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R E S U M O 

O presente trabalho está centrado no processo de Representação da Paisagem, enquanto método de 

conceptualização e mediação no Projecto de Arquitectura Paisagista.  

Numa primeira fase, há uma reflexão sobre o conceito de paisagem, evoluído paralelamente à cultura, 

associado a uma configuração física e morfológica e ao qual está subjacente uma interacção entre 

processos naturais e processo antrópicos.  

Numa segunda fase, procedeu-se à análise de alguns processos da Representação da Paisagem, 

situando-os no momento em que se enquadram, interpretando diferentes formas de conceptualização 

desde a encenação, a projecção, a linguagem diagramática e os sistemas notacionais. Entendendo a 

Paisagem como um processo, destaca-se a particular relevância daqueles que permitem uma leitura 

simultânea da variável espaço e da variável tempo. O desenvolvimento do desenho e a percepção da 

paisagem, através da sucessão de espacialidades e, implicitamente os movimentos associados a esta. Foi 

essa relação que gerou a criação de novas formas de conceptualização, que são agora incorporadas no 

Projecto de Arquitectura Paisagista contemporâneo.  

Numa fase final, são apresentados e analisados dois casos de estudo onde são utilizados métodos de 

representação / conceptualização distintos demonstrando como estes são determinantes na formulação 

da especificidade de cada programa de intervenção. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: paisagem, percepção, representação, conceptualização, projecto. 
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A B S T R A C T 

The present work focuses on the process of landscape representation, as a method of conceptualization 

and mediation in Project of Landscape Architecture. 

Initially, there is a reflection on the concept of landscape that has evolved in parallel with culture as a 

result of the physical configuration and the morphological which underlies the interaction between natural 

processes and anthropogenic process.  

As a consequence, this paper analyzes some processes of the Landscape Representation, placing them at 

the time that fall, playing different forms of conceptualization from staging, projection, diagrammatic 

language and notational systems. Understand the landscape as a process, highlights the particular 

relevance of those that allow simultaneous reading of the variable space and time variable. The 

development of the design and the perception of the landscape, through the succession of spatiality and 

implicitly movements associated with this. It was this relationship that led to the creation of new forms of 

conceptualization, which are now incorporated in the contemporary Project of Landscape Architecture. 

Finally, are analyzed and presented two case studies which are used different methods of representation / 

conceptualization demonstrating how these are crucial in the formulation of the specificity of each 

intervention program. 

 

 

KEYWORDS: landscape, perception, representation, conceptualization, project. 
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E X T E N D E D   A B S T R A C T 

The present work focuses on the process of landscape representation, as a method of conceptualization 

and mediation in Project of Landscape Architecture. 

Initially, there is a reflection on the concept of landscape that has evolved in parallel with culture as a 

result of the physical configuration and the morphological which underlies the interaction between natural 

processes and anthropogenic process. Addressing the development of design and perception of 

landscape through the spatiality and movement seized. 

As a consequence, this paper analyzes some processes of the Landscape Representation, placing them at 

the time they fall into, playing different forms of conceptualization from staging, projection, diagrammatic 

language and notational systems. Understand the landscape as a process, highlights the particular 

relevance of those that allow simultaneous reading of the variable space and time variable. It was this 

relationship that led to the creation of new forms of conceptualization, which today are used in Landscape 

Architecture Project. 

Some processes of representation at the designed level and manipulation of the image (movie / video) 

can reconcile information of different nature, either as regards the objective variables or variables that 

refers to the seized sensory level. 

Some works are analyzed and presented as case of study in which were use different methods of 

representation / conceptualization, demonstrating how these are crucial in the formulation of the 

specificity of each intervention program. 

The graphical representation in architecture, urbanism and landscape architecture has undergone 

significant changes with the advancement of digital resources. However conventional methods as 

drawings are the most important for the initial ideas for the development of a project. Despite the 

difference between computer-aided and conventionally elaborate design, design is understood as the 

process of designing a structured, refined and imaginative, to synthesize and conceive the space / 

landscape. That is, to understand the process of representation as a creative and inventive process that is 

an intrinsic part of the act of designing / building. 

Nowadays, there are many ethical and aesthetic challenges that professionals face, and so it is necessary 

to find ways of representing the landscape that will be transformed, their intervention, as well as their 
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effects and impacts over time in a way readable. The first attempts were made in the 60s and 70s, by 

authors like Kevin Lynch and Lawrence Halprin. Although they had some difficulty of implementation, but 

with the advancement of time, it was possible to refine and develop new ways of representing. 

Therefore, the Project Landscape Architecture can only use one method or join different methods in order 

to explain or reinvent the landscape. The reinvention of landscape requires, in addition to scientific 

training, aesthetic and plastic, being the mission of the landscape architect "to shape the outer space" 

(Cabral, 1957). 

The act of drawing as a tool for the study and representation of landscape, as becomes increasingly 

important, as it is the strongest concrete and real link that the landscape architect may have between 

landscape and its unique particularities and the creation of the project. Freedom and the speed with which 

we can use the hand to use the pencil on a paper, having the ability to synthesize complex thing in a 

simple sketch, should and will continue to be essential to the landscape architect in the design of the 

project idea. 

The truth is that the drawing in the design of landscape architecture precedes a reality, and perhaps also 

to transform the idea of landscape that society has, playing less with the image and working more in the 

phenomena intrinsic to the landscape. To understand the representation of landscape we must first forget 

the surface of the landscape, and learn more about what's underneath it and around it 

The objective of this work is to identify and realize how different forms of learning and representing the 

landscape can be used and its consequences in the process of design in Landscape Architecture. 

It is noteworthy that this thesis aims to analyse common standards and procedures among the various 

authors, and try to discuss their advantages and disadvantages. At the same time show and comment on 

examples of projects in which different forms of graphical representation were used, and its consequences 

on program / construction of space.  
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I N T R O D U Ç Ã O 

A representação gráfica na arquitectura, no urbanismo e na arquitectura paisagista tem vindo a sofrer 

mudanças significativas com o avanço dos recursos digitais. Apesar da diferença entre desenho assistido 

pelo computador e desenho elaborado convencionalmente, à que entender o processo de desenhar como 

uma forma estruturada, depurada e imaginativa de sintetizar e conceber o espaço / paisagem. Isto é, de 

entender o processo de representação como um processo inventivo e criativo que é intrínseco do acto de 

projectar / construir. 

Hoje em dia, são muitos os desafios éticos e estéticos que os profissionais enfrentam, nomeadamente 

pela rápida transformação da paisagem, sendo fundamental encontrar formas de a representar 

sucessivamente, quer no que se refere às características potenciais do sítio, quer à simulação da sua 

intervenção, assim como o registo dos efeitos e impactos ao longo do tempo de uma maneira legível. As 

primeiras tentativas de fixar a paisagem, enquanto registo temporal, foram realizadas nas décadas de 60 e 

70, apresentando alguma dificuldade de implementação, mas com o avanço dos tempos, foi possível 

aperfeiçoar e desenvolver novas formas de representar. 

A representação iconográfica pode e deve ser o melhor método de mediação e concepção do projecto, 

não só em Arquitectura, como na Arquitectura Paisagista, visto que os diferentes métodos de 

representação podem ajudar a descrever e perceber elementos da paisagem que não se conseguem 

apreender imediatamente, são indícios vários, do que esta encerra. 

No Projecto de Arquitectura Paisagista podemos usar diferentes métodos de modo a explicar o reinventar 

da paisagem. A reinvenção da Paisagem requer, para além de uma formação científica, uma formação 

estética e plástica, sendo a missão do Arquitecto Paisagista “dar forma ao espaço exterior” (Cabral, 

1957). Os métodos de representação permitem-nos precisamente estruturar e integrar a informação de 

natureza diversa que é essencial a sua compreensão e projectação. 

Assim sendo a grande questão que se procura responder com este trabalho é: Como é que os diferentes 

métodos de representação funcionam como processo de mediação e conceptualização sobre a paisagem 

e suas consequências no desenvolvimento do projeto de Arquitetura Paisagista? 

O primeiro capítulo é relativo à evolução do conceito de paisagem, sob a perspectiva da arquitectura 

paisagista, seguido de uma reflexão dos conceitos de percepção e representação da paisagem.   
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O segundo capítulo dedica-se à análise de padrões e procedimentos comuns, entre os vários autores, 

discutindo as suas consequências no programa de intervenção e implementação. Identificando e 

seleccionando alguns destes, enquanto momentos diferenciados, que pelas suas características 

desempenham um papel particular no conhecimento, representação e reinvenção da paisagem. E ao 

mesmo tempo demonstrar como estes métodos de representação/conceptualização são determinantes na 

formulação da especificidade de cada programa de intervenção, e que podem integrar informação de 

natureza variada. 

Por fim, o último capítulo apresenta dois casos de estudo sendo um deles resultado de uma trabalho 

elaborado na cadeira de Tópicos Avançados em Arquitectura Paisagista. Com o objectivo de comprovar 

os diferentes métodos de representação/ conceptualização são determinantes na formulação da 

especificidade de cada programa de intervenção. 
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M E T O D O L O G I A 

O objectivo deste trabalho é identificar e perceber como as diferentes formas de apreender e representar a 

paisagem são usadas no processo de concepção do Projecto em Arquitectura Paisagista, onde a grande 

questão será: 

Como é que os diferentes métodos de representação funcionam como processo de mediação e 

conceptualização sobre a paisagem e suas consequências no desenvolvimento do projecto de 

Arquitectura Paisagista? 

Para poder responder a esta questão é necessário, abordar outras questões que são determinantes para o 

desenvolvimento do tema: 

O que é a paisagem? 

Reflectir sobre diferentes formas de apreensão e representação da paisagem e de que forma 

estas se adaptam ao objecto/ paisagem. 

Qual a relação entre a metodologia da representação e os processos/produtos da 

projectação?  

Para responder a todas essas questões, procedeu-se inicialmente a uma revisão bibliográfica, não só 

sobre as diferentes formas de apreensão e representação da paisagem em especial de alguns dos 

atributos particulares do desenho, mas também de temas relacionados. As principais obras analisadas 

foram Recovering Landscape, The Landscape Urbanism Reader e On Landscape Urbanism enquanto 

colectâneas dos contributos diversificados de vários autores e relatores de projectos contemporâneos de 

paisagem. 

É de salientar que esta tese pretende analisar padrões e procedimentos comuns, entre os vários autores, e 

tentar discutir as suas consequências na construção, ao mesmo tempo mostrar e comentar exemplos de 

projectos em que diferentes formas de representação gráfica – conceptualização foram utilizadas. 
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A PAISAGEM 
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CAPÍTULO 1 | A PAISAGEM 

1.1 CONCEITO 

Antes de partir para as formas de apreensão e representação da paisagem seria 

apropriado iniciar o trabalho analisando o conceito de paisagem tendo em conta 

o contexto do tema. 

 

A noção de paisagem está presente na memória do homem mesmo antes da 

formação do conceito. Para quase todos os povos e praticamente em todas as 

épocas, a paisagem sempre foi vista como o resultado de um uso em primeira 

ordem para assegurar a sobrevivência humana. Visto que na antiga região da 

Mesopotâmia, a paisagem era confinada por muros, e só aí é que ela existia na 

consciência humana. No entanto o conceito paisagem foi evoluindo à medida que os estudos da natureza 

se foram aprofundando. Evoluindo paralelamente à cultura, como resultado da configuração física e 

morfológica à qual está subjacente uma interacção entre processos naturais e processo antrópicos. O 

primeiro registo do termo Paisagem, em 1549, incluía a noção de uma entidade que resultava na 

interacção entre a Natureza e o Homem. Mas muito antes, já existiam concepções do significado de 

Paisagem, como é o caso de As Três Naturezas de Cícero
1

, que já incluíam os três elementos 

constituintes do conceito Paisagem. (MAGALHÃES, 2007) 

 

No século XVI o conceito Paisagem é conotado por uma interpretação pictórica ou cenográfica, sendo 

entendido como o espaço que o olhar abrange, e quase sempre relacionado com a paisagem pastoril. Já 

no século XVIII e XIX a Paisagem adquiriu outro significado, como representação da natureza perdida pelo 

homem da sociedade industrial. E é neste período, que da representação da Paisagem / cenário se passa 

à criação de Paisagens. Mas esta noção de Paisagem cenográfica foi-se alterando à medida que o estudo 

da Natureza se foi aprofundando, através da caracterização separada dos factores que a compõem, como, 

o clima, a geologia, o solo, a fauna e a flora. (MAGALHÃES, 2007) 

                                                           
1 As Três Naturezas de defendidas por Cícero incluíam: a natureza inalterada pelo homem, a natureza modificada pelo homem, 

com determinada cultura e a natureza modificada por concepções simbólicas e/ou de finalidade predominantemente estética, 

como os jardins e os parques. Consultar: <http://www.apl.ncl.ac.uk/coursework/IThompson/Formal_l.htm>  

PAISAGEM 

s. f. 

1. Extensão de território 

que se abrange com um 

lance de vista. 

2. Desenho, quadro, 

género literário ou trecho 

que representa ou em que 

se descreve um sítio 

campestre.  

 

in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa  
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Em 1929, no Plano de Berlim de Martin Wagner é aplicado o princípio da continuidade ecológica. Em 

1980, Caldeira Cabral introduz o conceito de Contínuo Natural, em Portugal. Conceito que está presente 

na Lei de Bases do Ambiente como “o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte 

de vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade 

do território”. 

E assim, estavam lançadas as bases para o conceito contemporâneo da Paisagem, através da substituição 

do conhecimento e concepção empírica da Paisagem por um conhecimento mais profundo dos seus 

elementos e a das relações entre esses mesmos elementos. 

O conceito de Paisagem, evoluiu de um objecto que se vê para uma imagem que resulta da interacção 

entre os processos naturais e os processos antrópicos. A Paisagem passa a ser, assim, o resultado da 

interacção dinâmica dos vários factores, que correspondem às diferentes disciplinas do conhecimento, 

do solo, da geologia, e as disciplinas relativas aos estudos das relações humanas. Em 1982, Neuray 

(1982) diz que “o estudo da Paisagem deve ultrapassar a fase de contemplação para se alargar à 

compreensão daquilo que se vê”.  

Segundo Magalhães (2007) a Paisagem “é a figuração da ecosfera, incluindo a acção do homem na 

ecosfera”. Surgem tipos de Paisagem como: a Paisagem Rural constituída maioritariamente por 

elementos vivos e pelo homem e a Paisagem Urbana constituída maioritariamente por elementos inertes, 

construídos pelo homem. No entanto, esta diferenciação tem-se perdido à medida que o crescimento do 

edificado e o abandono dos camponeses e agricultores foi aumentando mas sobretudo pela necessidade 

de reinventar no momento contemporâneo a complementaridade de espaços distintos na paisagem. E 

assim, deixa de fazer sentido a dicotomia Paisagem Urbana / Paisagem Rural. Surge um novo conceito 

lançado por Ribeiro Telles em 1994, a Paisagem Global, com o objectivo de aliar o Urbano e o Rural, e a 

sua interdependência e complementaridade.  

Não existe um único conceito de Paisagem, mas vários. Por exemplo para o pintor, a Paisagem é aquilo 

que se vê, já o Arquitecto Civil tem tendência a relacionar a Paisagem com o espaço que não é edificado. 

No entanto para o Arquitecto Paisagista que tem formação ecológica, tende a ver a Paisagem como uma a 

entidade “horizontal” que se situa entre o subsolo e a atmosfera, com esta noção pode-se acabar com a 

divisão entre “Natureza” e Cultura, apoiando-se na transversalidade entre os conhecimentos e 

configurações subjacentes a esta.  
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Paisagem pode ser entendida como um sistema – o Sistema Paisagem – constituído por vários sub-

sistemas, que correspondem às componentes da ecologia, cultura e semiótica. Sendo assim possível 

definir um sub-sistema natural ou Paisagem Natural, um sub-sistema cultural ou Paisagem Cultural e um 

sub-sistema semiótico (MAGALHÃES, 2007).  

As grandes tipologias de representação da Paisagem, dividem-se entre: uma relação de controlo da 

natureza pelo homem, onde são impostas formas de geometria euclidiana e uma relação apoiada na 

mimetização das formas da natureza, formas orgânicas. Sendo esta ultima acepção, uma estética 

naturalista que esteve presente na Arcádia Grega, mais tarde no período romântico (naturalista), e depois 

no modernismo (ecologista-funcionalista).  

Segundo Magalhães (2007) todas as formas de representação, ao longo da história, revelam diferentes 

paradigmas, os quais marcaram a concepção e construção da Paisagem, como os seguintes: 

 

 Paradigma Clássico – em que a concepção baseava-se na geometria euclidiana; 

 

 Paradigma Pitoresco – em que a Paisagem era uma representação dos pintores paisagistas, um 

cenário que evocava a Natureza; manipulando a perspectiva; 

 

 Paradigma Ecologista – que se apoia na ecologia para a compreensão e concepção da Paisagem. 

Existia a necessidade de um conhecimento de ecologia; compreendendo uma relação dicotómica 

entre espaço cultural e espaço natural;  

 

 Paradigma da Complexidade e da Inclusão – onde são reconhecidos as três componentes da 

Paisagem (ecológica, cultural e simbólica) e onde se procuram metodologias de integração das 

diferentes perspectivas dos processos formativos associados à paisagem. 

 

O último paradigma é reconhecido na Convenção Europeia da Paisagem, em 2005, quando a Paisagem é 

definida como “uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da 

acção e da interacção de factores naturais e ou humanos”
 2

. 

                                                           
2
 In Art. 1º do Decreto n.º4/2005 de 14 de Fevereiro – Convenção Europeia da Paisagem 
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Da perspectiva da Arquitectura Paisagista, o conceito de Paisagem tem como base, numa fase inicial, um 

conhecimento e concepção empírica, que aos poucos e poucos, se foi transformando num conhecimento 

mais aprofundado que sobretudo durante o período moderno, praticamente se restringiu ás variáveis 

parametrizáveis dos diferentes factores que compõem a Paisagem, e como se relacionam entre si. 

Contemporaneamente, a maneira como entendemos a paisagem coloca a ecologia e a cultura no mesmo 

plano, assim como também se apoia em variáveis quantitativas, qualitativas, simbólicas e sensoriais, 

enquadrando uma leitura poética e metafórica. Por outras palavras, deslocamo-nos de uma abordagem 

estritamente espacial e formal para uma que elege os processos formativos que estão subjacentes a esta.  

A paisagem está sempre em constante mudança, quer na sua forma e no seu uso. O desenho de conceito 

/ formas de representação centradas na imagem é criativo e inclusivo por natureza, implicando uma 

estruturação e depuração, permitindo a integração de informação de natureza diversa que concorrem para 

a reinvenção da paisagem do futuro.  
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CAPÍTULO 1 | A PAISAGEM 

1.2 PERCEPÇÃO DA PAISAGEM 

O desenho faz parte da cultura humana desde o início dos tempos. Existem 

vestígios arqueológicos de que o homem registava imagens, muito antes de 

construir, isto é, a representação / figuração é intrínseca ao homem e ao acto 

de habitar a terra. Hoje em dia, podemos encontrar alguns desses exemplos - 

pinturas rupestres - que reflectem os primeiros actos de representação, que 

foram essenciais para o desenvolvimento do pensamento humano. O homem a 

partir da representação formula ideias e fixa as suas opções de futuro. O 

desenvolvimento do pensamento levou o homem através da percepção, a 

conhecer objectos e situações com a ajuda de todos os seus sentidos.  

A percepção da paisagem é formulada através de um conjunto de informações 

sobre as características, do sítio, que foram adquiridas pelo homem através da 

sua contemplação e sobretudo pela forma de experienciação / transformação 

desse mesmo sítio. É um processo mental que permite a inter-relação do 

homem com a sua envolvente. Assim é possível ao homem atribuir e identificar 

várias situações, de maneira a agrupá-las em classes segundo as suas 

semelhanças e relação de acontecimentos, dando a capacidade ao homem de 

estruturar e organizar informação, seleccionar diferentes dados, imaginar, 

simular, representar e até mesmo antecipar acontecimentos a partir dessa 

experiencia integrada.  

Uma das abordagens determinantes sobre a percepção teve como base ideias 

de Wertheimeir, a escola de Gestalt, como ficou conhecida. A psicologia de 

Gestalt desenvolveu a Teoria da Percepção Visual, através de métodos 

experimentais, procurou padrões na retina do olho através de estímulos 

luminosos, o que permitiu enunciar hipóteses sobre como é que as formas que 

os nossos sentidos captam e se estruturam no cérebro. (BARKI, 2003) 

 

 

PERCEPÇÃO 

s. f. 

1. Acto ou efeito de perceber. 

2. Recepção. 

3. Cobrança. 

[Psicologia] 

percepção subliminar:  

percepção de um de 

um objecto no limite do seu 

reconhecimento pelo 

indivíduo, em face do 

afastamento, do 

esclarecimento, etc. 

 

 

GESTALTISMO  

(alemão Gestalt, forma, 

configuração + -ismo)  

 

s. m. 

[Psicologia]  Teoria que 

considera os fenômenos 

psicológicos e biológicos 

conjuntos que formam 

unidades  autónomas  

organizadas, com 

solidariedade interna e leis 

próprias. 

 

 

 

in Dicionário Priberam da Línguaua 

Portuguesa 
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Figura 1 – Exemplos de leis 

básicas da teoria de Gestalt.  

Nessa teoria existem três conceitos básicos (DESOLNEUX, MOREL AND MOISAN, 2008): 

 - O campo como um espaço composto por algumas características fixas 

em todos os seus pontos. 

 - A estrutura como um conjunto de elementos que produzem uma forma 

e mantêm o campo funcionalmente organizado. 

 - A forma como zona do campo que pode apresentar determinada 

estrutura, composta por figura e fundo, que se destacam como unidades 

figurais. 

 

Assim, para o objecto ser percebido tem de existir legibilidade e boa forma, de 

modo a que a estrutura resultante seja o mais simples possível. A teoria da 

Gestalt definiu um conjunto de leis básicas da percepção espacial (Fig.1), que 

são: a unidade, a semelhança, a proximidade, a segregação, o encerramento, a 

continuidade, a pregnância e a simetria. 

Este conjunto de leis ao serem aplicadas na apreensão visual permite uma 

interpretação mais rápida, um melhor reconhecimento à distância, uma 

memorização e uma melhor representação da imagem.(CAVICHIOLI,2010) 

E assim, conseguimos fazer leituras rápidas sobre o modo como a imagem se 

encontra organizada a nível estrutural e morfológico.  

 

Com as leis da percepção visual lançadas é possível fazer leituras rápidas sobre o modo como esta se 

encontra organizada a nível estrutural e morfológico. A estrutura resulta numa matriz de pontos e linhas 

que podemos definir após identificarmos os elementos que num espaço aparentemente mais homogéneo, 

consideramos relevantes e as respectivas relações de hierarquia e tensão que estabelecem entre si, 

definindo uma distribuição e configuração bi e tridimensional dos objectos, e as espacialidades por eles 

pronunciadas. A morfologia consiste num jogo de massas e vazios, concavidades e convexidades, que 

originam situações de compressão e descompressão e nos permitem distinguir planos e figuras, formas e 

volumetrias. Com uma estrutura e uma morfologia simplesmente instituídas podemos determinar aquilo 

que permanece estático e aquilo que se desloca ou transforma. (GOMES,2012) 
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Mais recentemente têm sido explorados outros conceitos ao nível da percepção multissensorial, por áreas 

disciplinares como a psicologia e a outras áreas do saber directamente relacionadas com a composição 

do espaço que se revelam fundamentais quando transpostas para a leitura da paisagem, nomeadamente 

os de cinestesia e sinestesia, bem como outros de natureza filosófica, como conceito de duração, 

introduzido pelo filósofo Bergson (1960). 

O corpo é a fonte essencial de toda a nossa noção de espaço, a qual é sustentada pelas forças 

cinestésicas. Estas forças permitem a capacidade de reconhecermos, através dos cinco sentidos e das 

tensões musculares, a nossa posição espacial e a de outros objectos, assim como o nosso estado de 

repouso ou de movimento.  

A cinestesia pode ser compreendida como a capacidade de apreender o movimento, o espaço versus o 

tempo, em que o corpo toma o zero do referencial e se orienta num contexto mais vasto, 

independentemente da experiência. A cinestesia disposta por toda a nossa superfície sensível é possível 

mapear a realidade, gerar uma imagem, uma orientação, uma noção de espacialização. (RENGERING,2011) 

A sinestesia pode ser definida como uma sensação subjectiva de um sentido diferente daquele que está a 

ser estimulado, assente pela intersecção de vários planos sensoriais. Por exemplo, um som pode evocar 

sensações de cor. A sinestesia possibilita a construção de imagens a um nível mais complexo que a 

sensação isolada não permite. Como Helena Gomes constatou, a sinestesia recombina as várias 

modalidades cinestésicas, complexificando a nossa imagem espacial. 

A apreensão cinestésica e sinestética do espaço, por via da experiência, divide-se nos estados de 

repouso ou de movimento dos objectos do espaço e do sujeito observador. Os objectos podem deslocar-

se e transformar-se, apresentando novas posições e qualidades relativamente ao momento em que foram 

percepcionados. Mesmo aqueles objectos estáticos ou que aparentam ser estáticos podem insinuar 

movimento através de uma composição e organização espacial particular que é indutora de determinadas 

dinâmicas.  

Rudolf Arnheim (1989) afirma “o movimento é a atracção visual mais intensa da atenção”, o movimento é 

uma atracção supra-modal e não apenas visual, uma vez que aplica as várias modalidades cinestésicas. 

Estas tensões ajudam-nos a detectar alterações e oscilações na natureza daquilo que experienciamos, 

convertendo o movimento físico, aquele que transforma efectivamente a realidade, em movimento 

perceptivo. 
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Quando vivemos ou experienciamos movimento, automaticamente construímos e decompomos o 

compósito espaço-tempo, o movimento existe no espaço, alterando-o formalmente passa a existir no 

tempo, com diferentes durações. 

É de grande interesse o estudo da percepção multissensorial, porque é de notar que ao longo da evolução 

humana a percepção informada simultaneamente pelos 5 sentidos tem-se vindo a perder, e em grande 

parte devido aos avanços das tecnologias. O ser humano já não experiencia o espaço da mesma maneira, 

encontra-se cada vez mais limitado nessa percepção multissensorial e cinestésica pois encontra-se cada 

vez mais fechado em casa ou no trabalho, não desenvolvendo ao máximo os seus sentidos. Contudo em 

paralelo há cada vez maior consciência que esta forma de percepção é extremamente limitante.  

Diferentes autores na área disciplinar da filosofia, como Bergson (1960), trabalharam conceitos 

fundamentais na teoria da percepção, como o conceito de duração do movimento. O filósofo propõe que 

desviemos o nosso olhar e consideremos os próprios acontecimentos, ao fazê-lo descobrimos o tempo 

real, cujas propriedades fundamentais são a sucessão, a continuidade, a mudança, a memória e a criação. 

Embora estes aspectos da duração do tempo real estejam intimamente relacionados, podem ser 

estudados em separado. 

Na sucessão os acontecimentos embora possam aparentar serem ao mesmo tempo, são também 

sucessivos, ou seja, ocorrem uns após os outros, constituindo uma história. Pensamos no tempo em 

termos da sucessão passado, presente e futuro. A sucessão por sua vez é uma continuidade, o tempo 

como processo contínuo.  

Para perceber melhor o conceito de duração: “Quando assistimos a um movimento muito rápido, como o 

de uma estrela cadente, distinguimos muito nitidamente a linha de fogo, divisível à vontade, da indivisível 

mobilidade que ela subentende: é esta mobilidade que é pura duração” (BERGSON, 1972) 

A continuidade, como o próprio exemplo indica, é uma continuidade de mudança. A sucessão temporal é 

uma mudança, uma transformação contínua. Os acontecimentos nunca são os mesmos, mesmo que 

exista repetição, será sempre uma segunda vez e não a primeira. Ao definir a duração como 

essencialmente uma continuação, Bergson afirma que a sucessão contínua de mudança é a memória. A 

memória é fundamental para a compreensão da relação entre continuidade e mudança. Para o autor 

existem dois tipos de memória: a memória automática ou corporal e a memória por imagens.  

Na percepção visual, para Bergson, há uma componente da experiência psicológica do tempo que 

também deve ser considerada, a sensação de maior ou menor duração dos eventos relacionam-se com a 
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nossa inserção no mundo. A nossa percepção da duração, como sendo mais ou menos rápida, depende 

se estamos atentos a todos os detalhes de um acontecimento. Se estamos mais atentos parece ser mais 

demorado mas se desviamos a nossa atenção, parece mais rápido. 

Na área da arquitectura e do urbanismo, tem-se vindo a fazer um grande esforço para compreender os 

processos que interferem na interacção do indivíduo com o ambiente construído. A questão da percepção 

e adaptação do ambiente construído tem motivado alguns autores a fazer pesquisa, desde princípios da 

década de 60. Como é o caso de Kevin Lynch que em 1964 afirmou: 

 

“Quando nos movemos, desenhamos trajectórias que definem percursos, estes são sequências 

reversíveis e interrompíveis, estruturadas por elementos que identificamos selectivamente e agrupamos 

numa progressão. As percepções de luz, cor, textura, massas, silhuetas são lidas como objectos 

identificáveis que aparentam mover-se e que conjuntamente com as respectivas significações atribuídas, 

as espacialidades e movimentos a partir deles apreendidos, e os sentidos de orientação por eles gerados 

são organizados a níveis cada vez mais elevados em sequências complexas que estruturam a nossa 

imagem do mundo em movimento.”  
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CAPÍTULO 1 | A PAISAGEM 

1.3 REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM 

A verdade é que de um modo geral todos os indivíduos têm capacidade de 

desenhar e é evidente a relação do desenho, como representação, com a 

percepção visual. Assim, a representação funciona como um elemento 

intermediário entre a realidade e a percepção do homem, um método de 

mediação entre experiência directa do espaço e da intervenção no mesmo. 

O arquitecto paisagista para desenvolver a sua arte utiliza princípios estéticos e 

de desenho, que o ajudam a enriquecer os seus projectos. Muitas das técnicas 

de representação da paisagem utilizadas hoje em dia, resultaram de reacções a 

obras de diversos autores ao longo do tempo.  

“On the one hand, the drawing can be an impotent imposter, an impossible 

analog, dangerously reductive and misused; whereas, on the other hand, drawing 

holds the possibility of forming a field of revelation, prompting one to figure 

previously unforeseen landscapes of a richer and more meaningful dimension” 

JAMES CORNER, 1999 

James Corner foi um dos arquitectos paisagistas que se dedicou ao estudo da 

representação da paisagem. Em 1992, escreve Representation and Landscape, 

onde após uma análise detalhada dos métodos tradicionais de representação 

chega à conclusão que há uma má utilização do desenho. Em que o desenho é visto apenas como um 

trabalho e artefacto artístico, ou então é demasiado técnico e racional, evitando o verdadeiro poder da 

paisagem. Como diz na citação a cima, o desenho pode ser um fraco impostor, mas por outro lado, o 

desenho mantém a possibilidade de criar um campo da revelação, o que levou a descobrir paisagens 

anteriormente imprevistas de uma forma mais rica e significativa. 

As relações entre a paisagem e o desenho têm vindo a evoluir ao longo dos tempos, e assim podemos 

dividir as formas de representação da paisagem em tipos diferentes: Encenação, Projecção, Diagrama, 

Sistema Notacional e Vídeo. 

REPRESENTAÇÃO 

s. f. 

1. Exposição, exibição. 

2. Quadro, escultura ou  

gravura que reproduz uma 

coisa ou pessoa. 

3. Exposição verbal ou escrita 

do que temos na mente. 

4. Observação feita em termos

 persuasivos. 

5. Reclamação em que se fund

amentam os direitos ao que se

 pede. 

6. Récita. 

7. Tratamento; ostentação 

 inerente a um cargo. 

8. Corporação dos representan

tes de uma nação 

 

DESENHO  
s. m. 

1. Arte de desenhar. 

2. Reprodução (de objectos) 

por meio de linhas e sombras. 

 

 

in Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa  
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CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2. OS MÉTODOS  

Todos os métodos e autores aqui analisados são importantes para perceber as diferentes técnicas que 

podemos usar no conhecimento, representação e formulação de uma estratégia de intervenção, e como 

estes podem integrar informação de natureza variada e inclusivamente utilizar variáveis parametrizáveis. 

Cada método de representação/conceptualização tem as suas características, uns mais técnicos e 

formais, outros mais abstratos e sensoriais outros ainda que integram a importante relação espaço/tempo.  

 

Podemos identificar e seleccionar alguns destes, enquanto momentos diferenciados, que pelas suas 

características desempenham um papel particular no conhecimento, representação e reinvenção da 

paisagem. E assim reuni-los em 3 grupos: 

 

PROJECÇÃO – construção e representação de uma linha, a figura ou sólido, desenhadas sobre um plano, 

utilizando os mapas, planos, desenhos de perspectiva, cortes e alçados. 

 

ESTRATIFICAÇÃO – selecção e extracção de elementos considerados mais relevantes. Aqui 

consideramos o mapping e o layering, pois permitem uma análise objectiva e uma argumentação lógica, 

representando elementos como a topografia, estradas e cursos de água, mas também, segundo Corner 

“os processos naturais, os eventos históricos e as histórias locais, condições económicas e legislativas; 

até interesses políticos”. 

 

 (CON)FIGURAÇÃO – composição ou disposição de um grupo de elementos. Consideramos os 

diagramas, os sistemas notacionais e o filme pois permitem compreender melhor os princípios da 

evolução de uma paisagem. Estes métodos representam a organização, o espaço, o tempo e o 

movimento, e através deles é-nos permitido integrar esse conhecimento no design. 
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CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2.1. ENCENAÇÃO  

A encenação é uma forma de desenho de apreensão e representação da paisagem onde o principal 

objectivo é representar. Ao longo dos tempos e tento em conta que os modos de representação da 

paisagem correspondiam a diferentes paradigmas, foi possível identificar os que marcaram a concepção 

e construção da Paisagem, como a geometria euclidiana e o pitoresco. (MAGALHÃES,2007) 

 

Geometria Euclidiana e Pintoresco 

Tipologia de representação em que existe uma relação de controle da natureza pelo homem, onde são 

impostas formas de geometria euclidiana. Associadas a este tipo de representação estão as antigas 

formas de representação do mundo, como em que a terra era plana, ou aquele em que a terra era 

representada por um quadrado, que mais tarde foi transformado num rectângulo, devido as leis da 

perspectiva com grande expressão durante o período barroco. O pitoresco já assume uma estética mais 

naturalista. Neste tipo de representação, a paisagem é representada pelos pintores paisagistas de modo a 

evocar a natureza.  

 

O desenho em perspectiva retrata a profundidade e a espacialidade do espaço ao nível dos olhos, de um 

certo ponto de vista. Um bom desenho de perspectiva, com todos os elementos observados, como a cor 

e a textura certa, vai-se assemelhar, ou mesmo imitar a cena em particular observada pelo sujeito. 

Começando por fazer referência à forma mais tradicional deste tipo de representação temos o pintor John 

Constable do século XVIII. Este usa o desenho de perspectiva nas suas obras, e esforçou-se para que 

estas representassem a paisagem diante dos seus olhos, com uma enorme precisão, tornando-se assim, 

um dos primeiros artistas no estudo da percepção, tendo como seu principal interesse a Natureza, 

dedicando-se a sua compreensão e procura de novos meios para representar a sua constante mutação. A 

relação entre a cena e a pintura, foi a inspiração e a origem da visão de Constable “a arte da verdade”. 

(CORNER, 1999) 
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“Quando me sento para fazer um desenho da Natureza, a primeira coisa que tento fazer é 

esquecer que alguma vez vi aquela imagem” JOHN CONSTABLE , 1963 (Tradução feita pelo autor) 

Figura 2 - Dedham Vale, John Constable, 1802. Fonte: www.john-

constable.org 

Figura 3 - The Vale of Dedham, John Constable, 1828. Fonte: 

www.john-constable.org 
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No entanto este tipo de representação apresentava alguns problemas para o 

design do Projecto em Arquitectura Paisagista, pois ao contrário das obras de 

Constable que foram obtidas a partir de algo existente, os desenhos de 

arquitectura paisagista antecedem algo. 

Nos dias de hoje a sequência de desenhos em perspectiva são usados para um 

melhor estudo da paisagem. Temos o caso dos estudos dos tecidos urbanos 

feitos por Philippe Panerai e Jean Castex, co-fundadores da escola de 

Arquitectura de Versalhes. Criaram um método de análise tipológica composto 

por quatro etapas (PANERAI, 2006): 

 DEFINIÇÃO DO CORPUS: delimitação da zona de estudo e a escolha dos níveis 

de leitura do tecido urbano; 

 CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA: corresponde à primeira classificação dos objectos, 

segundo critérios de análise estabelecidos pelo investigador;  

 ELABORAÇÃO DOS TIPOS: construção do tipo através da formulação dos 

objectos teóricos que reúnem as propriedades básicas de um grupo de 

objectos, tornando-se referência para a compreensão destes;  

 TIPOLOGIA: etapa em que os tipos são colocados lado a lado, ressaltando-se 

suas semelhanças e diferenças e os elementos que fazem com que sejam 

reconhecidos por qualquer observador. Uma tipologia elaborada mostra as 

equivalências e as hierarquias que estruturam a forma urbana. 

Para os autores, só através de uma análise directa é que é possível identificar os 

elementos que compõe uma paisagem (Fig. 5). E através desta análise 

tipológica, Panerai e Castex, abriram caminhos para outras leituras e 

descobertas de estruturas sociais, de antagonismos e características intrínsecas 

da sociedade, da estrutura urbana e da paisagem. Apesar da análise tipológica 

ser o passo inicial, é na análise dos aspectos sociais que os tipos de edificação 

e os tipos de espaços livres se revelam, através da sua relação com a forma 

urbana ajudam a traçar a paisagem social e urbana. 
 

Figura 4 – Análise urbana. 

Desenhos de Ph. Panerai e 

H. Hernandez. 

 



20 
 

 

CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2.2 PROJECÇÃO 

A projecção resulta de uma relação entre o desenho e a construção, onde se 

encontram os seguintes elementos: plano, cortes, alçados, axonometria e até 

um pouco de perspectiva. Entende-se como a forma projectada no espaço 

capturando-a numa imagem plana.  

 

Para o arquitecto o desenho de projecção serve como uma amostra da ideia 

pensada para o projecto, ou seja, o desenho de projecção é muito semelhante 

à construção. Pois, enquanto a primeira constrói um desenho a segunda 

constrói um edifício. Os desenhos de projecção não são só uma imagem ou 

um conjunto de informações, como assumem as mesmas ideias 

arquitectónicas através de projecções semelhantes.  

 

Uma forma de projecção muito conhecida e já utilizada desde há muito tempo 

são os mapas, que são planos onde se descrevem fenómenos representados 

por sinais específicos, segundo os princípios da cartografia. Os mapas 

ajudam-nos a ter uma imagem geral sobre uma figura geográfica. 

Segundo Charles Waldheim (2006), os mapas e os planos são importantes, mas 

também são as fotografias aéreas, pois estas funcionam como auxiliar no 

mapeamento.  

 

A primeira fotografia aérea conhecida foi tirada pelo francês Gaspar Tournachon 

em 1858, num balão de ar quente, apenas algumas sobreviveram com o tempo, 

uma delas foi a da Figura 6. As fotografias aéreas são um elemento fundamental 

no mapeamento. 

 

Figura 5 – Uma das primeiras 

fotografias sobreviventes de 

Gaspar Tournachon sobre 

Paris em 1866. 

PROJECÇÃO 

s. f. 

1. Acto de imprimir 

movimento a um corpo. 

2. Conjunto de raios  

projectados por um foco. 

3. Imagem que se reflecte 

numa superfície. 

4. [Geometria]  Figura que se 

obtém pela incidência de 

perpendiculares tiradas 

todas as extremidades daslinh

as de uma figura. 

5. [Química]  Acção de ir lanç

ando a pouco e pouco num ca

dinho a substância que se pret

ende calcinar. 

6. [Geografia]  Representação 

de uma parte da Terra ou do  

céu sobre um plano. 

 

 
in Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa  
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CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2.2.1 MAPPING 

“Mapping is a fantastic cultural project, creating and building the world as much as measuring and 

describing it.” JAMES CORNER, 1999 

O mapping ou mapeamento é uma representação gráfica de informação, de um 

processo, uma estrutura ou um sistema que representa as relações entre os 

seus diferentes componentes (Fig 

No mapping, existem três operações essenciais, os quais James Coner 

designou de ‘fields’, ‘extracts’ e ‘plottings’. Na primeira operação há que 

estabelecer uma relação com um campo, estabelecer regras e um sistema. A 

segunda operação refere-se à extracção, isolamento ou "desterritorialização" de 

dados importantes do campo. A terceira refere-se à plotagem do desenho final, 

coma a criação e os relacionamentos ou a "re-territorialização" dos elementos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO  

(mapear + -mento)  

s. m. 

1.Acto ou efeito de mapear. 

 

 

MAPEAR  

(mapa + -ear)  

v. tr. 

1. Representar através de 

mapa(s). 

2. Fazer uma representação 

gráfica das diversas partes de 

um todo. 

 

 

in Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa 

 

Figura 6 – Exemplo de 

mapping da rede de ferrovias 

de Nova York, James Corner. 
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O mapping pode-se expressar em diferentes formas, James Corner conseguiu identificar 4 formas de 

‘mapping’ no planeamento contemporâneo, as quais designou de ‘drift’, ‘layering’, ‘game-boards’ e 

‘rhizome’. (JAMES CORNER, 1999) 

No entanto, a que tem vindo a ter um maior desenvolvimento no design urbano, em grande escala e na 

arquitectura paisagista, é a layering, que consiste na sobreposição de camadas independentes, com uma 

estrutura interna autónoma, de modo a obter uma superfície heterogénea.  

Os pioneiros a usar o layering como estratégia no design e no planeamento, foram os arquitectos Bernard 

Tschumi e Rem Koolhaas, nas propostas para o Parc de la Villette, em Paris no ano de 1983. Em que nos 

projectos apresentados os aspectos logísticos e programáticos do parque foram desmontados numa série 

de layers. Cada layer ou camada era organizada dependendo da sua função. As camadas não eram um 

apenas o mapeamento do espaço ou do contexto existente, mas representavam a complexidade do 

programa pretendido para o espaço.  

Apesar de Tschumi e Koolhas serem arquitectos e não arquitectos paisagistas, as suas propostas 

revelaram a complexidade de reconstruir cidades e paisagens, e através do layering vieram mostrar que 

talvez a parte mais importante do processo criativo é a preparação de um mapeamento de todas as partes 

que apresentam um papel importante na génese do projecto. De tal forma que os projectos foram 

apresentados de maneira a que as diferentes camadas do mapeamento quando sobrepostas 

automaticamente gerassem um plano. 
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Figura 7 - Antigo Matadaouro, 1920 

CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2.2.1.1 PARC DE LA VILLETE, PARIS 

Foi um dos mais desafiantes projectos da altura, devido à 

dificuldade que apresentava para os arquitectos, em 

trabalhar num espaço de grande escala dentro da cidade. 

Um espaço com aproximadamente 48ha era ocupado por 

um antigo matadouro, e apresentava diferentes 

problemas, como o de ser atravessado por dois canais de 

água.  

 

Para além disso existia uma lista de pedidos por parte do 

cliente, o primeiro era de descentralizar a cidade e criar 

uma segunda área de foco e actividade, e o segundo era 

fornecer cultura adicional para os cidadãos de Paris. O 

principal obstáculo não era a identidade do local ou a sua 

composição mas a sua organização estratégica.  

Das 470 propostas enviadas para concurso, em segundo 

lugar ficou a proposta de Kem Koolhaas do Office of 

Metropolitan Architecture e o projecto vencedor foi o do 

atelier de Bernard Tschumi. 

 

LOCALIZAÇÃO: Paris, França 

INÍCIO: 1982 

INÍCIO DOS TRABALHOS: 1985 

FIM DOS TRABALHOS: 1996 

ÁREA:  550,000 m2 

CUSTOS: 1,372,040,000 € 

Figura 9 - O espaço depois da intervenção. 

Figura 8 - O espaço antes da intervenção. 
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PARC DE LA VILLETE 

BERNARD TSCHUMI 

 

Para o arquitecto Bernard Tschumi, este 

parque é uma obra em desenvolvimento, 

composto por três sistemas: 

 

 

 - Um sistema de linhas auxiliado por uma grelha de extravagantes Folies, um sistema ortogonal que guia 

o movimento dos pedestres e o caminho dos jardins temáticos. O eixo norte-sul liga duas estações de 

metro e o eixo este-oeste liga Paris aos seus subúrbios. 

- Um sistema de pontos, colocados em intervalos de 120m, que servem de denominador comum a todo 

o parque. Estes pontos são cubos de 10x10x10 que podem ser reconhecidos em todo o parque e podem 

acomodar necessidades específicas. 

- Um sistema de superfícies do parque, em que umas são reservadas a actividades como jogos, 

exercício, entretenimento, mercados e muito mais. As restantes superfícies são formadas por terra e 

gravilha compacta, com diferentes formas. 

 

A estrutura do Parc de la Villete, através destes diferentes sistemas permite várias combinações e 

substituições dentro do espaço construído, sem o parque perder a sua identidade. O projecto de Tschumi 

é baseado nas disjunções e dissociações da vida moderna em Paris. Assim, o parque ilustra que o 

conceito de uma interacção de pensamentos e ideias é o que faz o design e a função do espaço 

funcionarem, e não os objectos do espaço.  

 

 

 

Figura 10 – Parc de La Villete actualmente. 
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Figura 11 – Layering: Linhas, Pontos e Superficies. Fonte: 

http://www.tschumi.com/ 

Figura 12 – Proposta de Intervenção. Fonte: 

http://www.tschumi.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHAS 

PONTOS 

SUPERFICIES  
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Figura 13 – Proposta Final, OMA. Fonte: 

http://www.oma.eu/ 

PARC DE LA VILLETE 

REM KOOLHAAS 

 

A proposta de OMA para o parque também tem a sua 

importância neste trabalho, por causa das teorias de Rem 

Koolhaas sobre a ideia de congestionamento. Koolhas defende 

no seu livro Delirious New York, que um aranha-céus 

americano é condensador social, gerando e intensificando as 

relações sociais, e foi precisamente essa a ideia que tentou 

passar para o Parc de La Villette.  

Assim como na proposta de Tschumi, há uma sobreposição de 

diferentes layers. No entanto, com a sobreposição sobram 

faixas, ás quais chama de vazios, espaços capazes de gerar 

congestionamento. Sendo essa a estratégia para o Parc de La 

Villette, espaços abertos recebiam e ofereciam à cidade 

diferentes usos, que se iam desenvolvendo e adaptando ás 

necessidades da sociedade. 

 

 

 

 

Figura 14 – As diferentes layers. Fonte: http://www.oma.eu/ 
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Nestas propostas para a competição do Parc de La Villette em Paris, revelou-se que a utilização do 

mapping / layering foi uma mais-valia, porque levou à formação de uma sobreposição de estratégias de 

intervenção. Foi a partir daí que o método de sobreposição de camadas se começou a desenvolver, em 

grande parte por arquitectos paisagistas e urbanistas holandeses. Como é o caso dos gabinetes OMA e 

West 8, que participaram em outras competições onde usaram este método na conceptualização da sua 

proposta. Como podemos ver nas seguintes imagens: 

Figura 15 – Papendorp, 

Holanda, Utrecht, 1997, OMA. 

Plano urbano para Leidsche 

Rijn de um parque 

empresarial. Com uma mistura 

de três programas, sedes 

corporativas inseridas na 

paisagem, um núcleo com alta 

densidade de edifícios e as 

principais vias de trânsito. 

Fonte: http://www.oma.eu/ 

Figura 16 – The 

Schouwburgplein, Roterdão, 

1997, West 8. Plano para uma 

praça no centro de Roterdão. 

Uma das praça mais relevante 

no mundo, visto não existir 

outra igual. Chamada “Theater 

Square” foi criada para 

receber festivais e instalações. 

Um espaço público interactivo 

e de uso flexível, que muda 

durante o dia e consoante a 

estação. 

Fonte: http://www.west8.nl/ 

 

 

 

OMA© All rights reserved 

 

West 8 © All rights reserved 
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CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2.2.2 PATTERNING 

O patterning é uma técnica muito discutida no mundo do urbanismo da paisagem e apresenta um grande 

potencial, pois as tendências actuais tendem a concentrar-se em projectos que podem operar a grandes e 

pequenas escalas. Isto é, qualquer que seja a escala do projecto existe sempre algo a dizer sobre a escala 

do projecto e os seus padrões. 

Distancia-se um pouco do mapping, pois é uma forma de diagrama que representa um padrão específico 

de movimento, como numa dança ou exercício. Esta técnica consiste na limpeza de informação, quer esta 

seja pontuações, eventos, movimentos, com diferentes escalas de intervenção, estabelecendo as 

respectivas inter-relações. Transforma processos, dinâmicas e movimentos em padrões, cuja 

composição resultante é simples (GOMES, 2012).  

O grande interesse do patterning recai no facto de ser um método através do qual podemos ter esperança 

de vislumbrar o mundo ecológico, pela capacidade que tem de codificar padrões de semelhanças entre 

espécies e sistemas ecológicos que podem indicar pontos, zonas ou intersecções de interesse, e essas 

áreas, então, tornam-se pontos de intervenção. 

Kem Koolhaas com Bruce Mau e Bernard Tschumi, na competição para o Downsview Parc utilizaram o 

patterning para demonstrarem as suas ideias, através de padrões. 

 

 

 

 

Figura 17 – Proposta de Kem 

Koolhaas e Bruce Mau, para 

Downsview Park. A estratégia 

de intervenção passava por 

usar árvores em vez de 

edifícios, servindo como 

catalisadores. Fonte: 

http://www.oma.eu/ 
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Figura 18 - Proposta de Bernard Tschumi para Downsview Park. Tschumi criou um sistema que representavam a diversidade de padrões de 

crescimento das várias comunidades vegetais, nos quais se podia constatar a progressão das cores e dimensões. Fonte: 

http://www.tschumi.com/ 
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2.3 DIAGRAMA 

A técnica e o procedimento fundamental do conhecimento da arquitectura 

mudaram, ao longo da segunda metade do século XX, passando do desenho 

para o diagrama. No entanto, não quer dizer que os diagramas já não tivessem 

sido utilizados em outros períodos da história da arquitectura, mas foi só nos 

últimos 30 anos que o diagrama foi modernizado, e começou a ter maior 

importância (SOMOL, 1999). 

Na arquitectura o uso de diagramas surgiu como resultado de uma necessidade 

de criação de novos sistemas de análise e design. Os diagramas são um sistema 

de análise abstracto, desenvolvidos para terem uma capacidade de transmissão e evolução, baseando-se 

num processo mental que ao interpretar a realidade reduz contextos complexos.  

Encontram-se estreitamente relacionados com as capacidades da visão e representação, funcionam como 

padrões geométricos que podem representar fluxos, materiais ou dados estatísticos, como é o caso das 

áreas da biologia, geografia e história.  

Na área da arquitectura os diagramas contêm muitas vezes informações sobre a vida humana, como uma 

estrutura básica que se converte numa forma. No entanto, existe uma diversidade de diagramas, e 

podemos dividi-los em duas categorias (MONTANER, 2010): 

 1.Os diagramas que funcionam como instrumentos de leitura da realidade, dos elementos 

arquitectónicos, urbanos e territoriais; 

 2.Os diagramas que auxiliam na concepção do projecto, representando as propostas e formas, 

dividindo-se em duas linhas de desenvolvimento: uma que enfatiza uma suposta autonomia disciplinar, 

em carácter formal e na repetição; e uma que adopta os diagramas para reproduzir vários registos da 

realidade, mostrados nas geometrias ou formas intemporais. 

Com o aparecimento do diagrama dá-se a queda do consenso pós-renascentista acerca do papel do 

arquitecto e atinge sua apoteose com a emergência dos “arquitectos de informação” depois de 1960 

(SOMOL, 1999). 

 

DIAGRAMA 

s. m. 

 

1. Representação de 

um objecto por meio das suas 

linhas de contorno. 

2. Delineamento. 

3. Esboço. 

4. Demonstração geométrica 

por meio de linhas. 

 

 

in Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa 
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Christopher Alexander passou vários anos a tentar definir uma visão de design aliado à ciência. Escreveu 

a obra Notes of Synthesis of Form, onde desenvolveu essa teoria. Para Alexander um bom projecto tem 

que existir uma correspondência subjacente entre a estrutura do problema e a estrutura da solução.  

Assim, a concepção de um projecto deve passar por listar todos requisitos, analisar as relações entre eles 

com base em possíveis desajustes, produzindo uma decomposição hierárquica das peças, resultando 

num diagrama cuja hierarquia é estrutural (ALEXANDER, 1964).  

A obra de Christopher Alexander representa uma tentativa para descobrir o que torna um projecto bem-

sucedido, desenvolvendo diagramas, Figura 19, através de padrões os quais tiveram em conta as 

experiências das pessoas.  

 

 

 

Figura 19 - Exemplo de um diagrama hierárquico. Notes on The Synthesis of Form, Christopher Alexander, 1964. 
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Peter Eisenman (1999) afirmou que “um diagrama é, ao mesmo tempo, uma forma de texto, um tecido 

traçado e um índice de tempo”. No entanto, usou os diagramas de um ponto de vista mais formal, Figura 

20, sem qualquer relação com a funcionalidade e contexto, defendendo a concepção até à transformação. 

Ao contrário de Alexander que afirmava que o diagrama é “qualquer padrão que, pode ser captado a partir 

de uma situação real, transmitindo a influência física de certas exigências ou forças”, Eisenman rejeitou 

esse tipo de diagramas, devido à sua visão tão analítica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colin Rowe (1978) e Stan Allen (1999) elevaram os diagramas para outros patamares, usando-os em 

estudos de tecidos urbanos. Usando os diagramas de forma a definir o campo visual tridimensional e 

modelar a paisagem, auxiliando na metodologia e compreensão das formas urbanas.  

 

Figura 20 – Diagramas sequenciais de uma casa. Diagram: An Original Scene of Writing, Peter Eisenman,2010. 
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Numa abordagem projectual, é necessário conhecer o local onde se pretende intervir, e através dos 

diagramas é possível, com os dados do projecto, analisar, conhecer e planear a intervenção. 

Colin Rowe foi uma figura importante na reinterpretação do espaço urbano, através de uma abordagem 

explícita sobre o novo desenvolvimento para uma estrutura de uma cidade histórica e para as tipologias 

tradicionais do espaço urbano. Utilizava os seus diagramas “figura-fundo ”
3

 para ensinar os seus alunos a 

considerar os edifícios não só como objectos, mas também como panos de fundo. Na obra Collage City 

utilizou os desenhos diagramáticos, para demonstrar como as cidades europeias foram estruturadas, 

revelando a morfologia do tecido urbano tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colin Rowe teve grande influência, pois a sua análise diagramática foi um incentivo para experimentar 

diferentes concepções de projectos. Na criação do espaço público formal a qualidade urbana passa 

necessariamente por uma precisa delimitação física que é de clara inspiração “roweniana”.  

                                                           
3
 Tradução da palavra “Figure-ground” usada no livro Public Places – Urban Spaces, 2003. 

Figura 21 – Diagramas de análise da cidade de Roma. Colin Rowe, 1978. 
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Nos últimos 30 anos, os irmãos, Rob e Léon Krier, influenciaram a arquitectura e o urbanismo. Nasceram 

em Luxemburgo, e testemunharam a sua cidade a ser destruída por más decisões de planeamento e 

edifícios com baixa qualidade, o que os levou a querer estudar as causas destes acontecimentos. 

Aceitando os princípios e técnicas da arquitectura e do urbanismo tradicional, têm vindo a documentar 

espaços urbanos e elementos de arquitectura através de vários desenhos e ideogramas. 

Os arquitectos e irmãos Krier sofreram influências dos estudos tipológicos que fizeram durante a sua 

formação profissional. Rob Krier, segundo a influência de Sitte
4

, e com base nas diferentes tipologias das 

praças das cidades europeias, desenvolveu um trabalho sobre o espaço urbano.  

Rob Krier é um arquitecto e influente teórico em arquitectura e planeamento urbano, do pós-modernismo. 

Publicou, em 1979, o primeiro livro sobre o espaço urbano, contribuindo para a criação de uma tipologia 

de integração dos espaços urbanos, ganhando uma posição influente nas polémicas racionalistas 

urbanas. O grande objectivo do livro é trazer de volta a definição original de espaço urbano, visto que no 

contexto das cidades modernas essa definição já não se aplica. Para tal, há a necessidade de definir o 

que é espaço urbano no urbanismo actual, e qual a sua importância. 

O autor afirma que no passado o conceito de espaço urbano foi distorcido, e que este deve voltar a sua 

forma e qualidades iniciais, para uma melhor compreensão da sua verdadeira expressão na cidade 

contemporânea. O livro trata de elementos morfológicos do espaço e o modo sistemático de como esses 

elementos todos juntos formam o espaço urbano. Segundo Krier, as etapas para a concepção do espaço 

urbano são: 

1 – Formas básicas 

2 – Modelação 

3 – Regularidade da Superfície 

4 – Fachadas e secções 

5 – Intersecções 

6 – Escala 

 

 

                                                           
4
 Camillo Site (1843-1903) - arquitecto e historiador de arte austríaco. Autor de “Construção das cidades Segundo seus 

Princípios Artisicos”. 

Figura 22 – Exemplos de Formas básicas do espaço urbano, Rob Krier, 

2010. 
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Figura 23 – A cidade ‘civitas’ resulta da combinação do espaço público 

‘Res Publica’ com o espaço comercial ‘Res Economica’. Houses, Palaces  

and Cities, Leon Krier, 1984. 

No livro, Rob Krier fornece uma enciclopédia visual exaustiva dos espaços urbanos, embora, os exemplos 

sejam uma mistura de espaços reais e hipotéticos. No entanto, os tipos de espaços discutidos que 

podem ser encontrados são principalmente espaços urbanos densos, classificados como "tradicional".  

 “O espaço é geometricamente limitado por uma variedade de elevações. É só claro a legibilidade 

das características geométricas e qualidades estéticas quando nos permite conscientemente perceber o 

espaço externo como espaço urbano” ROB KRIER, 2010 (Tradução do autor)   

Já, o seu irmão, Léon Krier, com ideias mais fixadas no passado, propõe a recuperação das cidades 

europeias, com base nas tipologias históricas. Chegando mesmo a reproduzir em pleno século XX, uma 

cidade do século XVIII, em Poudburry, Inglaterra. Um dos mais influentes arquitecto e urbanista, não pelas 

suas construções, mas pelos seus desenhos e escrita. O estilo do seu desenho – linhas pretas sobre uma 

folha branca – fazem lembrar os desenhos de Le 

Corbusier. Tal como Corbusier, andou às voltas 

com as questões urbanas do seu tempo e tentou 

encontrar um modelo que resolvesses todos os 

problemas. Escreveu uma das primeiras 

formulações a respeito da “reconstrução da 

cidade”. (KRIER, 1978) 

- Uma cidade só pode ser reconstruída em 

forma de ruas, praças e quarteirões; 

- As ruas e as praças devem apresentar um 

padrão familiar; 

- A simplicidade deve ser o objectivo da 

topografia urbana; 

- A cidade deve apresentar articulação entre 

espaço público e doméstico, monumentos e 

tecido urbano, praças e ruas, arquitectura 

clássica e edifícios nacionais; 

- E deve seguir essa hierarquia. 
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Para demonstrar as suas ideias usou diagramas (Figura 24, 25 e 26), com um 

toque muito pessoal aproximando-se mesmo da forma / aspecto caricatural. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – A Reconstrução da cidade 

industrial. Houses, Palaces, Cities. 

Léon Krier, 1970. 

Figura 24 – A Reconstrução da cidade 

artesanal. Houses, Palaca,  Cities. 

Léon Krier, 1970. 

Figura 26 – A cidade e evolução sub-

urbana. Houses, Palaces, Cities. Léon 

Krier, 1970. 
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Para Stan Allen (2003), apesar dos diagramas terem uma função explicatória, a sua vantagem é que 

funcionam como um meio abstracto de pensar sobre a organização. Organização que trata 

relacionamentos não entre objectos mas de interface, sendo por isso abstractos.  

 “A diagram is therefore not a thing in itself but a description of potencial relationships among 

elements, not only an abstract model of the way things behave in the world but a map of possible worlds” 

STAN ALLEN, 1996 

Os diagramas podem ajudar a transmitir as intervenções, pois são abertos a qualquer tipo de informação. 

Os diagramas são abertos a uma multiplicidade de interpretações. Stan Allen chega mesmo a afirmar que 

as notações pertencem ao tempo, enquanto os diagramas ao espaço e à organização.  

 

 

Figura 27 – Diagramas de Field 

Conditions, Stan Allen, 1996. 
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2.4 SISTEMAS NOTACIONAIS 

Apesar de se pensar que as técnicas de representação e projecção, que tiveram 

como base as formas tradicionais de representação na arquitectura e no 

planeamento, como os planos, cortes, elevações e isometria, continham 

informação suficiente nenhuma destas técnicas mostrava ou representava o 

movimento do homem no tempo.  

Existindo a necessidade de criar novos métodos que representassem o 

movimento no tempo e no espaço, surgiram os sistemas notacionais, que 

consistem num sistema de símbolos ao longo de uma linha de tempo. 

“Notation systems in landscape architectural design are not only useful for their communicative 

and translatory status, but also because they enable one to consider the simultaneity of different layers of 

experience, including movement and time”. JAMES CORNER, 1999 

A primeira tentativa para criar um sistema de notação foi na dança, por parte de Rudolf von Laban que 

trabalhou um sistema simbólico para a representação coreográfica, de modo a especificar a sincronização 

dos movimentos do corpo de uma maneira mais exacta do que uma descrição verbal. 

Numa tentativa de contrariar Ann Hutchinson que disse que “[…]a criação de um sistema de notação 

envolve muitos aspectos pessoais de quem elaborar esse sistema […]”(COHEN, 1998), Rudolf von Laban 

criou um sistema de notação de dança, que não só pretendia reconstruir os movimentos coreográficos, 

mas que tivesse uma linguagem real, simbolicamente rigorosa e universalmente compreensível.  

Labanotation foi um grande avanço na história dos sistemas de notação de dança, pois podia ser utilizado 

para todos os tipos de dança e mesmo todo o tipo de movimentos, e conseguiu isso através dos estudos 

subjacentes a todos os movimentos espaciais do corpo humano. (LABAN, 1978) 

 

 

NOTAÇÃO  

s. f. 

1. Acto ou efeito de notar. 

2. Anotação. 

3. Sinais convencionais. 

4. Sinais ortográficos. 

 

 in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa  
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O Labanotation (LABAN, 1978) utiliza símbolos abstractos para 

definir:  

DIRECÇÃO E NÍVEL DO MOVIMENTO 

Símbolos de direcção indicam as nove direcções possíveis no 

espaço e o preenchimento do símbolo especifica o grau de 

movimento. Cada símbolo indica a orientação de uma linha entre 

os pontos proximal e distal do corpo, de uma peça ou de um 

membro. Os símbolos de direcção, indicam a direcção/inclinação 

em que os membros se encontram e são organizados em três 

níveis: alto, médio e baixo.  

 

PARTE DO CORPO QUE FAZ O MOVIMENTO 

Os símbolos são colocados num conjunto vertical. A localização 

de um símbolo, define a parte do corpo que representa. A linha 

central representa o centro do corpo, os símbolos da direita, 

representam a parte direita do corpo e os da esquerda, a parte 

esquerda do corpo.  

 

DURAÇÃO DO MOVIMENTO  

A pessoa é lida de baixo para cima e o comprimento de um símbolo define a duração do movimento. 

Existe um símbolo específico para tudo, desde distância espacial, relações espaciais, transferência de 

peso, centro de peso, curvas, partes do corpo, percursos, etc. Quando há ausência de símbolo na coluna 

de suporte isto indica que nenhuma parte do corpo está a tocar no chão.  

 

QUALIDADE DA DINÂMICA DO MOVIMENTO  

É frequentemente indicada pela utilização de sinais de esforço, através de quatro categorias de esforço 

que são:  

Espaço: directo/indirecto Peso: forte /leve Tempo: repentino/contínuo Fluxo: limitado/ livre 

Figura 28 – Labanotation - Direção e nível do 

movimento. 

Figura 29 – Labanotation – Parte do corpo que 

faz o movimento 
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Este sistema é de grande eficácia pois não se baseia num estilo de dança em particular, mas nas leis da 

cinética. Fascinando algumas pessoas, como é o caso de Kevin Lynch, que introduziu o sistema 

notacional na concepção do projecto. 

“The sense of spatial sequence is like that of large-scale architecture; the continuity and insistent 

temporal flow are akin to music and cinema. The kinaesthetic sensations are like those of the dance or the 

amusement park, although rarely so violent” KEVIN LYNCH, 2009  

Kevin Lynch foi o primeiro autor que focou o seu trabalho nos elementos 

visuais e nas noções cognitivas do espaço urbano. Foi responsável por um 

livro de grande impacto no mundo das notações. No livro The Image of the City 

de 1960, explica que um lugar é compreendido através da sua imagem, das 

diferentes representações que as pessoas constroem individualmente a partir 

do que foi construído no espaço real, como as ruas, as praças, os parques e os 

edifícios. Usando como exemplo três cidades, Boston, Jersey City e Los 

Angeles. A imagem da cidade encontra-se associada a diferentes factores, 

como a escala e a forma, que variam em função de aspectos físicos, mas 

também em função de aspectos culturais. A percepção da imagem tem como 

base a legibilidade e a imaginabilidade, funcionando como apoios para a 

constituição da imagem, da qual se pode definir a identidade, a estrutura e o 

significado de cada elemento do lugar. (LYNCH, 2003) 

Com o principal objectivo de interpretar a cidade enquanto um conjunto de 

diferentes elementos e através do olhar das pessoas, Lynch definiu cinco 

elementos básicos que constituem elos físicos da imagem urbana, sendo eles 

os seguintes: as vias, os limites, os bairros, os cruzamentos e pontos 

marcantes. 

 

 

LEGIBILIDADE 

 

“facilidade com que as partes 

podem ser reconhecidas e 

organizadas numa estrutura 

coerente” 

Lynch, 1960 

 

IMAGINABILIDADE 

 

“qualidade de um objecto 

físico que lhe dá uma grande 

probabilidade de evocar uma 

imagem forte num dado 

observador” 

Lynch, 1960 

 

 

Figura 30 - Os cinco 

elementos básicos. The 

Image of the City, 1960 



41 
 

Figura 31 – Diagrama do espaço, movimento e vista, The View From the Road, 1964. 

Os cinco elementos-tipo mostram como a imagem da cidade se manifesta, sendo que na realidade estes 

elementos não existem isoladamente. Os elementos que se encontram em movimento na cidade, como 

as pessoas e as suas actividades, são tão importantes como os elementos estáticos. A imagem da cidade 

resulta do processo entre observadores e observados.  

Este estudo sobre a percepção da imagem da cidade criou, para os urbanistas, uma nova perspectiva no 

design da cidade. Lynch afirma que a organização espacial da vida contemporânea, a velocidade do 

movimento, a velocidade e escala das novas construções são necessárias para a criação de novos 

ambientes, em grande escala.  

O livro foi um sucesso na sua época de lançamento, pois, era um instrumento conveniente e útil para 

compor a cidade ideal. Mas parte do seu conteúdo foi deixada em aberto, dando espaço a crítica e 

preocupação, pois Lynch projectou a cidade de uma forma bastante linear e dando pouca importância ás 

complexidades que envolvem os aspectos sociológicos da vida da cidade. 

Mais tarde Lynch juntamente com Appleyard e Myer (1964), lançou o livro The View from the Road que 

serviu como um ponto de partida e como referencial teórico para o problema “movimento e tempo”. Na 

obra documenta a cenografia e a coreografia dos movimentos e fluxos dentro da cidade, mas também da 

própria paisagem, utilizando os elementos básicos constituintes da cidade formulados na obra anterior. 
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“Enfatizamos a beleza potencial de grandes feitos da engenharia, em contraste com a falta dela […] 

Fomos atraídos pela auto-estrada por ser um bom exemplo de um problema típico na cidade: o problema 

de projectar sequências visuais para o observador em movimento. […]”(APPLEYARD, LYNCH AND MYER, 

1964) 

Figura 32 - Mapa de Boston com a auto-estrada, The View from the Road, 1964. 
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“A paisagem da auto-estrada […] Aqueles que 

ficam alarmados com a falta de beleza das nossas 

auto-estradas, enfatizam a repressão do vício, em 

vez de estimular a sua virtude. As estradas devem-

se fundir na paisagem, os cartazes publicitários 

controlados e as cicatrizes da construção devem 

ser disfarçadas pela plantação de vegetação. Há 

que existir uma preocupação em transformar a 

experiência da auto-estrada em algo positivo.” 

(APPLEYARD, LYNCH AND MYER, 1964) 

As notações combinam ideias abstractas 

essenciais à estrutura urbana, com a experiência 

vivida no espaço. E assim desenvolveram uma 

série de sistemas notacionais, compostos por uma 

sequência de diagramas, acompanhados por uma 

linha de tempo. São aplicadas determinadas 

simbologias para os atributos do movimento 

descrito: obstáculos, posições, sentidos, 

velocidades, ritmos, direcções, ângulos de visão, 

etc. 

A experiência visual da auto-estrada foi assim 

registada através de um sistema, compostos por 

uma sequência de diagramas. O sistema notacional 

criado no The View from the Road está dividido em 

duas categorias: movimento e espaço (Figura 33), 

e orientação (Figura34). 

Alguns dos componentes visuais desta experiência 

foram desenhados ao longo de uma escala de 

tempo, na qual o curso da estrada foi simplificado 

num diagrama de uma linha recta. 
Figura 33 – “Motion and Space”, The View from the Road, 

1964 
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A Figura 33, consiste numa sequência de 

diagramas da percepção do passageiro do 

movimento e espaço ao longo do percurso. 

Acompanhada por símbolos directamente ou ao 

longo da sequência de diagramas. A forma é 

construída através das sensações do condutor 

de espaço e movimento ao longo do percurso 

A figura 34, representa a orientação do 

passageiro, a sua imagem sobre a paisagem. 

Aqui pretende-se mostrar a força e 

continuidade do percurso, assim como os 

elementos a ele associados, de maneira a 

clarificar e fortalecer a imagem do passageiro 

sobre o seu envolvente, de modo a conseguir 

localizar-se na estrada e na paisagem. 

O sistema notacional de Lynch, Appleyard e 

Myer surgiu como uma resposta à falta de 

técnicas para gravar, analisar e comunicar as 

sequências visuais de uma auto-estrada.  

O principal objectivo era desenvolver um 

método que se abstraísse dos elementos 

essenciais, que facilitasse a visualização do que 

ficou registado e que melhorasse os métodos 

convencionais através da representação da 

experiência como uma experiência mais 

dinâmica e não tão estática.  

 

 

 

Figura 34 – “Orientation”, The View from the Road, 1964. 
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Também como Lynch, Lawrence Halprin (1972) ficou fascinado com a capacidade de representar o 

movimento através de notações, e criou o Motation, notações de movimentos, que consistiam em 

representações diagramáticas de movimento pelo espaço e tempo, usando uma estrutura idêntica a uma 

pauta musical. 

 

Figura 35 - Um estudo de Motation de Halprin, desenvolvendo técnicas que examinam a maneira como as pessoas e a água se movem na 

paisagem.  Lawrence Halprin notebooks, 1972. 
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O primeiro sistema de Motation apareceu em 1965, e composto por dois sub-sistemas, os símbolos 

(ponto, arco e linha) e o formato onde esses símbolos eram registados. Os símbolos eram divididos em 

grupos de símbolos que representavam direcção, representavam objectos que se movem e símbolos que 

representavam objectos que estão parados. Esses símbolos eram registados num formato modelo, como 

podemos ver na Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Exemplo de um modelo de registo de Lawrence Halprin. Lawrence Halprin notebooks, 1972. 
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A abordagem de Halprin era ideográfica e personalizada, como ferramenta para programar água e efeitos 

luminosos de fontes, permitia desenhar uma variedade de movimentos que se encontravam nos parques 

urbanos. Este processo de coreografar o movimento, Motation, permitiu a criação de alguns espaços 

públicos mais desafiantes e potencialmente perigosos. 

Como é o caso de The Ira Keller Fountain em Portland, Estados Unidos, que oferece possibilidades 

infinitas de acção no espaço. 

 

Lawrence Halprin percebia o valor de uma rica experiência urbana, no entanto como foi mais activo entre 

1960 e 1970, um período muito recente para ter inspirado alguma apreciação pública foi muitas vezes 

associado aos “males” da renovação urbana.  

“By Creative, I mean a city which has great diversity and that allows for freedom of choice; one 

which generates the maximum of interaction between people and their urban surroundings” LAWRENCE 

HALPRIN, 1972  

Ao contrário de muitos arquitectos paisagista contemporâneos, Halprin não criava espaços para olhar e 

não tocar, pelo contrário desenvolvia o espaço que estimulasse a interacção social e um comportamento 

criativo. O seu processo criativo demonstra interesse em melhorar a vida urbana esteticamente, 

emocionalmente e psicologicamente. Já chegou mesmo a ser comparado a Frederick Law Olmsted, em 

parte por partilharem interesse no envolvimento social no espaço público. (HIRSH, 2006) 

Figura 37 – The Ira Keller Fountain, 1995 Figura 38 – The Ira Keller Fountain, 1995  
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CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2.5 VÍDEO 

Christophe Girot (2006) acredita que precisamos de mudar a nossos métodos através de novos 

identificadores de paisagem, capazes de integrar a complexidade e contradição de cada local. Com uma 

melhor integração do pensamento visual no início do processo criativo pode contribuir significativamente 

para o desenvolvimento e comunicação do projecto. Girot defende o uso do vídeo em Arquitectura 

Paisagista. 

“ a primazia da visão sobre o plano, uma visão em movimento, distanciada dos cânones 

estabelecidos e capaz de reflectir e infligir na complexa dimensão urbana”. GIROT, 2006 (Tradução do autor) 

A relação espaço-tempo que o vídeo é capaz de descrever, intensifica e mistura coreografias das variadas 

dimensões e escalas de realidades que não são imediatas ao observador comum, ou outras com as quais 

identifica a sua experiência quotidiana (GOMES, 2012). Esta ferramenta audiovisual constitui, portanto, uma 

representação da experiência de uma parte dessa complexidade, no entanto quando combinada com 

outras áreas como a topografia e a representação arquitectónica, são capazes de formular uma visão 

completa do local onde elementos como o tempo, espaço e movimento estão presentes. 

A produção de um vídeo, na sua maioria, está dividida em três partes: o registo de informação; a fase de 

montagem e o produto final. O registo de informação, passa por uma intenção, aquilo que o indivíduo 

pretende mostrar. A fase de montagem resulta de uma reinterpretação do que foi captado e registado. E o 

que diferencia o vídeo de outras formas de apreensão da paisagem, é a sua capacidade de manipulação 

do tempo, de fixação das imagens, que vai determinar a duração das sequências e sucessões de espaços 

que se pretende evidenciar. O produto final é uma combinação de vários elementos, desde fotografias, 

sons gravados, elementos escritos ou até desenhados.  

 

O vídeo tem vindo a ser integrado nas escolas da Europa como um instrumento de observação, pois é o 

instrumento que consegue representar mais atributos da experiência, uma vez que para além da imagem e 

movimento consegue reproduzir o som. 
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Figura 39 – Fotos do vídeo realizado em Feltre. Trabalho elaborado por Girot em 2002, onde o vídeo apresenta um retrato da cidade para os 

moradores. É um retrato raro porque mostra a paisagem banal dos subúrbios lado a lado com os seus edifícios renascentistas de renome 

mundial. O vídeo sobrepõe ainda mais o ambiente natural imediato com o desenvolvimento industrial e de infra-estrutura. O objectivo do 

projecto era mostrar o quão vulnerável é Feltre para o desenvolvimento não planeado. Fonte: http://girot.arch.ethz.ch/ 
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Figura 40 – Windmill Topography e Pivot Irrigations, James Corner, Taking Measures: Across the American Landscape, 1994.  

CAPÍTULO 2 | MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO/CONCEPTUALIZAÇÃO DA PAISAGEM 

2.6 EXEMPLOS 

  

 

Para demonstrar como estes métodos de representação/conceptualização são determinantes na 

formulação da especificidade de cada programa de intervenção, e que podem integrar informação de 

natureza variada, temos dois exemplos. 

Na Figura 40, podemos observar uma tentativa de representar e descrever certas condições e processos 

de formação de paisagem e ao mesmo tempo, sugerir novas bases para o trabalho futuro. Em conjunto 

estas peças construem uma imagem ideográfica, sinestésica dos vastos territórios dos moinhos de vento 

do leste de Los Angeles, ao mesmo tempo que acomoda as várias forças e condições que moldam e que 

sustentam a gênese desta paisagem ainda em evolução.  
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Também de James Corner, a Figura 41 é um bom exemplo de uma linguagem diagramática aliada a uma 

linha de tempo. Nesta proposta de implementação para o High Line Park podemos observar como utilizou 

os diagramas para explicar a evolução e diversificação da vegetação ao longo do tempo. 

 

 

Figura 41 – High Line Park, James Corner, Field Operations 2004.  
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CAPÍTULO 3 | A REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM COMO MEDIADOR NO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

PAISAGISTA 

3.1 PROJECTO DE GOVALLE  

O projecto Govalle foi um exercício, de união entre arquitectos e arquitectos paisagistas para trocar ideias 

e metodologias, de modo a demonstrar as diferentes abordagens entre os arquitectos e para validar 

estratégias inerentes no discurso do urbanismo da paisagem. Sendo o meu objectivo mostrar os 

diferentes tipos de abordagem e métodos de representação utilizados, pelas diferentes equipas para o 

mesmo espaço. 

Situada entre a borda oriental da cidade de Austin e a infra-estrutura da auto-estrada que atravessa o rio 

Colorado, Govalle é uma paisagem sob pressão. É uma área de transição que liga Austin ao seu aeroporto 

e a outras cidades. Esta paisagem é caracterizada por depósitos de petróleo, bares e oficinas mecânicas, 

e pela proximidade com a periferia urbana. Como se encontra isolada funciona como uma barreira 

psicológica e económica entre os distritos mais ricos e os mais pobres, Govalle, é assim, um espaço 

“em espera”.  

Apesar das circunstâncias, esta paisagem contém uma diversidade de programas urbanos, que vão desde 

a agricultura, viveiros de plantas, e uma variedade de iniciativas empresariais, incluindo comerciantes. 

Algumas pessoas até estão a tomar novas iniciativas como ocupar antigos armazéns abandonados e 

transforma-los em estúdios para habitar ou usado para pequenas empresas. No entanto, grandes 

empresas imobiliárias estão a avançar e a destruir parte dos bairros, criando novos empreendimentos e 

até mesmo um comboio sub-urbano. Como consequência o valor dos imóveis aumenta ameaçando os 

Figura 42 – Paisagem de Govalle. On landscape urbanism, 2007. 
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cidadãos de longa data. Govalle é mais uma das muitas paisagens que encontramos em torno das 

periferias urbanas, uma paisagem de transição.  

Foram chamadas 5 equipas de profissionais e levados para o Centro de Arquitectura e Design, para 

participar num projecto de demonstração e um simpósio sobre o urbanismo na paisagem americana. Este 

projecto de demonstração foi elaborado para demonstrar as divergências que existem em relação ao 

urbanismo da paisagem, através dos métodos de conceptualização que cada equipa utilizou para articular 

as suas ideias. Com um prazo de 24 horas tiveram que desenvolver uma metodologia operacional para 

conseguir responder aos problemas que o espaço apresentava. Cada equipa tinha um grupo de 

estudantes e computadores, assim como dados geográficos ao seu dispor, e assim começava o desafio. 

 

Figura 44 –A. Este de Austin: Programa; B. Este de Autin: Demografia; C. 

Este de Austin: Valor das terras. On landscape urbanism, 2007. 

Figura 43 – Estrutura Metropolitana de Austin. On landscape 

urbanism, 2007. 

A 

B 

C 
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01 ALEX WALL / JANE WOLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este grupo, para compreender e criar espaço urbano precisavam de três elementos essenciais: 

ESTRUTURA – refere-se ás estruturas urbanas que se destacavam pelas suas qualidades; 

ESTRATÉGIA – estabelecer uma série de propostas que elucidem e critiquem a estrutura; 

CENÁRIO – relativo à perspectiva e experiência de vida, de trabalho e recreio por parte dos 

usuários do espaço. 

Na figura 45, está representada a estrutura que o grupo entenderia que marcaria uma mudança para a área 

metropolitana de Austin. A estrutura da cidade é marcada pelo rio, e pela transformação do antigo 

aeroporto e a criação de um novo, e por uma avenida que os liga. 

Figura 45 – Mapa onde se encontra identificada a Estrutura 

que consideraram importante. 

Figura 46 - Avenida que liga o antigo aeroporto (nova zona urbana), ao 

novo aeroporto. 
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Figura 48 – Símbolos representativos do potencial das 

interseções. 

Figura 47 – Espaços a redefinir. 

Na figura 46, vemos como o antigo aeroporto pode vir a criar 

uma nova zona urbana, já o novo aeroporto vai assumir uma 

centralidade, criando assim dois novos distritos urbanos 

para Austin e entre eles os fragmentos de Govalle. 

A avenida que liga o antigo e o novo aeroporto corta a 

cidade, no entanto Wall espera que esta assuma um papel 

importante, pois encontra-se rodeada na sua maior parte por 

espaços que podem ser redefinidos, sendo uma área chave 

na transformação da cidade. E são esses espaços as áreas 

chaves na sua estratégia de intervenção. 

Através da sua análise, o grupo pretende desenvolver uma 

narrativa para as várias partes da avenida, as suas 

intercecções e os seus envolventes. 

Na sua equipa, Wall e Wolf tinham estudantes que criaram 

uma série de símbolos notacionais (Figura 48) para mostrar o potencial das intercecções. 

Quanto ás áreas envolventes optaram por mapas que mostram os espaços vazios ou parcialmente vazios 

(Figura 47), com a ideia que esses espaços não são espaços que precisem de ser preenchidos de uma 

maneira muito planeada, pelo contrário que devem ser ocupados de maneira mais útil para os seus 

habitantes. 

As representações que usaram são em parte documentação e em parte projecção das circunstâncias 

observadas. A sua estratégia de intervenção passava por ocupar os espaços vazios de Govalle, tendo em 

conta os habitantes e as suas necessidades. 

Figura 49 – Mapas com as áreas de interesse e de possível intervenção. 
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02 DILIP DA CUNHA / ANURAGHA MATHUR 

Para este grupo grande parte do trabalho foi 

questionar a própria identidade das coisas: 

é o rio um rio, ou é uma paisagem? O que é 

paisagem? Sendo a maior questão, se a 

representação é uma análise ou algo que 

realmente cria a paisagem.  

Este grupo tentou não dividir o que é 

natural e o que é definido pela cultura, 

engenharia ou ecologia. 

 

Em vez de considerar a área de Govalle como periferia de Austin, propuseram uma natureza 

completamente diferente para o território, entre uma paisagem de extensão e uma paisagem de momento. 

Viram esta área como tendo o seu próprio ponto de partida e energia e não reconheceram o toque urbano. 

Quando visitaram o local, não foram ao local designado mas foram para o cimo das montanhas, onde 

observaram três aspectos importantes da paisagem. O primeiro aspecto observado foi a distinção entre os 

rios e os lagos em Austin. O segundo aspecto observado foi o estrato geológico que atravessa a cidade, 

dividindo Austin em duas paisagens: colinas e planícies. O terceiro aspecto observado foi a distinção 

entre a paisagem de probabilidade e a paisagem do acaso, apesar de muitos aspectos poderem ser 

controlados e previsíveis, à que ter em conta inundações, tornados e carros abandonados.  

As representações que usaram são em grande parte gráficos diagramáticos e algum mapeamento de 

elementos como a topografia, estrutura urbana e os cursos (Figura 51 e 52). A principal estratégia deste 

grupo era intervir em locais que apresentem um maior número de incidentes e processos como os que 

foram observados na visita ao local. 

 

 

 

Low water 

High water 

Figura 50 – Zona de inundação 
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Figura 51 – Análise das zonas de risco de cheia e da estrutura urbana. 

Figura 52 – Estudo anual dos tornados e a sua consequência na paisagem, observadas através de uma série de fotografias. 

zone/flow center 7th street flows 
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03 CHRIS REED / CHARLES WALDHEIM 

Este grupo analisou a região a nível nacional e 

internacional, e o estudo sugeriu que áreas 

metropolitanas como Austin, vão continuar a crescer 

e a urbanizar. 

 

O local proposto, Govalle, será um dos locais de crescimento de 

população de Austin nos próximos, 10, 20 e 50 anos. Chris Reed e 

Charles Waldheim pensaram que em vez de ir ao local estudar as 

suas características, a sua função social, material e particularidades 

ecológicas, preferiram estudar o local num contexto de crescimento 

de população, acabando por nem se quer visitarem o local. 

O novo aeroporto e o seu posicionamento tem um papel central 

neste estudo, visto que um aeroporto muda drasticamente o 

desenvolvimento social, económico e ambiental. Neste sentido as 

características mais marcantes do local foram a confluência de 

estratos geológicos, o rio e as auto-estradas. 

Começaram por imaginar como o local poderia ter sido antes, 

tentaram documentar o que existe e em seguida começaram a 

pensar em estratégias de reprogramação. Numa primeira fase, 

criou-se uma planta onde foi introduzida uma zona húmida, que 

funcionaria como buffer da paisagem para os futuros trabalhos na 

auto-estrada. Depois definiu-se o terreno e uma infra-estrutura 

programática para tipos de uso de baixa intensidade. Para isso, 

Figura 54 – Sequências de mapas do 

local de intervenção. 

Figura 53 – Diagrama do fluxo de pessoas na área 

metropolitana de Austin. 
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prepararam uma série de diagramas (Figura 55) de que como as actividades do programa pode ser.  

Junto com estas condições programáticas existentes, descobriram que também precisavam fazer um 

levantamento antecipado das futuras condições ambientais do local.  

O método que usaram para representar as estratégias de reprogramação foi a projecção, aliada a uma 

série de diagramas das futuras actividades do espaço. A principal estratégia deste grupo não era impôr 

um conjunto de novas actividades, mas simplesmente adoptar ou alterar o estatuto jurídico das 

actividades que já lá ocorrem.  

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Diagramas das diferentes actividades do espaço. 



61 
 

04 KRISTINA HILL / CLARK STEVENS 

 

Figura 56 – Áreas de intervenção.  

Este grupo ao chegar ao local apercebeu-se logo de uma grande infra-estrutura, inspirando-os  a gerar 

uma forma de maior complexidade. 

Encontraram uma pedreira e descobriram que os resíduos gerados a 

partir de lavagem de betão e camiões de cimento, correm directamente 

para as lagoas. Notaram também na dimensão dos escombros gerados 

por essa actividade, e a sua erosão pela chuva. Viram pequenas casas 

modestas que demonstravam o investimento financeiro feito por parte 

dos proprietários. Notaram ainda a construção e armazenamento de 

grandes estruturas de betão na paisagem, e um parque de caravanas.  

Depois da visita ao local foram para o estúdio, onde fizeram um guia de 

desenho animado para as formas da paisagem que encontraram 

apelativas (Figura 57). 

 

 

Figura 57 – Formas de paisagem que 

consideraram apelativas. 
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A estratégia deste grupo passava por ocupar Govalle com diferentes formas de espaço comercial e de 

recreio, identificando-o como uma zona de programação para uso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 -.Possível observatório sobre o canal de água. 

Figura 59 - Esboços do desenvolvimento de um buffer 

de vegetação. 
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05 CHRIS MACDONALD / LAUREL MCSHERRY 

As ideias deste grupo para o desenvolvimento estava no 

confronto directo com a noção de lixo espacial, isto 

permite que o ambiente se desenvolva, sem  suprimir a sua 

autenticidade ou o seu carácter, e isso também ajuda a 

gerar muitas histórias do local. 

Chamaram ao seu método de representação " sondagens 

do local" (Figura 60). A sonoridade de diferentes locais foi 

apreendida sob a forma de fotografias panorâmicas 

localizadas em cruzamentos. A arbitrariedade desta técnica 

foi adoptada como uma forma de resistir ao modo como 

um plano tem tendência para estetizar a experiência 

paisagem numa ordem ou padrão gráfico.  

A junção ocasional entre a localização arbitrária e evento 

significativo conduz-nos directamente para a riqueza da 

experiência que pode ser descoberta em qualquer lugar, 

desde que seja feito um esforço para se envolver. 

 

Figura 60 – Sondagens do local, fotografia panorâmicas em cruzamentos 
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CAPÍTULO 3 | A REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM COMO MEDIADOR NO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

PAISAGISTA 

3.2 CASO DE ESTUDO II : ESTUDO FEITO NO ÂMBITO DA CADEIRA DE TÓPICOS AVANÇADOS 

EM ARQUITECTURA PAISAGISTA 

No âmbito da cadeira de Tópicos 

Avançados em Arquitectura 

Paisagista, do Mestrado de 

Arquitectura Paisagista, juntamente 

com as minhas colegas de trabalho 

Andreia Romeiro e Vanessa Cruz, 

como trabalho final foi pedido um 

estudo da linha de comboio de 

Lisboa, que percorre a cidade de 

uma forma circular, desde a 

Estação de Alcântara até à Estação 

do Oriente.  

O objectivo do trabalho era fazer um estudo da linha de comboio como factor de união ou desagregação, 

utilizando um ou mais métodos de apreensão e representação da paisagem. 

Depois de uma pesquisa histórica e de percorrer toda a linha, passámos para a representação e 

referenciação do espaço, através de pontos de referência, tecidos urbanos, espaços sugeridos e paragens 

da linha. Ao mesmo tempo que fazíamos o percurso dentro do comboio, íamos descrevendo o espaço 

percorrido, o que víamos e o que não víamos, as sensações que tínhamos ao percorrer a cidade. 

Figura 61 – Linha de Comboio de Lisboa com as respetivas estações. 

Figura 62 – Primeiros esboços elaborados pelo grupo. 



65 
 

01 TOPOGRAFIA E TECIDO URBANO 

A linha é condicionada pela topografia e como se insere na malha urbana. O perfil da linha é fortemente 

condicionado pela topografia, em zonas de vale a linha curva-se acompanhando o desenho do terreno e 

em zonas de aterro a linha torna-se o mais recta possível. As preexistências e os pontos de interesse 

condicionam e são condicionados pelo perfil da linha. 

Ao percorrermos a linha do comboio foi possível diferenciarmos quatro zonas distintas, relativamente ao 

comportamento da linha e consequente distribuição do tecido urbano. 

 

ALCÂNTARA – SETE-RIOS  

Neste primeiro troço encontramos uma linha bastante encaixada numa 

circunstância de vale, em que prevalece o factor topografia. 

SETE-RIOS – ROMA-AREEIRO 

O segundo troço encontra-se numa circunstância de planalto e a linha 

ocorre de uma forma completamente diferente tornando-se parte do 

tecido envolvente, sendo fortemente condicionado pelas actividades 

nos acessos próximos. 

ROMA-AREEIRO – MARVILA 

Neste troço encontramos uma circunstância de vale, onde o tecido 

urbano perde muito a sua força e a linha é condicionada principalmente 

pela topografia. 

MARVILA – ORIENTE 

Após Marvila a linha encontra-se numa zona de aterro, onde a massa de 

água concorre para o domínio do perfil da linha. Ao chegarmos ao final 

da linha esta encontra-se envolvida no tecido urbano 
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01.1 TOPOGRAFIA + LINHA 

 LINHA DO COMBOIO 

 ESTAÇÕES 

ALCÂNTARA - MAR 

ALCÂNTARA - TERRA 

CAMPOLIDE 

SETE-RIOS 

ENTRECAMPO

S 
ROMA-AREEIRO 

CHELAS 

MARVILA 

BRAÇO DE 

PRATA 

ORIENTE 
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01.2 TECIDO URBANO + LINHA 

 LINHA DO COMBOIO 

 ESTAÇÕES 

ALCÂNTARA - MAR 

ALCÂNTARA - TERRA 

CAMPOLIDE 

SETE-RIOS 

ENTRECAMPOS 

ROMA-AREEIRO 

CHELAS 

MARVILA 

BRAÇO DE 

PRATA 

ORIENTE 
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01.3 LIMITE TECIDO URBANO 

 

ALCÂNTARA - MAR 

ALCÂNTARA - TERRA 

CAMPOLIDE 

SETE-RIOS 

ENTRECAMPOS 

ROMA-AREEIRO 

CHELAS 

MARVILA 

BRAÇO DE 

PRATA 

ORIENTE 

LIMITE DO TECIDO URBANO – ÁREA DE ESTUDO  

LINHA DO COMBOIO 

ESTAÇÕES 
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Na zona em que se inicia a linha do comboio, temos um limite bastante evidente determinado pela 

volumetria do tecido. Na zona compreendida entre a estação de Alcântara-Mar e Sete-Rios temos um 

macro ponto constituído pelo Parque Florestal de Monsanto que funciona como limite esquerdo, este é 

composto por uma grande massa vegetativa que delimita muito bem o vale de Alcântara, 

consequentemente a linha do comboio apenas irá ter como limite direito uma pouca percentagem 

edificação, e esta será mais pontuada (dada a sua localização em vale). Na zona seguinte que se estende 

da estação de Sete-Rios até à estação Roma-Areeiro tomamos consciência de um carácter 

completamente diferente da linha. Neste troço podemos ver que a linha faz parte do tecido urbano 

envolvente, esta encontra-se “cosida” com o meio urbano, daí adquira um menor destaque na paisagem 

em comparação com o troço anterior, como já foi referenciado. Neste troço somos condicionados 

essencialmente pelos pontos de interesse que surgem no percorrer da linha (Jardim Zoológico de Lisboa 

e Parque Eduardo VII).  

 

A percepção destes pontos de interesse encontra-se assim condicionada pela topografia e pelo carácter 

do próprio ponto. A área compreendida entre a estação de Roma-Areeiro e Marvila encontra-se encaixada 

numa zona de vale, situação que já se tinha verificado anteriormente em Monsanto, pois nesta zona os 

limites apenas são dados por zonas verdes, daí o tecido urbanos estar mais recuado e se encontrar mais 

distante da linha. Na última zona, que se estende até á ultima estação da nossa área de estudo, estação 

do Oriente, voltamos a ter uma zona plana (zona de aterro), delimitada pela grande massa de água que 

constitui o Rio Tejo e por uma zona industrial que se encontra nos dias de hoje inactiva. Neste último 

troço o desenvolvimento do tecido é condicionado por três linhas, a linha de costa, a linha do comboio e 

a linha de aterro, daí o tecido ter um traçado regular contudo apresenta zonas permeáveis ao rio.  
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02 PAISAGEM TANGIVEL E PAISAGEM SUGERIDA  

Entendemos por paisagem sugerida e paisagem tangível aquilo que o observador é capaz de pressentir ou 

observar durante o percurso Alcântara-Mar - Oriente. Para tal foi a informação já anteriormente 

seleccionada foi filtrada entrando assim os pontos que nos são sugeridos e tangíveis, correspondendo 

deste modo em muitos casos ao limite da nossa área de estudo.  

Assim ao longo de toda a linha do comboio teremos uma zona delimitada por zonas tangíveis e zonas 

sugeridas, formando deste modo uma “área” que será a nossa área de intervenção. Estes pontos 

sugeridos e tangíveis serão, ao longo de todo o trabalho, trabalhados de modos diferente. 

Os pontos são possíveis de distinguir e observar consoante a presença de outros elementos na paisagem, 

contudo é importante não esquecer que “cada individuo tem uma imagem própria e única”(LYNCH,2009), 

sendo a abordagem desta análise mais pessoal. 
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PAISAGEM TANGÍVEL 

 

Considerámos os seguintes espaços: o Parque Florestal de Monsanto, as Torres das Amoreiras, o 

Hospital Curry Cabral, o Campo Pequeno, Avenida da República e o Pavilhão Atlântico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 – 1 - Parque Florestal de Monsanto; 2 – Torres das Amoreiras; 3 – Campo Pequeno; 4 - Avenida da Républica.  

Fonte: Olhares Fotografia online  
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PAISAGEM SUGERIDA 

 

Como paisagem sugerida considerámos os seguintes espaços, que apesar de não os vermos ao longo do 

percurso da linha de comboio temos a noção da sua presença: o Campo de Ourique, Jardim Zoológico, o 

Palácio da Justiça / Estabelecimento Prisional de Lisboa, o Parque Eduardo VII /Marquês de Pombal, o 

Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, o Campo Grande e a Alameda Afonso Henriques. 

 

 

 

Figura 64 – 1 – Jardim Zoológico; 2 – Parque Eduardo VII; 3 – Alameda Afonso Henriques; 4 – Campo Grande.  

Fonte: Olhares Fotografia online  
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02.1 PAISAGEM TANGÍVEL E PAISAGEM SUGERIDA  

 PAISAGEM TANGÍVEL 

 PAISAGEM SUGERIDA 

 

ALCÂNTARA - MAR 

ALCÂNTARA - TERRA 

CAMPOLIDE 

SETE-RIOS 

ENTRECAMPOS 

ROMA-AREEIRO 

CHELAS 

MARVILA 

BRAÇO DE 

PRATA 

ORIENTE 

A 

B 

C 

D 

E 

A - Parque Florestal de Monsanto; B – Campo de Ourique; C - Torres das Amoreiras, D - 

Jardim Zoológico; E - Palácio da Justiça / Estabelecimento Prisional de Lisboa; F - Parque 

Eduardo VII /Marquês de Pombal; G - Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian H - Hospital 

Curry Cabral; I - Campo Pequeno; J - Avenida da República; L- Campo Grande; M - Alameda 

Afonso Henriques; N – Pavilhão Atlântico 
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03 AMPLITUDE, MAGNITUDE E INTENSIDADE 

Quanto ao estudo da amplitude dos pontos, uma vez que se trata de uma 

extensão máxima a algo, foi trabalhada segundo a distância do ponto de 

interesse à linha, resultando deste estudo diversas circunferências de diferentes 

raios ao longo de todo o troço do comboio.  

Posteriormente foi seleccionado um núcleo fixo para cada um dos pontos, este 

núcleo por sua vez ir-se-á repetir consoante a amplitude do ponto. Para a 

repetição dos núcleos em cada ponto foi encontrada uma razão que está 

relacionada com a distribuição electrónica de um átomo.  

Quanto à magnitude, trata-se de algo que é mais magnetizante. Este conceito foi 

trabalhado segundo três vertentes, a magnitude dos pontos em relação à linha 

do comboio, a magnitude dos pontos em relação directa uns com os outros e 

por último foi trabalhada a magnitude dos pontos tendo em conta um todo. 

Relativamente ao modo de representação da magnitude recorremos a um 

sistema de roldanas que relacionam dois pontos ou um ponto e a linha. Quanto 

à magnitude dos pontos em relação à linha foi então estabelecido um sistema de roldanas em que a 

própria linha concorre contra os pontos seleccionados. Assim este sistema foi estabelecido nas situações 

em que a linha demonstra um traçado curvilíneo favorecendo assim o ponto. Na magnitude dos pontos 

em relação directa uns com os outros foi estabelecido o mesmo sistema de roldanas em que cada ponto 

concorre com outro ponto no lado contrário da linha. Estas magnitudes são assim estabelecidas 

consoante a amplitude de cada ponto.  

Foram assim trabalhados os conceitos, amplitude, magnitude e por fim a intensidade. Este conceito 

intensidade, que traduz essencialmente o grau de actividade, neste caso irá ser trabalhado no que na 

opinião do grupo teve mais interesse, que se traduziu numa relação mais forte com o observador e mais 

apelativo ao percorrer a linha, aparecendo os núcleos como “ligados” ou “desligados” (forte relação, 

fraca relação). Da mesma maneira que um átomo se encontra em camadas os nossos pontos de interesse 

também irão ter camadas, e estas terão níveis máximos de preenchimento por cada camada, logo quanto 

maior a amplitude do ponto maior o seu número de camadas. 

AMPLITUDE  

Extensão; amplidão; 

desenvolvimento, abertura 

angular; alcance de um 

projétil; curva descrita por 

um astro. 

MAGNITUDE 

Qualidade de magno; 

grandeza; volume; 

carácter do que é grave; 

importância; gravidade. 

INTENSIDADE 

Qualidade do que é 

intenso; grau de 

actividade, energia ou 

poder; valor numérico de 

uma grandeza vetorial. 

 

In Dicionário de Língua 

Portuguesa, Porto Editora, 2004 
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03.1 AMPLITUDE 
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1 - Parque Florestal de Monsanto; 2 – Campo de Ourique; 3 - Jardim Zoológico; 4 - Parque 

Eduardo VII /Marquês de Pombal; 5- Avenida da República; 6 - Campo Pequeno; 7- Campo 

Grande; 8 – Parque da Bela-Vista; 9 – Vale de Chelas; 10 – Parque das Nações 
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03.2 MAGNITUDE - PARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.3 MAGNITUDE - PONTOS 
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03.4 AMPLITUDE + MAGNITUDE + INTENSIDADE 

1 - Parque Florestal de Monsanto; 2 – Campo de Ourique; 3 - Jardim Zoológico; 4 - Parque 

Eduardo VII /Marquês de Pombal; 5- Avenida da República; 6 - Campo Pequeno; 7- Campo 

Grande; 8 – Parque da Bela-Vista; 9 – Vale de Chelas; 10 – Parque das Nações 
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04 FLUXOS 

“Aumentar a imaginabilidade do meio ambiente urbano é facilitar a sua identificação e a sua 

estruturação visual. (…) As ruas, a rede de linhas habituais ou potenciais de deslocação através do 

complexo urbano, constituem os meios mais significativos através dos quais o todo pode ser organizado“ 

KEVIN LYNCH.  

 

 Os fluxos são determinados pelas ocorrências na paisagem que motivam os movimentos dos 

indivíduos. As actividades humanas e a configuração urbana das infraestruturas determinam a forma 

como os indivíduos se movem na cidade. A linha de comboio é um elemento determinante na vivência 

que as pessoas fazem da cidade e da forma como se movem nela. Os enlaces que partem de cada 

estação de comboio aumentam o fluxo nesses pontos e criam oportunidades de movimento dos 

indivíduos cada vez mais rápido e fluído. Não só as actividades humanas mas também os elementos 

culturais motivam determinados fluxos, que não são apenas a nível urbano mas são considerados a nível 

nacional porque directa ou indirectamente têm influência na dinâmica funcional da cidade, 

nomeadamente no que passa pela linha férrea circular.  

 A maior intensidade de fluxo verifica-se, naturalmente, na estação do Oriente, onde existem 

vários serviços, pontos de interesse e diversos enlaces com outras linhas-férreas, nomeadamente da 

linha do norte, e rodoviárias. É notável também a dimensão das estações de entrecampos e Sete-Rios 

onde o enlace com outras linhas-férreas urbanas, a rodoviária (em sete rios) e o metropolitano se tornam 

fortíssimos meios de chegada e saída de pessoas da cidade e dentro da cidade. Em Campolide é 

importante o enlace com a linha suburbana do sul, que determina o ponto de chegada do fluxo da 

margem sul, no entanto não é a estação com mais afluência. Alcântara-Mar é um importante ponto de 

chegada das pessoas à cidade vindas de Cascais. Entrecampos e Oriente são sem dúvida as estações 

com mais força ao longo de toda a linha porque propiciam mais oportunidades de acesso aos pontos.  
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04.1 FLUXOS 

ALCÂNTARA - MAR 

ALCÂNTARA - TERRA 

CAMPOLIDE 

SETE-RIOS 

ENTRECAMPOS 

ROMA-AREEIRO 

CHELAS 

MARVILA 

BRAÇO DE 

PRATA 

ORIENTE 
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05 QUALIDADE DA PAISAGEM 

Os elementos que o grupo considerou para a síntese de qualidade de paisagem correspondem a massas 

naturais muito fortes, não edificadas. Assim ao longo da linha foram identificados elementos com enorme 

presença e que desviavam para eles a nossa atenção e que de algum modo confinam a linha ou 

delimitam os horizontes. 

Partindo de Alcântara marcámos a serra de Monsanto como uma massa de vegetação que retém a nossa 

atenção durante parte considerável do percurso no espaço e no tempo (3/5 minutos). Continuando o 

percurso marcámos o Parque da Bela Vista porque se localiza numa zona de vale bastante encaixado onde 

ficamos confinados à observação do mesmo. Além disso a nossa memória conduz-nos sempre a 

reconhecer este espaço como um lugar de interesse e também como uma massa verde, não tão intensa 

como Monsanto, mas relevante. Ao aproximarmo-nos de Marvila começamos a ter percepção do rio Tejo, 

assim decidimos marcá-lo como o elemento de maior expressão no nosso espaço, com uma massa de 

água bastante forte, detentor de imensas qualidade que transmitem amenidade, paz, calma e abundância. 

Seguindo até à estação do Oriente ficamos mais confinados por uma zona industrial que achámos 

importante marcar, porque ocorre uma mudança forte no carácter da paisagem, apesar de neste caso já 

ser edificado. Continuando o percurso o rio mantém-se até ao final como um elemento dominante.  



81 
 

06 SÍNTESE DO ESTUDO 

ALCÂNTARA - MAR 

ALCÂNTARA - TERRA 

CAMPOLIDE 

SETE-RIOS 

ENTRECAMPOS 

ROMA-AREEIRO 

CHELAS 

MARVILA 

BRAÇO DE 

PRATA 

ORIENTE 

Limite do tecido urbano – área de estudo  Linha do comboio   Estações 

1 - Parque Florestal de Monsanto; 2 – Campo de Ourique; 3 - Jardim Zoológico; 4 - 

Parque Eduardo VII /Marquês de Pombal; 5- Avenida da República; 6 - Campo 

Pequeno; 7- Campo Grande; 8 – Parque da Bela-Vista; 9 – Vale de Chelas; 10 – 

Parque das Nações 
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07 SOM  

Relativamente à notação do Som, esta é referente ao som do próprio comboio, ou seja, ao barulho da 

máquina, que varia conforme a velocidade atingida por este. Pelo estudo desta notação podemos concluir 

que quanto maior a sua velocidade maior a intensidade sonora sentida dentro do comboio. 

Ao longo do percurso verificámos que a velocidade é tanto maior quanto maior a distância entre estações, 

facto que seria previsto esperarmos. Contudo nos momentos em que o comboio se encontra em repouso, 

em estações, não deixamos de ouvir o som da máquina a trabalhar, este apenas diminui a sua 

intensidade. A intensidade do som também varia com a qualidade de paisagem, se estamos na presença 

de um espaço aberto ou fechado. No caso de um espaço aberto, o som dispersa-se mais facilmente, 

perdendo a sua intensidade. No caso de um espaço mais fechado, como é o caso da linha de comboio 

entre entrecampos e areeiro, em que estamos limitados por edifícios de ambos os lados, o som tem mais 

dificuldade em dispersar-se, daí ter uma maior intensidade. 

08 TEMPO REAL VS. TEMPO IMAGINÁRIO 

Quanto à realização do estudo do tempo tangível e tempo sugerido tínhamos como principal objectivo 

comprovar se os nossos pontos marcantes, escolhidos anteriormente, seriam realmente os pontos que 

prendiam durante mais tempo a nossa atenção ao longo do percurso Alcântara-Terra/Oriente. Para tal 

contou-se mentalmente a duração que um determinado ponto estaria presente. Assim pudemos verificar 

que ao longo da linha nos vamos deparando com uma variedade de elementos mais sóbrios e outros 

mais marcantes, nomeadamente o Parque Florestal de Monsanto e o Rio Tejo, com as suas dimensões 

imponentes e magnetizantes, adquirem um papel bastante marcante na tomada de consciência da 

paisagem, contudo o variado tecido urbano que é rasgado pela linha do comboio constitui assim um 

ponto menos marcante, uma vez que este a determinada altura já se torna num elemento demasiado 

repetitivo.  

Por fim concluímos que as nossas escolhas, realizadas anteriormente, referentes aos pontos marcantes e 

respectivas amplitudes, são realmente os elementos exteriores à linha que recebem mais a nossa atenção 

e interesse.  
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09 SOM + TEMPO REAL VS. TEMPO IMAGINÁRIO 
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10 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

COSER O ESPAÇO ATRAVÉS DO SUBSTRATUM / FLUXOS DA PAISAGEM 

No âmbito do estudo feito na cadeira de Tópicos Avançados em Arquitectura Paisagista foi possível 

observar que a linha do comboio divide a cidade, mas no entanto existem pontos e espaços que através 

da sua amplitude, magnitude e intensidade atraem o passageiro do comboio. O que faz com que a nossa 

leitura do tempo fique distorcida em alguns momentos do percurso. 

Com o uso de mapas, diagramas e notações, alguns dos métodos analisados no capítulo anterior, foi 

possível fazer um estudo completo da linha e da paisagem em que está inserida e assim criar uma 

proposta de intervenção adequada. A proposta de intervenção seria coser o espaço através dos pontos e 

espaços que atraem o passageiro de ambos os lados da linha, fazendo ‘pontes’ de ligação, como se 

fossem agrafos a coser as duas partes da cidade que se encontram divididas pela linha. A estratégia de 

intervenção passa por criar diferentes tipos de ligação, que coincidem com as estações de comboio com 

mais potencial, pela sua localização e pelos pontos marcantes visíveis e/ou sugeridos. Essas ligações 

ocorrem em pontos diferenciais quer sejam através de fluxo ou pelo próprio subtratum. 

 

CAMPOLIDE – MONSANTO  

Presença da Estação de Campolide, espaço que de certa forma já se encontra fortemente marcado pela 

presença do Aqueduto das Águas Livres. Por isso a estratégia seria encontrar uma lógica relacionada com 

a água, ligando o bairro de Campolide e o bairro da Liberdade. Através de fluxos de água subsuperficial o 

aqueduto funcionaria como uma mola que suporta as duas zonas.  

 

PARQUE EDUARDO VII – JARDIM ZOOLÓGICO  

Albergando a estação de Sete-Rios, zona caracterizada por acumulação da água superficial. O Jardim 

Zoológico e o Parque Eduardo VII são pontos que se encontram em lados opostos da linha do comboio, 

mas alinhados. A estratégia aqui seria tirar partido desse alinhamento e liga-los através de um circuito de 

eléctrico, que em tempos já existiu e circulava a vapor de água. O ideal seria reactivar essa circulação e 

tirar partido da zona de acumulação de água para fazer andar o eléctrico a vapor. O percurso passava no 

Jardim Zoológico, pela estação de Sete-Rios e no Parque Eduardo VII, apanhando também a ciclovia de 
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Lisboa. Aqui a solução para ‘coser’ o espaço já não seria uma mola mas um sistema de roldanas que 

ligava os diferentes pontos através de um percurso, que poderia se estender até à praça do Rossio. A 

estratégia passa por cria uma ligação entre os dois pontos através dos fluxos criados pelo eléctrico, 

tirando aproveitamento da água superficial que se acumula na zona. 

 

SALDANHA – CAMPO GRANDE  

A estratégia passava por prolongar a zona verde do Campo grande até ao Saldanha, tornando aquele 

percurso num corredor verde. Para se estabelecer uma ligação mais forte entre os dois pontos seria 

interessante propor, e tirando partido de nos encontrarmos numa zona quase plana, uma ciclovia que 

percorreria toda a área. Sendo que na zona da Estação de Entrecampos existiriam umas rampas para os 

próprios ciclistas terem acesso ao comboio. Como resultado, os ciclistas iriam criar uma corrente de 

fluxos, sendo esta solução representada quase como as correntes de uma bicicleta. Algo que deveria ser 

corrigido seria o separador da estação, deveria ser substituído por outro de uma material mais 

transparente, de modo a quem está na estação ou mesmo dentro do comboio tenha visibilidade sobre o 

corredor verde. 

 

OLAIAS – BELA-VISTA 

Zona de vale, onde existe uma passagem superior do metro, que liga as duas zonas. A estratégia seria o 

prolongamento do parque da Bela Vista através da reorganização e recuperação das hortas urbanas que se 

encontram junto ao Vale de Chelas, formando também um corredor verde.  

 

As soluções encontradas para ‘coser’ o espaço, são soluções pontuais, que vão reforçar as estrutura já 

existente. O método que utilizámos para representar o programa de intervenção no espaço, foi o sistema 

notacional aliado a uma linguagem diagramática. O resultado foi um programa de intervenção onde estão 

representadas as vias mais relevantes e através de simbologias as estratégias de intervenção. Isto mostra 

como os métodos que usámos na análise do espaço funcionaram como mediadores na conceptualização 

do Projecto. 
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Como resultado deste programa de intervenção, a apreensão do espaço por parte do observador que 

percorre a linha do comboio vai mudar. Nesta comparação do antes e depois, é possível observar as 

diferenças. 

 

 

 

 

ESTUDO         PROPOSTA
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C O N C L U S Õ E S 

O acto de desenhar como instrumento de estudo e representação da paisagem, torna-se cada vez mais 

importante, visto ser a ligação mais forte, concreta e real que o arquitecto paisagista pode ter com o 

projecto que vai criar. A liberdade e a rapidez com que podemos usar a mão para usar o lápis sobre um 

papel, tendo a capacidade de sintetizar algo complexo num simples rabisco, deve e deverá continuar a 

ser indispensável para o arquitecto paisagista na concepção da ideia do projecto. 

Todos os métodos e autores aqui analisados foram importantes para perceber as diferentes técnicas que 

podemos usar no conhecimento, representação e formulação de uma estratégia de intervenção. Cada um 

com as suas características, uns mais técnicos e formais, outros mais abstractos e sensoriais outros 

ainda que integram a importante relação espaço/tempo. Até 1960 esta variável foi substancialmente 

ignorada na projectação e mesmo a partir dessa altura pela maioria dos projectistas, como é o caso dos 

sistemas notacionais que resultaram de uma necessidade de representar o tempo, visto que a paisagem 

está sempre em constante mudança. 

Depois da análise aos diferentes métodos de representação da paisagem utilizados como mediadores na 

conceptualização do projecto, posso afirmar que na conceptualização do projecto usando um método de 

representação da paisagem seleccionado, que directamente tem a ver com o sitio e a sua especificidade 

e justifica a consociação de vários destes. Podemos identificar e seleccionar alguns destes, enquanto 

momentos diferenciados, que pelas suas características desempenham um papel particular no 

conhecimento representação e reinvenção da paisagem. 

No último capítulo, através do primeiro caso de estudo analisado é possível concluir que não existe 

apenas um método para estudar e representar a paisagem, mas acima de tudo demonstra como o método 

de representação e a ideia inicial de abordagem da mesma interfere determinantemente e formula as 

características da proposta / opções projectuais. A paisagem Govalle, suscitou 5 diferentes métodos de 

representação, resultando em 5 estratégias diferentes. Aqui os métodos utilizados foram uma mais valia 

para conceptualizar e comunicar a estratégia de cada grupo. 

No segundo caso de estudo, foi feito um estudo à linha de comboio assim como à paisagem que se 

insere e a todos os outros elementos que directa ou indirectamente a influencia. A conclusão que 
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podemos tirar é que com base nesse estudo foi possível montar uma estratégia de programação de 

espaços, com estratégias distintas de abordagem e implicitamente estratégias de intervenção distintas.  

Ainda que não tenhamos respondido exaustivamente à questão, sendo um assunto central na elaboração 

do Projecto de Paisagem e implicitamente da sua construção, pensamos deixar aqui contributos que 

possam abrir portas para futuras investigações nesta área - métodos de representação e sua 

consequência enquanto processo de mediação e conceptualização no desenvolvimento do Projecto de 

Arquitectura Paisagista. 
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