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A ARQUITECTURA DA CIDADE

A CIDADE caracteriza-se como ENTIDADE ARQUITECTÓNICA na medida em que é um ESPAÇO

SOCIALMENTE TRANSFORMADO resultado de necessidades, objectivos, aspirações, exigências, e

valores de pessoas ou grupos em determinados momentos.

Como Aldo Rossi (1966: 80) afirma, a cidade 'não é por sua natureza algo que possa ser reduzida a

uma ideia base'. A sua complexidade manifesta-se na justaposição formal das partes que a compõem, na

discontinuidade da forma, na sobreposição de diversos MOMENTOS e resulta da sua condição do

ESPAÇO que vai adquirindo uma expressão formal e ordem próprias através de um processo social.

Não é possível entender a CIDADE isolando o ESPAÇO e os seus ATRIBUTOS VISUAIS como parte

autónoma, ou seja fora da realidade concreta que acompanhou a sua produção, utilização e

transformação. A razão de ser das cidades tem a ver, não só com o ESPAÇO que ocupam, mas

também com as ACTIVIDADES dos seus habitantes. Deste modo, as cidades apresentam em regra

vários cenários - e.g. o casco histórico, o centro terciário, as zonas habitacionais, os subúrbios - com

características distintas, conforme a sua realidade física, económica e social.

Também não é possível entender a CIDADE desligada da componente TEMPORAL. Se observarmos

uma cidade, ou parte desta, durante um curto espaço de tempo, parece uma entidade estável mas se

por outro lado for observada durante um período mais alargado, começam a surgir alterações. As

mudanças são sobretudo provocadas por questões de ordem económica e social embora não se possa

declinar o facto das cidades serem constituídas por objectos materiais que comportam determinados

períodos de vida útil e que como tal não persistem para sempre.

Leituras recomendadas
Rossi, A. 1966 L'ARCHITETTURA DELLA CITTÀ, Marsilio Editori, Padova, (Trad. 1977) A
ARQUITECTURA DA CIDADE, Edições Cosmos, Lisboa

O CONCEITO DE LUGAR

A CIDADE é uma artificialização das condições naturais de um território. Ao fixar-se num

determinado sítio (espaço geográfico), o homem atribuiu configuração, uso e significado ao ESPAÇO

contribuindo para a formação de LUGARES.

LUGARES são espaços portadores de expressão própria e reconhecível. A EXPRESSÃO do LUGAR,

frequentemente designada na literatura por CARACTER, é identificável com um conjunto de factores

de natureza física e social: e.g. a época de construção, os valores culturais que presidiram à sua

construção, os meios financeiros que a suportaram, as influências climatéricas e topográficas, os modos

de vida e os usos que procuram servir....
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A EXPRESSÃO (ou caracter) ou do LUGAR é apreendida em primeira instância a partir de sinais ou

atributos visuais os quais emitem informação relativa a LOCALIZAÇÃO e a ORIENTAÇÃO, isto é

permitem aqueles que os fruem SABER ONDE ESTÃO e PARA ONDE VÃO.

O LUGAR não é apenas um espaço físico, mas um espaço social, visto ser um espaço transformado ao

longo da história de determinada formação social. Enquanto entidade arquitectónica, comporta três

componentes - a CONFIGURAÇÃO; o USO, o SIGNIFICADO e o TEMPO - interligados entre si.

A CONFIGURAÇÃO ou ESTRUTURA FÍSICA é o resultado da relação estabelecida entre espaço

exterior, massa edificada e o contexto paisagístico; o USO refere-se à relação estabelecida entre as

pessoas, as actividades e o espaço onde as pessoas estão e as actividades ocorrem; o SIGNIFICADO

está relacionado com o espaço enquanto veículo de representação da realidade social que o

conformou e determinou e o TEMPO com as condições físicas e sociais existentes no momento da

construção e com a evolução dessas mesmas condições.

O LUGAR deve ser compreendido como um todo complexo, onde o físico é apenas um dos aspectos

passíveis de análise.

A componente CONFIGURAÇÃO é aquela se apreende de forma mais imediata, a partir de

manifestações externas ou ATRIBUTOS VISUAIS, muito embora apareça sempre associada às outras

três componentes. Refira-se a título de exemplo o caso de uma praça onde se realiza uma feira. No

primeiro contacto dificilmente se distinguirá, a forma desse espaço, do uso que se faz do mesmo, ou

seja da actividade comercial, e do significado que o mesmo assume sobre tal actividade.

A ANÁLISE VISUAL

A ANÁLISE VISUAL tem como objectivo identificar os elementos que contribuem para a

compreensão do espaço urbano ou seja como os lugares são percebidos. Constitui um meio

privilegiado de leitura e interpretação dos ATRIBUTOS VISUAIS do espaço urbano, ou seja de

descodificação da informação captada visualmente (sinais ou manifestações externas). Esta

descodificação de informação corresponde a um processo intelectual de transformação daquilo que é

VISTO naquilo que é COMPREENDIDO.

O espaço urbano pode ser apreendido de maneiras distintas dependentes de um conjunto de factores

externos e internos ao observador. Os factores EXTERNOS são relativos ao meio onde o

observador se coloca (angulo de visão, distância ao objecto e condições de luminosidade), enquanto

que os factores INTERNOS se referem ao próprio indivíduo (receptor de informação) e reportam-se

a aspectos de natureza psico-fisiológica, socio-cultural e espaço-temporal.
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Os FACTORES EXTERNOS referem-se ao campo de visão experimentado pelo observador ou seja

aquilo que é VISTO. É influenciado pela posição do observador (fixo ou em movimento), o meio de

locomoção utilizado e a velocidade de deslocação.

Quando o campo de visão está abaixo da linha do horizonte, o observador percepciona sobretudo os

planos verticais (fachadas dos edifícios) e adquire informação de natureza visual localizada naquele

espaço. No entanto se o observador se colocar num ponto mais alto, já se depara com informação

mais global, que lhe fornecem dados sobre relações estruturais entre os espaços exteriores (ruas,

praças, largos) e as massas edificadas (edifícios). Se o observador estiver fixo aquilo que é

percepcionado é exclusivamente limitado ao campo de visão daquele ponto (alcance visual). Pelo

contrário, se o observador se encontrar em movimento vai sendo confrontado com uma sequÊncia de

acontecimentos sendo que a forma construída passa a ser percepcionada como uma sucessão de

'momentos' ou 'episódios' articulados num certo intervalo de tempo, constituindo um fenómeno de

MOVIMENTO.

O meio e a velocidade utilizada na deslocação também interferem na compreensão do espaço urbano.

Aquilo que é captado a pé ou de meio motorizado (automóvel, moto, comboio) é distinto. Numa

deslocação a pé é possível observar o espaço envolvente com mais pormenor do que numa

deslocação de automóvel ou de motorizada.. Do mesmo modo a posição assumida no automóvel pelo

observador também tem importância. Quando o observador se encontra ao volante têm

necessariamente que incidir a sua atenção para aspectos ligados com a segurança de condução que não

são necessariamente coincidentes com aqueles que se observam quando o observador ocupa a posição

de passageiro.

Identificação de campos visuais em três zonas urbanas.
Fonte: Panerai et al (1980)
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Nos FACTORES INTERNOS ao observador, é de destacar os aspectos ligados à captação de

SENSAÇÕES, às MEMÓRIAS e aos VALORES.

As SENSAÇÕES são responsáveis pela entrada em contacto do indivíduo com o meio ambiente e

constituem-se na ligação mais próxima e imediata da consciência com a realidade objectiva.. No caso do

espaço urbano tem particular importância os sistemas sensoriais visual e tactil-cinético. Para que se

produzam sensações, é preciso que se cumpram certas condições, tanto por parte do meio ambiente

(por exemplo, transmissão de ondas luminosas) como por parte do indivíduo (por exemplo o

funcionamento dos orgãos receptores, do sistema nervoso). As sensações não permitem uma

reprodução da realidade mas fornecem os elementos para que a mesma ocorra na percepção e na

consequente construção de imagens mentais.

As MEMÓRIAS e os VALORES influenciam a estruturação dessas imagens e o seu relacionamento com

outras informações atribuindo ao conhecimento de uma cidade uma interpretação pessoal da mesma.

Ao descodificar os sinais exteriores (atributos visuais) cada indivíduo descobre factos diferentes porque

procura respostas para as suas próprias dúvidas.

LEITURA | INTERPRETAÇÃO DOS ATRIBUTOS VISUAIS DO ESPAÇO URBANO

Diversos autores têm desenvolvido metodologias de leitura | interpretação dos atributos visuais do

espaço urbano. Neste texto referem-se as abordagens propostas por Kevin Lynch, Norberg-Schulz e

Gordon Cullen e Edmund Bacon.

Os autores referidos partem do princípio básico de que a PERCEPÇÃO, entendida como a RELAÇÃO

NATURAL COM A ENVOLVENTE, permite reflectir sobre o quotidiano e possibilita a compreensão

do espaço urbano. Daí o seu interesse pelas condições e pelos elementos perceptíveis da forma

urbana e cuja análise não pode alhear-se da visão que - através da percepção - cada indivíduo obtém do

espaço construído, como LUGAR.

Uma distinção básica entre as abordagens de Lynch / Norberg-Schulz e Cullen / Bacon é que os

primeiros apresentam é uma versão mais abstracta dos segundos. Cullen em particular confere um

eminente destaque às qualidades estéticas das cidades dando continuidade a uma abordagem iniciadas

nos finais do século XIX com as teorias paisagísticas, também designadas por 'análises pictóricas', e

desenvolvidas por Camillo Sitte.

Todas estas abordagens apoiam-se no estudo de situações urbanas existentes. Para além da

preocupação de ler e interpretar o espaço urbano, os autores consideram que as metodologias

desenvolvidas podem ser utilizadas como suporte do projectista para manipular a forma urbana e

melhorar a qualidade ambiental.
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Análise dos atributos visuais de uma zona da cidade de Chester no Reino Unido
fonte: HMSO 1978
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KEVIN LYNCH

Em 1960 Kevin Lynch publicou A IMAGEM DA CIDADE. Na introdução refere que se trata de um

livro sobre o 'ASPECTO DAS CIDADES' e que pretende questionar a sua importância e as

possibilidades da sua alteração. O principal objectivo é, segundo diz, conferir um significado à forma

urbana. Defende que um meio ambiente ordenado pode actuar como referencial ou como gerador de

actividades urbanas.

O interesse de Lynch concentra-se na 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.

Identificação dos 5 elementos propostos por
Lynch numa zona da cidade de Los Angeles
Fonte: Lynch (1981)

Identificação dos 5 elementos propostos por
Lynch ao longo de um percurso
fonte: Panera (1980)
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Este autor é frequentemente criticado pela falta de clareza que envolve a definição das cinco categorias

de elementos, como pela ausência de uma relação hierárquica entre elas. Por exemplo, a uma escala de

intervenção reduzida uma área comercial pode funcionar como um bairro enquanto que numa escala

mais vasta pode ocupar a categoria de nó; a diferença entre um limite e uma via nem sempre é distinta;

uma artéria pode ser nalguns casos, simultaneamente uma via e um limite.

Leituras recomendadas
Lynch, K. 1960 THE IMAGE OF TE CITY, MIT Press, Cambridge, Mass. (Trad. 1998) A IMAGEM
DA CIDADE Lynch,K. Edições 70, Lisboa

Lynch, K. (1981) MANAGING THE SENSE OF A REGION, The MIT Press, Cambridge, Massachussets

NORBERG-SCHULZ

A importância dada por Lynch ao problema da ORIENTAÇÃO e aos SISTEMAS DE REFERÊNCIA em

meio urbano encontra eco nos estudos desenvolvidos por Norberg-Schulz (1975) que considera a

hipótese de interpretar o espaço urbano como uma concretização de esquemas ambientais ou imagens

que constituem uma parte necessária da orientação geral do homem ou do seu 'estar no mundo'.

Baseado nas teorias de Piaget e nos estudos gerais da forma (Gestalt), Norberg-Schulz define os

esquemas elementares da organização do espaço e defende que a ORIENTAÇÃO depende da captação

de relações de natureza topológica: os esquemas geométricos só se desenvolvem mais tarde para dar

cumprimento a objectivos específicos.

Através da topologia torna-se possível definir os elementos espaciais - LUGARES, CAMINHOS e

REGIÕES - as suas interrelações - v.g. proximidade, separação, sucessão, continuidade, configuração - e

os seus tipos - v.g. estrutura geométrica, sistemas de agregação.

Assim, considera que o espaço é organizado em CENTROS ou LUGARES - factores de proximidade -

DIRECÇÕES ou CAMINHOS - factores de continuidade - e ÁREAS ou REGIÕES - factores de

configuração (Norberg-Schulz, 1975: 20).

Estes três elementos espaciais constituem para muitos autores a base de orientação e percepção

ambiental, embora apareçam frequentemente referidos na literatura sob diferentes designações. NÓS,

CAMINHOS e CONFIGURAÇÃO são os termos mais comuns.

Leituras recomendadas
Norberg-Shulz, C. (1971) EXISTENCE, SPACE AND ARCHITECTURE, Studio Vista, London
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GORDON CULLEN

Um ano após a publicação de A IMAGEM DA CIDADE , Gordon Cullen publica TOWNSCAPE. Tal

como na visão de Lynch, o ponto de referência da abordagem paisagística de Cullen, é a capacidade

individual de percepção visual: a cidade como objecto da percepção dos seus habitantes.

O olhar atento e curioso de um observador não ocioso, capaz de se surpreender e interessar-se pelo

que experimenta, é na sua opinião o necessário para compreender a forma urbana, porque 'em

qualquer análise de um lugar urbano é imprescindível estabelecer um diálogo entre o espaço urbano e

os elementos que caracterizam a sua vida'.

Gordon Cullen utiliza uma linguagem evocativa e recorre sistematicamente a imagens. Em Townscape

fundem-se conceitos próprios da disciplina arquitectónica - v.g. a silhueta, a divisão do espaço, a visão

exterior - da pintura - v.g. a distorção, o claro e escuro, a textura, o ponto focal - da biologia - v.g. a

viscosidade - da literatura - v.g. a metáfora, a ilusão, a nostalgia, o animismo - com noções derivadas da

capacidade de utilização dos espaços como a de possessão ou de território ocupado que o autor

considera como características que os projectistas devem respeitar e procurar reproduzir.

Na introdução, Cullen considera TOWNSCAPE como a 'arte de relacionar edifícios', bem diferente do

Town Planning ou planeamento urbano. O planeamento urbano é uma manifestação da necessidade de

produzir ordem, perfeição e concordância, mas o Townscape  determina o sucesso de uma cidade

através da sua capacidade de despertar atitudes emotivas - entusiasmo e dramatismo - em função da

justaposição de elementos físicos - escala, textura, cores, estilo, singularidade.

Para este autor a complexidade visual é o aspecto fundamental deste processo. Com base em

esquemas gráficos e fotografias, descreve os elementos visuais que formam o espaço urbano e o

modo de os entender. Propõe uma análise sequencial do 'cenário' urbano através do recurso à visão

serial como meio de transmitir a experiência urbana, isto é, o jogo constante entre a percepção dos

lugares. Com a noção de VISÃO SERIAL ou ANÁLISE SEQUENCIAL pretende significar uma malha de

relações entre os diversos elementos e as suas características e qualidades.

Exemplo de visão serial
Fonte; Cullen (1961)

As abordagens desenvolvidas por Cullen, referem-se apenas a visões pontuais dos espaços urbanos ou

seja aos aspectos exteriores. Não são dadas explicações sobre os aspectos estruturais dos espaços
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analisados, nem são relacionadas as suas características físicas com o contexto social onde se inserem,

designadamente com os USOS e os SIGNIFICADOS.

Visão serial desenvolvida por Cullen
Fonte: Cullen (1961)

O potencial analítico de Townscape é criticado, em geral, pelo facto de utilizar conceitos vagos e

frequentemente equívocos. As suas leituras são vistas como um exercício de análise pictórica baseado

no levantamento de características e pormenores superficiais e visualmente perceptíveis. Os

instrumentos utilizados são para além do lápis, o bloco de notas e a máquina fotográfica, a perspicácia, a

sensibilidade e o filtro artístico do autor.

Cullen mantém o parecer de que a incorporação da experiência pessoal na análise urbana favorece uma

concepção poética da própria análise. Ao deixar de ser um exercício estritamente descritivo, dirigido

para a explicação dos 'porquês' da forma urbana, a visão pessoal passa a ser imediatamente integrada na

dinâmica do processo criativo.

Esta abordagem dando ênfase à necessidade de criar ambientes visualmente complexos e à percepção

visual do espaço em movimento colocou Cullen num papel inovador, frequentemente realçado em

estudos desenvolvidos no âmbito da psicologia ambiental e da percepção visual. Estes estudos admitem

que a complexidade ambiental pode ser importante para o bem estar dos homens e que o recurso à
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ambiguidade, ou seja, a mecanismos capazes de proporcionarem reacções alternadas ao mesmo

objecto constitui a maneira mais satisfatória de conseguir esse bem estar.

Visão serial desenvolvida por Cullen
Fonte: Cullen (1961)

Leituras recomendadas
Cullen, G. 1961 THE CONCISE TOWNSCAPE Architectural Press, London (Trad. 1998)
PAISAGEM URBANA, Livros Horizonte, Lisboa

EDMUND BACON

Edmund Bacon (1967) destacou também A IMPORTÂNCIA DA VISÃO e do MOVIMENTO em

DESIGNING OF CITIES. Para Bacon, é decisiva a contribuição da morfologia dos espaços exteriores

na definição da forma urbana. Aos espaços exteriores de circulação não é atribuído um caracter

meramente funcional, ou seja de pura acessibilidade mas o papel de ordenar o espaço, definir as

dimensões e a geometria dos elementos construídos e de estabelecer relações topológicas, i.e., formas

de agregação e de continuidade espacial. Este autor defende que é esta intencionalidade na definição

formal do espaço exterior que conduz à caracterização geral da forma urbana e que permite

compreender o sistema espacial, e superada que seja a sensação de descontinuidade ou fragmentação

espacial, é possível entender a ordem dos lugares. A ordem é, portanto, relacionada com a

inteligibilidade do espaço ou seja com a capacidade de distinguir e simultaneamente relacionar as partes

de um todo.

Na mesma linha de Cullen, este autor sustenta que a compreensão e a percepção do espaço tem um

CARACTER SEQUENCIAL. Qualquer intervenção urbana deverá promover, portanto, a articulação de

espaços de acordo com um determinado objectivo: 'a articulação do ESPAÇO só pode ser

experimentada através do MOVIMENTO e como tal o projectista deve criar canais relacionados com
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os sistemas de movimento gerais' (Bacon, 1967: 41). Para ilustrar a sua tese, o autor utiliza o exemplo

das Panatenaicas na Grécia antiga. Para ele, estas procissões não podem ser vistas como 'um simples

espectáculo de pessoas e animais em movimento' mas como a génese da organização espacial de

Atenas. Todo o trajecto encontra-se pontuado por edifícios estrategicamente colocados que

favorecem a percepção do movimento. Esse eixo, que constituía o espaço de circulação primordial em

toda a cidade, assegurou a continuidade com o tecido envolvente.

Registo de efeitos visuais obtidos em movimento
fonte: Lynch, 1981

Leituras recomendadas
Bacon, E. (1967) DESIGNING OF CITIES, Architectural Press, London
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TÉCNICAS DE ANÁLISE SEQUENCIAL

Qualquer espaço arquitectónico admite uma série de sequências de deslocamentos as quais fornecem

diferentes pontos de vista ou compreensões.

A ANÁLISE SEQUENCIAL é uma técnica de leitura cinética do espaço urbano. Visa identificar os

CAMPOS VISUAIS que ocorrem ao longo de um percurso e os EFEITOS VISUAIS mais expressivos

e portadores de informação sobre a configuração física de um determinado percurso.

O levantamento e o registo de informação é baseado em esquemas gráficos que necessariamente

reduzem a complexidade do espaço em análise a características topológicas.

As CARACTERÍSTICAS TOPOLÓGICAS são o resultado das primeiras experiências obtidas pelo

observador em relação ao espaço real. Correspondem aos efeitos percebidos por este ao

experimentar fisicamente um determinado espaço. Dependem das características fisico-espaciais deste

último (relações de ordem métrica e geométrica) e são elaboradas a partir das referências topológicas

básicas do corpo humano: à frente; atrás acima; abaixo, ao lado; à direita; à esquerda, em frente,

apertado, largo, estreito, alto, baixo….

São os efeitos topológicos que formam as sequências de percepção do espaço urbano. Compreendem

as noções de ENVOLVIMENTO e de PROXIMIDADE e de CONTINUIDADE .

O ENVOLVIMENTO é o efeito experimentado em função do grau de CONTENÇÃO FÍSICA

presente num determinado espaço. Refere-se à forma como é definido / limitado o espaço ao nível

das componentes horizontal (plano superior e inferior) e vertical (planos parietais) e depende de

relações de ordem geométrica, ou seja da organização dos elementos de contenção. O grau de

envolvimento interfere no nível da acessibilidade física e visual (campos de visão) do observador.

Situações de envolvimento com graus distintos de contenção espacial
fonte: Kohlsdorf (1997)
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A PROXIMIDADE refere-se aos efeitos resultantes da conformação dos elementos de contenção

espacial e ao seu dimensionamento ou seja às relações de ordem métrica estabelecidas (dilatado, vasto,

extenso; exíguo, apertado, escasso, limitado).

Situações espaciais portadores de efeitos de proximidade distintos
fonte: Kohlsdorf (1997)

Os efeitos de CONTINUIDADE manifestam-se como resultado de fenómenos ocorridos no campo

visual, geralmente causados por mudanças de direcção, ângulos e planos. Correspondem à relação

estabelecida com os espaços contíguos (mudanças de direcção: à direita, à esquerda, em frente, ) ou

seja à forma como um espaço se relaciona com os outros que lhe sucedem. Enquanto que o

envolvimento e a proximidade estão relacionados com efeitos de ordem local, a continuidade está

dependente da estrutura global.

Situações espaciais portadores de efeitos de direcionalidade distintos
fonte: Kohlsdorf (1997)



EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS DAS CONSTRUÇÕES

ANÁLISE VISUAL DO  USO DO ESPAÇO

O espaço urbano é um espaço de acção e de vivência, onde a vida social se expressa através de certos

usos e actividades que os indivíduos (ou utilizadores) praticam.

Em termos de percepção, o USO do espaço urbano real é apreendido predominantemente como uma

relação estabelecida entre INDIVÍDUOS, ACTIVIDADE e ESPAÇO, ou seja por aquilo que os

indivíduos e grupos fazem ou são observados a fazer num dado contexto fisico-espacial.

A análise visual do  uso do espaço tem como objectivo representar o espaço, caracterizar os usos e as

actividades e explorar as suas relações. 

A caracterização dos USOS e ACTIVIDADES prende-se com a forma como os indivíduos ou grupos

utilizam esses lugares e com os reflexos desses usos e actividades no espaço.

Pretende-se identificar quem são os utilizadores e o modo como fruem o espaço, ou seja como se

caracteriza o ritmo, a frequência e a contiguidade de utilização dos espaços, as actividades realizadas, a

composição e o tipo de relacionamento (segregação, exclusão ou interpenetração) estabelecido entre

os grupos de população envolvidos: quem?; a fazer o quê?; como?; onde?

Registo relativo ao ritmo e à contiguidade de
utilização ao longo do dia no centro da cidade de
Boston. fonte: Lynch (1981)

Registo relativo tipo de utilização praticado numa
rua na cidade de Melbourne num período preciso. .
fonte: Lynch (1981)

Quanto aos reflexos de usos pretende-se identificar através de sinais ou indicadores físicos presentes

no espaço em análise situações relativas a:

USOS e ACTIVIDADES que se processam nesses espaços e que na altura da observação NÃO estão

ACTIVOS. Por exemplo a presença de uma corda para estender roupa ou de uma corrente de
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cadeado agarrada a um posto indiciam a utilização daquele espaço para secar roupa ou para guardar

qualquer utensílio.

ADAPTAÇÕES \ ALTERAÇÕES provocadas pelos utilizadores e que podem ser representativas de

mudanças na forma de utilização dos espaços.

MENSAGENS PÚBLICAS presentes no espaço indicadoras de manifestações de intenções |

expectativas | valores dos utilizadores.

Esta análise baseia-se em observações directas, realizadas de um modo sistemático ao longo de vários

períodos do dia e da semana. Durante as observações, o anotador/observador pode optar por se fixar

num local ou fazer um percurso. No caso de optar por percorrer os espaços em análise, deve fixar o

sentido do percurso e fazê-lo a uma velocidade tanto quanto possível constante. Em ambas as situações

o anotador procede à contagem e ao registo dos indivíduos (estáticos e em movimento) de acordo

com o grupo etário, o sexo e o tipo de acção desenvolvida (e.g. sem actividade aparente, a conversar, a

brincar, a jogar, em tarefas de natureza doméstica ou em actividade profissional).

Registo relativo ao tipo de utilização praticado numa rua na cidade de São Franncisco num período preciso.
fonte: Lynch (1981)

Leituras recomendadas
Kohlsdorf, Maria Elaine (1997) APREENSÃO DO ESPAÇO URBANO, Editora Universidade de
Brasília, Brasília
Zeizel, J. (1987) INQUIRY BY DESIGN The MIT Press, Cambridge, Massachusets



EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS DAS CONSTRUÇÕES

RAZÕES PARA COMPREENDER A ARQUITECTURA DA CIDADE

'Kublai era um atento jogador de xadrez; seguindo os gestos de Marco observava que certas peças
implicavam ou excluíam a vizinhança de outras peças e se deslocavam de acordo com certas linhas.
Descurando a variedade de formas dos objectos, definia o seu modo de disposição uns em relação aos
outros no pavimento de azulejos. Pensou: «Se todas as cidades forem como um jogo de xadrez, no dia
em que eu chegar a conhecer as suas regras possuirei finalmente o meu império, mesmo que nunca
consiga conhecer todas as cidades que contém' '.

E contemplando o tabuleiro de xadrez...

'Kublai reflectia sobre a ordem invisível que governa as cidades, sobre as regras a que corresponde o
seu surgir e tomar forma e prosperar e adaptar-se às estações e murchar e arruinar-se. Por vezes
parecia-lhe que estava prestes a descobrir um sistema coerente e harmonioso que estava submetido às
infinitas deformidades e desarmonias, mas nenhum modelo aguentava a comparação com o do jogo de
xadrez.'

Calvino, I. (1979: 123-4) As Cidades Invisíveis

Em 'As CIDADES INVISIVEIS' Italo Calvino propõe uma viajem por vários LUGARES seduzindo o

leitor a procurar aquilo que está subentendido na sua forma física e nos aspectos imediatamente

perceptíveis.

O texto relata as conversas entre Marco Polo a Kublai Kan, Imperador dos Tártaros sobre as cidades

do Oriente visitadas pelo primeiro: a sua arquitectura, as sua gentes, os seus usos e costumes...

Após ter escutado atentamente os relatos de Marco Polo, Kublai Kan concluiu que o conhecimento da

realidade urbana comporta, para além do entendimento intuitivo e qualitativo de atributos visuais

exteriores, a compreensão do seu funcionamento e a lógica da sua organização. QUAL A NATUREZA

E ORIGEM DESSAS FORMAS E LUGARES? COMO SÃO GERADAS? COMO SE DIFERENCIAM OU

SE ASSEMELHAM? COMO FUNCIONAM? Kublai Kan acreditava que tal saber e experiência lhe

dariam autoridade para um exercício mais perfeito do seu poder.

A consciência da complexidade da CIDADE - a compreensão do sistema de relações de ordem

geométrica, funcional e simbólica e que a sustenta e o conhecimento das suas leis internas - conduziu

ao desenvolvimento de uma área de investigação específica: A ANÁLISE MORFOLÓGICA.

A ANÁLISE MORFOLÓGICA tem por objecto de estudo o ESPAÇO e os ELEMENTOS

CONSTRUÍDOS ou mais precisamente a FORMA que resulta da relação que os une. Procura

caracterizar - descrever e analisar - a forma em função da sua complexidade física e da sua capacidade

de crescimento e mudança, ou seja, da sua condição material, e interpretar a estrutura da sua

organização e composição. Constitui um instrumento privilegiado de leitura do LUGAR uma vez que,

como defende Valente Pereira (1987) emite conhecimentos cuja linguagem é a da própria intervenção

espacial.
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Os estudos desenvolvidos baseiam-se na observação, na descrição e na exploração da realidade física

com o objectivo de a caracterizar e de assegurar a permanência, unidade e continuidade no espaço e no

tempo, apesar da arquitectura estar submetida a contínua transformação.

A abordagem morfológica tem um dinamismo próprio que permite formular propostas de intervenção

no domínio do PROJECTO DE ARQUITECTURA. Uma abordagem morfológica permitirá ao

arquitecto intervir conscientemente na cidade porque, é a realidade espacial assim concebida que

constitui a matéria prima do seu trabalho.

Na prática, a grande maioria dos actuais problemas da arquitectura e do urbanismo colocam-se

precisamente em torno da relação ANÁLISE / PROJECTO. Questões como a reconfiguração de

centros históricos, a transformação de vazios urbanos ou a conformação das periferias estão

associadas à capacidade da prática arquitectónica e urbanística dar resposta espacial a novos temas e

campos de actividade social e produtiva.

Leituras recomendadas
Italo Calvino, (1979) AS CIDADES INVISÍVEIS, estórias, Editorial Teorema, Lisboa
Luz Valente Pereira (1987) ARQUITECTURA URBANA - Métodos e critérios de projecto,
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ICT. ITE 17, LNEC, Lisboa
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EXERCÌCIO 1 CHELASESPAÇO_USO

leitura espaço-funcional de espaços exteriores em Chelas (circulação/estada) 
escala urbana
Os ESPAÇOS ARQUITECTÓNICOS são portadores de sinais (atributos visuais) que emitem
informação relativa a LOCALIZAÇÃO (ONDE ESTOU) e a ORIENTAÇÃO. (PARA ONDE VOU) Essa
informação é captada por via sensorial (e.g. VISÃO, ouvido, olfacto, tacto, …) e motora (ANDAR,
parar, correr, sentar,…).

A condição cinética do HOMEM transmite um estado dinâmico a tudo o que o rodeia. O espaço
arquitectónico é percepcionado como uma sucessão de 'momentos' ou 'episódios' articulados num
certo intervalo de tempo, constituindo um fenómeno de MOVIMENTO.

Sabendo que o processo de leitura | interpretação do ESPAÇO ARQUITECTÓNICO ocorre em
função de acções móveis (ANDAR + OLHAR), pretende-se explorar o processo de apreensão do
ESPAÇO ARQUITECTÓNICO, i.e. como se dá a passagem do VISTO para o COMPREENDIDO.

Ao longo do percurso seleccionado vai deparar-se com uma sucessão de LUGARES com características
morfológicas e vivências distintas, o que lhe permitirá recolher experiências múltiplas. Procure manter-
se concentrado(a) no ambiente envolvente (nos cheiros, nos sons, nas vibrações, na iluminação, na
temperatura…). Experimente vários ritmos de andamento e seleccione aquele que mais lhe agradar. Vá
olhando em várias direcções, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda…. Deixe-se atrair
por situações desconhecidas. Procure perceber as razões que o levaram a tomar decisões. Procure
perceber o que lhe provoca reacções emotivas (gostar, desprezar, indiferença). Vá prestando atenção
aos aspectos relacionados com a morfologia dos lugares e com os usos e práticas sociais que neles
ocorrem, em particular:

O contexto paisagístico: a modelação do terreno, situação topográfica: planalto, encosta, linha de
festo, vale, …; a exposição solar; as condições de visibilidade
O espaço exterior: o tipo: rua, escada, beco, largo, praça, …; a geometria: regular, irregular, linear,
convexo, …
O espaço edificado: a composição das fachadas | elementos verticais; a volumetria; cerceas; côr;
texturas; a forma de comunicação INTERIOR|EXTERIOR: os acessos, a fenestração, a legibilidade das
actividades
Os usos e práticas sociais: a forma como as pessoas ou grupos usam esses lugares - quem?; a
fazer o quê?; como?; onde?; os reflexos desses usos e actividades; subprodutos (presença de
indicadores de actividades (e.g. corda para secar roupa); adaptações \ alterações; mensagens públicas
(manifestações de intenções | expectativas | valores)

DESENVOLVIMENTO

1. análise sequencial de um percurso + espaço de estada

Represente graficamente o percurso + espaço de estada (escala aprox. 1:500)

Com base nas técnicas de análise espacial apresentadas e com recurso a esquemas gráficos identifique:
1. os principais efeitos visuais derivados de movimento/estáticidade: ENVOLVIMENTO,

PROXIMIDADE e CONTINUIDADE
2. EPISÓDIOS | MOMENTOS do percurso/espaço de estada onde ocorrem ESTIMULOS

SENSORIAIS e/ou REACÇÕES EMOTIVAS
3. os usos e actividades processados nesse espaço.
4. RELACIONE OS ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS COM OS USOS

METODOLOGIA
Trabalho de grupo

APRESENTAÇÃO
As análises 1 e 2 são apresentadas em painéis A2

DATA DE ENTREGA
7 de OUTUBRO


