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EXERCÍCIO 7 [E7]  

TEMA: A FORMA ARQUITECTÓNICA: ORGANIZAR O(S) ESPAÇO(S) 

 
 “(qualquer construção) enquanto satisfaz apenas as exigências técnicas e funcionais, não é ainda 
arquitectura; quando se perde em intenções meramente decorativas, tudo não passa de cenografia; mas 
quando – popular ou erudita – aquele que a ideou pára e hesita ante a simples escolha de um espaçamento 
de pilares ou da relação entre a altura e a largura de um vão, e se detém na obstinada procura de uma 
justa medida entre cheios e vazios, na fixação dos volumes e da subordinação deles a uma lei, e se demora 
atento ao jogo dos materiais e ao seu valor expressivo, quando tudo isto se vai pouco a pouco somando 
em obediência aos mais severos preceitos técnicos e funcionais, mas, também, àquela intenção superior 
que escolhe, coordena e orienta no sentido inicial toda essa massa confusa e contraditória, transmitindo 
assim ao conjunto ritmo, expressão, unidade e clareza – o que confere à obra o seu carácter de 
permanência – isto sim, é arquitectura”  

Lúcio Costa (1980) in Arquitectura 

 “A forma tridimensional da arquitectura não é o exterior de um sólido mas sim o invólucro côncavo e 
convexo do espaço. Por sua vez, o espaço não é o vazio do lugar geométrico onde ocorrem actividades 
diversas. No caso da arquitectura, a 'invenção' refere-se a um sistema espacial organizado que é 
experimentado através da sua utilização e compreendido através da sua forma”  
 

Giancarlo de Carlo (1975) in 'L'idea plastica como sfida alla tecnologia' 

 

 

Nos trechos de Lúcio Costa e de Giancarlo de Carlo acima citados, estão subjacentes ao conceito 

de forma arquitectónica aspectos relacionados com a composição, a função e a técnica. Com 

efeito, a “forma” arquitectónica corresponde a uma solução para um problema de 

transformação espacial. Isto significa que, quem procura uma solução arquitectónica, não 

procura apenas um certo tipo de funcionamento, mas uma “forma” que o possibilite; não quer 

simplesmente uma certa relação com o contexto urbano, mas uma “forma” que tenha essa 

relação; não quer uma técnica construtiva, mas uma “forma” na qual ela faça sentido. Pode-se 

querer que essa “forma” seja adequada a certos usos, certas técnicas construtivas e até a certos 

valores estéticos; pode-se também avaliar a “forma” em relação ao seu desempenho funcional 

e técnico; mas não é possível gerar a “forma” analiticamente e por partes. Isto também significa, 

entre outras coisas, que a independência total da “forma” arquitectónica, mesmo que fosse 

desejada, não seria praticável, porque a “forma” não é parte da solução arquitectónica, mas sim 

a solução como um todo.  

 

A 'razão de ser' da arquitectura prende-se com o uso e com a fruição por parte dos seus 

potenciais utilizadores e, portanto a forma arquitectónica constitui-se como um suporte para a 

sucessão de eventos que constitui a vida das pessoas. O reconhecimento da forma decorrerá 

do conjunto de efeitos que o objecto arquitectónico é capaz de produzir sobre os sentidos do 

observador ou do utilizador, em função do desígnio que lhe é atribuído.  
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A complexidade da forma arquitectónica não permite que as soluções arquitectónicas possam 

ser subdivididas em partes relativamente independentes entre si e produzidas de modo 

cumulativo. Isto significa que não é possível restringir o processo de concepção/organização da 

forma arquitectónica, ou seja os seus PRINCÍPIOS CONSTITUTIVOS, à composição das suas partes 

constituintes enquanto elementos singulares. É necessário pensar no modo como os espaços se 

articulam e relacionam entre si como um todo, e na capacidade do sistema espacial na sua 

globalidade ser fruído - visualizado, compreendido e percorrido - tanto pelo utilizador regular 

como pelo utilizador ocasional (visitante). 

Tal como noutras áreas de conhecimento (e.g. biologia) o conceito "forma" não se refere à 

aparência de algo, mas à sua constituição interna, à lógica que define as relações estabelecidas 

entre as suas partes e o todo i.e., à sua dimensão global ou ESTRUTURA. Essa lógica pode ou não 

comparecer na figura aparente e ser apreendida inteiramente pelos sentidos. 

OBJECTIVOS  
Compreensão dos princípios de organização (relação entre os diferentes espaços) e de 

composição da forma arquitectónica (eixos, grelha, hierarquia, ritmo, repetição, geometria), e 

das correspondentes condições de uso e fruição através da manipulação da escala e proporção 

dos seus elementos constituintes e dos seus atributos físicos (materialidade, cor, textura).  

 

Compreensão das características espaciais que conferem o valor de estada ou de percurso à 

forma arquitectónica. 

DESENVOLVIMENTO 

O LUGAR 
Lu.gar: nome masculino.  

 
1. espaço que pode ser ocupado por algo ou alguém; 
2. posição; ordem 
3. localidade; pequena povoação; região; 
4. um espaço para sentar, pré definido; 
5. espaço apropriado para alguma coisa 
6. vizinhança 

 
Os exercícios desenvolvidos ao longo deste ano construíram progressivamente um 

entendimento dos fatores de caraterização do espaço arquitectónico e da cidade. O último 

exercício: ENTENDER CIDADE permitiu identificar lugares e ler traçados. Ao longo do percurso 

identificaram também vazios, incongruências, não-lugares, ausência de coesão nos traçados, 

mas também falhas na coesão social, entre diversos perfis de utilizadores do espaço urbano que, 

apesar de habitarem o mesmo espaço físico, mantêm rotinas e vivências segregadas. Disso são 

exemplo os moradores antigos, os turistas, os feirantes, os sem-abrigo, os novos, os velhos, e 

tantos outros. 
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Com base no trabalho desenvolvido no EX_6, de análise da cidade, os grupos seleccionam e 

justificam uma proposta de localização para o desenvolvimento do projecto. Com base nas 

apresentações é selecionado um local de intervenção comum. 

COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA 
 

O local seleccionado deverá ter vocação para albergar um espaço público que provoque e 

promova o ENCONTRO entre os diferentes utilizadores, capaz de gerar a permanência e a 

interação entre os mesmos. Este novo espaço público e comunitário de convívio deverá ser 

pensado a pensada a partir das características espaciais essenciais que o definem, e das 

condições urbanas.  

Pretende-se a criação de um sistema espacial organizado que é experimentado através da sua 

fruição e compreendido através da sua forma. Desafia-se a inventar simultaneamente modos de 

relacionamento e diálogo com a cidade e modos de habitar o espaço arquitectónico. 

Na organização da forma arquitectónica recorra ao conceito de PROMENADE ARCHITECTURALE, 

(percurso arquitectónico) introduzido por Le Corbusier. O objectivo é pontuar a experiência 

espacial i.e., a fruição do espaço, com “episódios” que proporcionem diferentes relações entre 

o objecto e o observador e se constituam com espaços de permanência e de interação. Tenha 

em especial atenção o valor que determinados espaços ou elementos assumem na transição, na 

delimitação ou na transposição entre dois espaços: os limiares (do inglês threshold) – o ponto 

no qual um espaço termina e um outro começa. 

 

METODOLOGIA: 

TEMPOS 

1) Selecção do local de intervenção. 

2) Concepção, à escala 1:500, da estrutura espacial proposta, tendo em especial atenção a 

articulação volumétrica com a envolvente, a implantação, tendo como elemento de 

medida a escala humana. Atribuir um valor funcional e simbólico de PROMENADE 

ARCHITECTURALE à proposta, através da manipulação da dimensão, da posição e da 

proporção dos elementos compositivos/construtivos constituintes, bem como dos seus 

atributos físicos. Explorar o desenho do vazio através da conformação dos seus limites. 

Convocar a luz e a sombra a participar no desenho do espaço.  

3) Desenvolvimento global do projecto na escala 1/200 atribuindo caracter a cada tipo de 

espaço consoante a condição de uso (espaço Servido e Servidor) e fruição (proporções, 

relações interior/ exterior, etc) e às articulações entre os espaços servidos.  

REGRAS  
1. Constituir uma estrutura contentora articuladora de diversos espaços interiores e 

exteriores de estadia e convivência com funcionalidades distintas em interação com a 
envolvente. Os espaços interiores deverão ocupar uma área máxima de 500m2. 
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2. Identificar e reflectir sobre as condições arquitectónicas de: articulação, elevação, 
visibilidade, oclusão, surpresa, uso, etc., que estão presentes na passagem entre um 
vazio conformado – a rua, a praça – e as estruturas edificadas que lhe dão forma.  

3. Controlar a escala humana, para a fruição do espaço. Controlar as estruturas definidas, 
quer a partir de modelação de terreno, quer entendidas como peças a implantar.  

4. Considerar as características urbanas e arquitectónicas dos volumes construídos como 
referências para a estrutura tridimensional a propor, a sua relação física com a 
envolvente e as relações estabelecidas com a cidade 

 
A solução final deve:  
- Entender-se como um todo, no que se refere à organização volumétrica e à fruição do espaço 
interior e exterior.  

- Explorar o sentido de descoberta, na leitura das partes e do todo, por via da relação de diálogo 
estabelecida entre espaço interior e espaço exterior, da atribuição de escala/dimensão e de 
atributos visuais (e.g. condições de iluminação; texturas) aos diferentes espaços constituintes.   
 
A solução final deve explorar:  
- As transições entre os diversos espaços constituintes considerados, tanto a partir de um ponto 
fixo, como em movimento;  

- O carácter da definição da abertura ou do enclausuramento dos espaços: divisória contínua ou 
interrompida, conformação por apoios pontuais, etc.;  

- A atribuição de valores de textura aos diversos espaços constituintes.  

 
CRONOGRAMA  

• Lançamento do exercício 5 de maio - 4ª feira  

• Apresentação (intercalar) 19 de maio – 4ªfeira 

• Apresentação (final) 02 e 04 de junho - 4ªfeira e 6ª feira  

• Entrega final – 04 de junho / data a definir. Proposta - 7 de Julho 

 

PEÇAS A APRESENTAR / ENTREGAR:  
APRESENTAÇÃO INTERCALAR – 19 DE MAIO: 

• MODELO TRIDIMENSIONAL na escala 1:500 (Maqueta) 

• EM CADERNO A3 ou PAINEL A1:  
- Esquemas conceptuais explicativos da proposta;  
- Desenho livre (ver regras); 
- Planta de implantação, escala 1/200; 
- 2 Cortes, escala 1/200; 

 
APRESENTAÇÃO FINAL – 02 e 04 de junho: 

• MODELO TRIDIMENSIONAL de apresentação na escala 1:200; 

• EM PAINEL A1: 
- Esquemas conceptuais (elementos gráficos 2D e/ou 3D explicativos e justificativos da 

proposta);  

- Desenhos documentais – seleccionar os desenhos documentais que melhor 
caracterizam a proposta para a apresentação em painel (ver regras); 

 
ENTREGA FINAL – 04 de junho / OU DATA A DEFINIR 

• MODELO TRIDIMENSIONAL; 
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• EM CADERNO A3: 
- Esquemas conceptuais (elementos gráficos 2D e/ou 3D explicativos e justificativos da 

proposta);  
- Desenho livre (ver regras); 
- Desenhos documentais (ver regras); 
- Cópias do Diário Gráfico que documentem a evolução do processo, e os momentos 

chave; 
- Memória Descritiva (Máximo 600 palavras)  

 
DESENHO LIVRE - REGRAS 
Executar, por observação do modelo tridimensional, directamente à luz do sol ou em situação 
de forte contrate luz/sombra, 3 desenhos de contraste e sombra, evidenciando o interior e o 
exterior. 
 
DESENHO DOCUMENTAL - REGRAS 
- Planta de implantação, na escala 1/500;  

- Conjunto de plantas por piso, na escala 1/200; 

- 2 Cortes, perpendiculares entre si, na escala 1/200; 

- Conjunto de alçados, na escala 1/200; 

- Perspectiva(s) axonométrica(s) explodida(s) (com leitura do espaço interior).  


