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EXERCÍCIO 6 [E6] DIMENSÃO URBANA E DIMENSÃO ARQUITECTÓNICA NA CIDADE  

 

TEMA: RELAÇÃO ENTRE DIMENSÃO URBANA E O ESPAÇO ARQUITECTÓNICO  

  

OBJECTIVO: Controlo dos espaços urbano e arquitectónico a partir da manipulação da ESCALA e 

da DIMENSÃO.  

DESENVOLVIMENTO: CRIAÇÃO DE UMA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL À ESCALA URBANA  

“As cidades permanecem sobre os seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição dos seus 

traçados, crescem segundo a direcção e com o significado dos factos mais antigos que os actuais, 

factos esses muitas vezes remotos. Por vezes esses factos permanecem, são dotados de uma 

vitalidade contínua, por vezes perecem; fica então a permanência da forma, dos sinais físicos, do 

locus. A permanência mais significante é dada, portanto pelas vias e pelo plano; o plano 

permanece sob diferentes edificações, diferencia-se nas atribuições, deforma-se 

frequentemente, mas não é substancialmente deslocado.”   

Aldo Rossi in A Arquitectura da Cidade Pag. 64-65 Edições Cosmos, Lisboa, 1977  

Em A Arquitectura da Cidade Aldo Rossi considera que é no plano (traçado) de uma cidade que 

está a sua primeira explicação: desde a atitude face ao território à revelação das suas 

potencialidades de crescimento e de conexão entre as partes. O traçado esclarece o diálogo 

entre as diferentes partes da cidade e explica o seu futuro. O traçado – e o seu componente mais 

fundamental, a rua – traduz a ideia de espaço urbano público e privado. Na cidade tradicional, 

a arquitectura conforma a rua, a forma da arquitectura é a forma da cidade. O vazio (rua) e o 

cheio (edifícios) são entidades inseparáveis.  

Em A IMAGEM DA CIDADE Kevin Lynch refere que pretende questionar a importância do 

“ASPECTO DAS CIDADES” e as possibilidades da sua alteração. Que o principal objectivo é, 

segundo diz, conferir um significado à forma urbana, defendendo que um meio ambiente 

ordenado pode actuar como referencial ou como gerador de actividades urbanas. A Lynch 

interessa a LEGIBILIDADE do meio urbano, por ele definida como a “facilidade com a qual as 

partes podem ser reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente” (Lynch, 1960: 13). 

Destaca esta noção pela importância decisiva que assume no espaço urbano como factor básico 

de orientação e argumenta que no processo de orientação, o vínculo estratégico é a imagem 

ambiental, a representação generalizada do espaço exterior. Entende que a imagem é produto 

de sensações imediatas e da memória de experiências anteriores. Assim, propõe-se analisar a 

estrutura dessa imagem e dirige, portanto, o seu esforço de síntese para identificar os elementos 

que constituem a estrutura da imagem da cidade. Encontra cinco elementos constitutivos - as 

VIAS, os NÓS, os ELEMENTOS MARCANTES, os BAIRROS e os LIMITES - e defende que, uma vez 

conhecidos e avaliado cada um deles segundo as suas próprias características, é possível operar 

de um modo significativo sobre a cidade.  
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DESENVOLVIMENTO  

COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA  

Criar uma configuração espacial à escala urbana baseada numa sucessão de espaços distintos 

i.e., num sistema de percursos, em cruzamento com os elementos constitutivos da imagem da 

cidade, enunciados por Lynch. Esta composição constitui-se como a base de reflexão das análises 

da fase anterior e materializa o conhecimento adquirido com essa experiência.  

Esta fase contém 3 tempos consecutivos:   

1) o primeiro (individual) corresponde à invenção das linhas mestras de estruturação de 

um troço urbano, a partir dos cinco elementos constitutivos da imagem da cidade 

enunciados por Lynch – pesquisa desenhada em diário gráfico;   

2) o segundo (em grupo) corresponde à invenção das linhas mestras de estruturação de 

um troço urbano, a partir das condicionantes lançadas individualmente – discussão em 

grupo e elaboração de mapa síntese do grupo, a apresentar em aula (esquisso de grupo);  

3) o terceiro entende-se como o da concretização em grupo e apuramento individual das 

premissas iniciais, na contribuição para uma malha diversificada mas coesa – 

desenvolvida numa planta síntese (individual e grupo-somatório da plantas individuais).  

Uma configuração espacial constitui uma estrutura de natureza contínua definida pela relação 

estabelecida entre CHEIOS e VAZIOS. À escala urbana, os VAZIOS correspondem aos espaços 

exteriores de domínio público. Integram espaços de circulação (e.g. ruas, becos, alamedas) e 

espaços de estada ou permanência (e.g. praças, largos, parques, terreiros). Os CHEIOS 

correspondem aos espaços de domínio privado. Incluem os elementos de massa edificada (e.g. 

edifícios) e as barreiras ou limites construídos (e.g. muros, vedações) que definem espaços 

exteriores de acesso restrito.   

Do posicionamento dos cheios – barreiras – resulta naturalmente um SISTEMA DE PERCURSOS, 

(e de espaços de estada) coincidente com os vazios. Um percurso é uma porção dinâmica de 

espaço. Os objectos arquitectónicos - cidades ou edifícios – são sistemas espaciais ordenados na 

sua essência a partir do posicionamento de barreiras (cheios) e passagens (vazios). A posição das 

barreiras determina o posicionamento das passagens e em consequência, define o sistema de 

percursos.   

Numa configuração espacial as pessoas “não só se movem como também criam espaços 

produzidos pelos seus próprios movimentos” (Tschumi, 1995). Esses movimentos decorrem da 

condição espacial onde as pessoas estão inseridas e constituem a base espacial da arquitectura. 

O fenómeno é idêntico tanto na escala urbana como na escala do edifício, onde as paredes ou 

divisórias (barreiras) definem um sistema de percursos.  
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REGRAS  

É definido um “tabuleiro” inicial (ver ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO) como um troço alargado de 

cidade que é decomposto num número de partes (iguais em área e acontecimentos) equivalente 

ao número de alunos que constituem cada grupo.   

1) Atribua uma orientação fixa ao tabuleiro base em função dos pontos cardeais;   

2) Utilizando conhecimentos apreendidos nos exercícios anteriores manipule formas, 

através do desenho, e organize-as de modo a estabelecer um sistema de percursos 

contínuos;  

3) Assegure o acesso a todos os pontos do território/”tabuleiro”;  

4) Crie uma variedade de espaços em termos de configuração do plano de suporte: 

topografia, escala/dimensão, sequência, contenção, relações de visibilidade e exposição 

solar;  

Nota: no desenvolvimento do trabalho deve questionar e discutir em grupo: como é possível 

percorrer a configuração? Quais os elementos formais (pistas) que permitem a percepção da 

forma? Como são traduzidos em planta e em corte? Qual o partido conceptual adoptado? Os 

diferentes espaços exteriores: espaços de circulação, de permanência e de acessibilidade aos 

elementos construídos.  

 ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO  

Base (esc. 1:2000):    

Por aluno – quadrado com 20 cm x 20 cm em papel (400mX400m, à escala) – utilizar folhas A4 

Por grupo - conjunto de quadrados resultantes do número de alunos.   

  

CONDICIONANTES  

Na proposta deverá ter em consideração:  

• Orientação segundo os pontos cardeais; 

• Comunicação entre o espaço exterior público e os elementos construídos (espaço 

privado);  

• Demarcação entre os domínios, público e privado;  

• A diferença altimétrica de 20m para o total do troço urbano (considerando o conjunto 

dos trabalhos individuais);  

• Área verde até cerca de 20% da área total do troço urbano (considerando o conjunto 

dos trabalhos individuais), tendo que todos os quadrados têm que ter este elemento  

• Superfícies de água até cerca de 10% da área total do troço urbano (considerando o 

conjunto dos trabalhos individuais), tendo que todos os quadrados têm que ter este 

elemento. 

 



IST – MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA                             PROJECTO DE ARQUITECTURA I, 2.º SEM. 2019-20   

Docentes  Francisco Teixeira Bastos Patrícia Lourenço Teresa Heitor  

  

  

MÉTODO  

1º) Trabalho INDIVIDUAL o primeiro (individual) corresponde à invenção das linhas mestras de 

estruturação de um troço urbano, a partir dos cinco elementos constitutivos da imagem da 

cidade enunciados por Lynch – pesquisa desenhada em diário gráfico (Desenvolvido entre 

27.04.2020 e 28.04.2020 – desenvolvido individualmente em casa para discussão entre o 

grupo na aula de 29.04.2020)  

2º) Trabalho de GRUPO de criação de malha urbana: desenho de um troço de cidade que pode 

ser superior à área do conjunto de quadrados que definem o tabuleiro. (Desenvolvimento pelos 

grupos durante a aula de 29.04.2019. A aula de 29.04.2020 termina com a apresentação de 

cada um dos grupos da invenção das linhas mestras de estruturação de um troço urbano, sob 

a forma de esquisso. Apresentação entre as 11h30 e as 13h30)   

3º) Trabalho INDIVIDUAL e Trabalho de GRUPO de caracterização do espaço urbano e 

arquitectónico suportado numa planta de malha urbana - malha geral em desenho (planta na 

escala 1:2000) (Desenvolvimento de 29.04.2020 a 04.05.2020- apresentação em aula a 04-05-

2020) 

4º) Entrega final até ao final do dia 05-05-2020 

 

PEÇAS A ENTREGAR  

Por grupo  

• planta na escala 1:2000, correspondendo ao conjunto coerente de todas as plantas 

individuais;  

Por Aluno – troço desenvolvido 

• Desenho livre: (folhas A4)   

2 perspectivas cónicas de percursos/espaços. Desenhos à mão levantada 

  

• Desenho documental:  

Planta de implantação (evidenciando as passagens sob as edificações) (escala 1:2000); 

2 perfis perpendiculares entre si (escala 1:2000);  

• Diário de bordo (montagem de cópias de esboços da evolução da proposta)  
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