbanos a partir da Rotunda do Marquês de Pombal. 

PERCURSOS 

São definidos 5 percursos, a partir da Rotunda do Marquês de Pombal (malha consolidada), entre dois pontos, de partida e 
de chegada, que se complementam, respectivamente, com a descoberta de 5 outros percursos em bairros ou zonas 
periféricas à cidade (malha urbana difusa ou interrompida), explorados a partir de um ponto: a saída de uma estação de 
metro ou comboio. Cada grupo de trabalho explorará assim um par de percursos centro/periferia. 

A parte de cada percurso do centro da cidade é construída a partir de dois pontos, previamente definidos, devendo integrar 
uma sucessão de espaços exteriores - 'momentos' ou 'episódios' - com características (físicas e vivências) distintas e um 
conjunto de espaços interiores, permitindo recolher experiências múltiplas. O percurso deverá ser explorado não de 
exclusivamente linear, mas de forma difusa e deambulante, descobrindo e explorando intersecções.  

A parte de cada percurso da periferia da cidade é construído a partir da estação de metro/comboio determinada, de forma a 
ser explorada uma área de cerca de 800m a 1000m em redor do ponto de partida. 

Pretende-se que os grupos estabeleçam a relação / confronto entre as duas experiências distintas. A primeira é o 
conhecimento de tecidos urbanos próximos, mais antigos e consolidados. As segundas, bairros autónomos da cidade, mais 
recentes e referenciáveis pelas suas condições morfológicas e tipológicas próprias. 

 

1. P1. Rua Braamcamp – Rato – Rua do Sol ao Rato | P1p. Lumiar (Metro do Rato) 

2. P2. Av. da Liberdade – Restauradores – Rossio | P2p. Benfica (Comboio da Linha de Sintra) 

3. P3. Rua Alexandre Herculano – Rua do Conde Redondo – Av. Almirante Reis | P3p. Telheiras (Metro Anjos) 

4. P4. Av. Fontes Pereira de Melo – Praça do Saldanha – Av. Duque de Ávila | P4p. Encarnação (Metro Saldanha – 

linha vermelha) 

5. P5. Av. António Augusto Aguiar – Bairro Azul | P5p. Olivais (Metro São Sebastião) 
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IMAGEM 

 

Cada percurso da cidade consolidada 

assenta em vias estabilizadas ao longo 

dos últimos séculos, a partir de um 

ponto central e fundamental na malha 

urbana da cidade de Lisboa, a Rotunda 

do Marquês de Pombal. Os eixos que 

partem/chegam a este “ponto” 

resultam de um traçado planeado e 

projetado com vista à expansão da 

cidade, mas também da assimilação e 

incorporação de traçados antigos no 

planeamento da cidade. 

 

METODOLOGIA 

Trabalho de desenvolvimento em grupo: 

Fase 1: Trabalho de campo – levantamento in loco  

Fase 2: Tratamento da informação recolhida – análise e síntese  

MATERIAL DE APOIO 

Extracto da PLANTA DA CIDADE relativa à área de localização do PERCURSO (1:5000 e 1:1000) 

O material a utilizar no trabalho de campo - levantamento do percurso - fica ao critério dos alunos.  

Sugere-se a utilização de MAPA | BLOCO DE DESENHOS| BUSSOLA | FITA MÉTRICA | MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 
GRAVADOR DE SOM E IMAGEM 

PEÇAS A ENTREGAR 

3 painéis A1 (um painel para cada análise: E1.afectos + E2.lugares + E3.traçados). 3 folhas A4, correspondendo à redução 
dos painéis A1. 

 

MEIOS EXPERIMENTAIS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO: 

E1. Traduzir Afectos Desenhos livres: Desenhar nos respectivos cadernos individuais de desenho 10 desenhos 
por cada elemento do grupo. A entrega consiste num painel A1 com uma selecção de 10 
desenhos (deve incluir desenhos de todos os elementos do grupo).  

E2. Entender Lugares - Audiovisual/Filme – Duração máxima: 3 minutos 

E3. Reconhecer Traçado Diagramas Comparativos de Escalas (Digitais, Modelos…) 

 

CRONOGRAMA  

Lançamento do exercício 24 de Fevereiro (2ª feira) 

Apresentação intermédia 6 de Março (6ª feira) (Entrega painel de desenhos livres) 

Apresentação e entrega final 20 de Março (6ª feira) 
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T1: TRADUZIR [sensações x emoções] AFECTOS 

 “Não reparaste, ao caminhar por essa cidade que, entre os 
edifícios que a constituem, alguns são mudos e outros falam? E 
que há ainda outros que, finalmente - sendo os mais raros - até 
cantam?” 

Diálogo entre Faístos e Sócrates, século III A.C. 

 

As cidades comunicam connosco: relatam-nos a sua história; evocam-nos memórias e outras histórias; despertam-nos 
expectativas e convidam-nos a dialogar com os lugares por onde passamos.  

A esse convite, respondemos por meio de emoções variadas: a surpresa do inesperado, a comoção pelo sublime, a 
indiferença pela monotonia, a angústia de não sabermos onde estamos, a curiosidade pelo desconhecido, a tranquilidade, o 
pânico, a excitação, a tristeza, a agressividade, a nostalgia e tantas outras possibilidades... Essas emoções são captadas 
por via sensorial (através da visão, do ouvido, do olfacto, do tacto, …) e motora (andar, parar, correr, sentar,…). 

Com a análise proposta em T1 visa-se a construção de um mapa de afectos: um olhar sobre a cidade autocentrado, isto é 
focado em sensações e emoções despertadas. 

Mantenha-se concentrado(a) no ambiente envolvente, nos cheiros, nos sons, nas vibrações, na iluminação, na 
temperatura….  

Lembre-se que a forma como percepcionamos o espaço está dependente, entre outros factores, das condições atmosféricas 
e de luminosidade, do nosso posicionamento face aos objectos observados, da velocidade de deslocação. 

Vá olhando em várias direcções, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda…. Experimente vários ritmos de 
andamento e seleccione aquele que mais lhe agradar.  

Seja curioso. Deixe-se atrair por situações desconhecidas. Concentre-se nas razões que o levaram a tomar determinadas 
opções. Procure perceber o que lhe provoca estímulos sensoriais (calor, frio, odores ....) e reacções emotivas (gostar, 
detestar, rejeitar, desprezar, ...).. 

Vá prestando atenção quer às características morfológicas dos espaços que percorre quer ao modo como as pessoas os 
fruem, (quem? a fazer o quê? como? onde?)  

Repita o percurso uma ou mais vezes a diferentes horas do dia e da semana. Se possível recorra a outro meio de transporte. 
Procure detectar diferenças e perceber as razões que lhe estão associadas.  

Na planta da cidade assinale o percurso realizado e registe todos os episódios | momentos do percurso onde ocorreram 
estímulos sensoriais e reacções emotivas. Complemente o levantamento com outros registos utilizando os meios que 
considere adequados. No painel síntese assinale e comente os episódios |momentos seleccionados. Recorra a sistemas de 
notação criados para o efeito. 
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