
IST|MIA - PROJECTO DE ARQUITECTURA I.  2019|20. SEM 1 

1 

 

EX_3 REVELAÇÃO  

 

OBJECTIVOS  

O exercício tem dois objectivos distintos: 1) o Entendimento do conceito de Hierarquia; 2) o 

Entendimento do conceito de  Espaços Servidos-Espaços Servidores;  

 

Primeiramente, procura-se a compreensão dos princípios de organização da composição 

tridimensional e das relações geométricas resultantes: todo, partes, hierarquia. E a 

compreensão dos modos e dos efeitos da concretização material das formas e dos espaços: 

massa, volume, vazio.  

"No primeiro esboço começo por estabelecer um conjunto de princípios 

orientadores. De seguida autocrítico os modelos produzidos e os princípios 

seguidos, originando uma nova série de respostas. À medida que vou criando 

novos elementos, aumento a escala do trabalho, introduzo mais peças no puzzle 

e passo a dar atenção ao conjunto.  

Quando considero que encontrei um ponto de partida, 'uma tábua onde me 

possa agarrar', então volto de novo a analisar as partes em detalhe, as quais 

evoluem até ao momento em que paro, porque reconheço que cheguei ao que 

queria. 

Nunca chego a uma conclusão definitiva, mas sei que existem pressões para 

terminar e fazer com que aceite essa solução. Isto é aquilo a que chamo 

maturidade, ou seja a capacidade para dizer: para, avança, termina.  

Tenho então outras ideias que guardo porque a pista mantém-se aberta para o 

próximo salto. Sei que não vai acontecer neste, mas sim no próximo edifício.” 

Testumunho de Frank Gehry sobre o processo de concepção do Museu Guggenheim 
de Bilbau in Van Bruggen,C. (1997) Guggenheim Museum Bilbau, Guggenheim 

Museum Publications, New York, 1997 (tradução livre) 
 

 

“As configurações arquitectónicas podem definir-se como sistemas com várias 

partes organizadas em torno de uma ideia temática (…) o carácter 

intrinsecamente estrutural da arquitectura comporta uma organização 

geométrica, logo a organização sistemática da forma arquitectónica é 

geométrica.”  
Peter Eisenman  

 

 

“ (…) um trabalho de arquitectura pode ser significante, orgânico, dramático 

... mas nunca será uma obra de arte se não for esquemático. Para tal deve 

obedecer a uma organização sistemática das partes de acordo com um 

princípio ordenador.”  
Claude Bradgon 
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Seguidamente e perante configuração tridimensional executada, procura-se fazer a sua leitura, 

distinguindo os ESPAÇOS SERVIDOS E SERVIDORES a partir da leitura dos VOLUME (contentor) TOTAL que 

contém VAZIOS, e do CONJUNTO DE ESPAÇOS (volumes) articulados entre si organizados de acordo com 

um PRINCÍPIO ORDENADOR (regra de hierarquia). 

 

“Although the exposure of internal mechanics is generally considered a 

modernist architectural concept, Louis Kahn feels that people should remain 

ignorant of the functions of the mechanics. To achieve this, Kahn categorizes his 

spaces into two major categories, Service and Space. Also known as Serve vs. 

Service, or Served vs. Servant spaces, it is basically the separation and 

definition of the distinct characteristics of spaces. 

In Kahn’s interpretation of this concept, servant spaces are generally those that 

contain the elements in which habitation would be brief/impossible, or spaces 

that contain mechanical, or purely functional, aspects. 

Using Kahn’s definition of service spaces, one can clearly see that any service 

space is either on the edge of the overall space (Served space), surrounded by 

served spaces, or completely surrounded by served spaces, acting as an island 

in the middle of active space.” 

 

“Louis Kahn: On the Distinction of Service vs Space” 

               http://archcasestudies.blogspot.pt/2006/03/louis-kahn-on-distinction-of-service.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Louis Kahn was known for his interest in Scottish Castles, by which he elaborated the distinction between ‘served’ 

and ‘servant spaces’, “with great central living halls and auxiliary spaces nestled into thick outside walls”. The 

castles were a strong inspiration for later works such as the Unitarian Church in Rochester and Erdman Hall at Bryn 

Mawr College.  

http://socks- studio.com/2012/04/06/walls- as-rooms-british-castles-and- louis-khan/ 

http://archcasestudies.blogspot.pt/2006/03/louis-kahn-on-distinction-of-service.html
http://socks-/


IST|MIA - PROJECTO DE ARQUITECTURA I.  2019|20. SEM 1 

3 

 

DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento realiza-se em dois tempos tendo em vista os dois objectivos propostos. 

REVELAÇÃO / HIERARQUIA COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA (3D):  

Reconfiguração do sistema espacial resultante de 2.2 num sistema espacial hierarquizado, 
formado pelo conjunto da manipulação de planos ou superfícies que delimitam, contêm e 
redefinem os espaços originais, implicando a conversão das suas propriedades iniciais  

1. Comece por observar o modelo resultante no 2.2 e trabalhe-a de forma a afirmar 
explicitamente a articulação dos vários espaços, segundo as seguintes operações: 
transformação: articulação, agregação, combinação, conjugação, adição, subtracção, 

intersecção, etc.  

2. crie um sistema de planos e/ou superfícies que crie um volume de delimitação desses 
espaços tendo em conta as ligações físicas entre eles. Apoie-se numa composição 
bidimensional hierarquizada que possibilite regrar a implantação de conjuntos de 
Planos + Superfícies e os relacione entre eles 

3. Associe os diferentes conjuntos de Planos e Superfícies para procurar criar espaços com 
qualidades reconhecíveis: formais, volumétricas, de relação com a luz, etc. 

4. Procure criar uma configuração que seja hierarquizada, que resulte num volume 
reconhecível e que forme um conjunto. 

Nota: No desenvolvimento do trabalho tenha sempre em consideração as relações 
estabelecidas entre os espaços (volumes) recriados. Tenha presente que o objectivo do 
exercício é criar espaços (volumes) significantes, articulados entre si em função de um 
princípio de hierarquia. Nesta operação,poderá subtrair espaços que considere necessários. 

No Diário de Bordo registe os passos seguidos no desenvolvimento do trabalho, várias 
estratégias adoptadas e as correspondentes decisões. 

 

COMPOSIÇÃO GRÁFICA (2D):  

Concepção de uma forma bidimensional organizada em função de princípios de hierarquia  

Elementos de composição (peças obrigatórias):  

• 6 elementos planares de cor negra (dimensão máxima 5x30cm)  

• suporte quadrangular de cor branca (30X30cm)  

Nota: Os elementos planares de composição podem ser manipulados livremente e/ou 
fragmentados. 

DESENHO DOCUMENTAL:  

Em folha A3 executar à escala natural, por observação directa do modelo representado à escala 
1/100: 

• 2 plantas a diferentes cotas;  

• 2 a 4 cortes em várias direcções (2 dos cortes serão perpendiculares entre si); 

• cores 

DESENHO LIVRE:  

Em folha A4 representar 2 axonometrias à mão levantada da proposta: na axonometria 1 
procure dar a noção global da composição (o todo); na axonometria 2 evidencie as relações 
significantes (hierarquia) estabelecidas entre os volumes componentes (partes). 
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REVELAÇÃO / ESPAÇOS SERVIDOS E SERVIDORES  
LEITURA DA COMPOSIÇÃO TRIDIMENSIONAL (3D):  

Os espaços Servidos e Servidores definidos por Louis Kahn são entendidos aqui como aqueles que, do 

ponto de vista da hierarquia, são primordiais na composição (os Servidos) e os que se demonstram 

necessários para a articulação e definição física dos primeiros, por isso, os espaços hierarquicamente 

inferiores (os Servidores). 

REGRAS: 
• Em primeiro lugar observar a composição arquitectónica resultante, e a partir dela identificar e 

registar no diário gráfico os espaços servidos e os espaços servidores em desenhos conjuntos e 
em desenhos distintos, isto é, em esquemas planimétrico, secções e axonométricas livres; 

• Com recurso a fotocópias dos desenhos documentais já efectuados na fase anterior, destaque 
os espaços servidos e os espaços servidores através de manchas de cor ou tramas. 

DESENHO DOCUMENTAL: 

Em folha A3, por observação directa do modelo, executar à escala: 

• 3 plantas a diferentes cotas onde são clarificados os espaços servidos e servidores através de 
manchas de cor ou tramas – fotocópias das plantas executadas anteriormente  

• 2 cortes perpendiculares entre si onde são clarificados os espaços servidos e servidores através 
de manchas de cor ou tramas – fotocópias dos cortes executados anteriormente  

 

PEÇAS A APRESENTAR 

Proposta 3d final  

Conjunto de DESENHOS DOCUMENTAIS em A3ou A2 (representados à escala)  

conjunto de DESENHOS LIVRES  

cópias de Diário gráfico (desenhos de esboços da evolução da proposta) 

 

CRONOGRAMA  

lançamento do exercício    23 de Novembro (2ª feira)  
entrega na Google Drive    2 de Dezembro (5ª feira) – ambos os grupos 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO  

Formalização da Proposta: (1) Domínio conceptual do espaço: caracterização e intencionalidade 

na redefinição dos espaços (2) grau de complexidade da proposta 

Processo de Trabalho: (1) Capacidade de investigação: Diário de Bordo (2) qualidade e 

adequação dos modelos utilizados 2D e 3D; (3) capacidade discursiva e autocrítica. (4) Evolução 

das capacidades processuais (5) Continuidade e coerência da investigação/proposta; (6) 

assiduidade e participação  

Apresentação da Proposta: (1) Rigor e qualidade gráfica dos elementos apresentados; (2) 
capacidade de comunicação da proposta; (3) qualidade das representações perspécticas; (4) 
texto: caracter reflexivo 

Aconselhada a Leitura da obra Da organização do espaço, de Fernando Távora (1962), ed. FAUP, 1982.  


