
fase 1  criação de MODELO tridimensional 

manipulação de um CUBO (300mm aresta) 

fase 2

MASSA | VOLUME   CHEIO | VAZIO UNIDADE | CONJUNTO

compreensão dos elementos e relações estruturais responsáveis ou geradores dos volumes definidos em f1

identificação dos elementos de ESPAÇO e FORMA presentes no MODELO através da representação individual 
das expressões que caracterizam as relações de.

ANÁLISE MORFOLÓGICA | SINTÁCTICA

modelo 
inicial 

modelo 
final 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

cheio | vazio 

massa | volume 

unidade | conjunto 

ANÁLISE MORFOLÓGICA | SINTÁCTICA CORRECÇÃO

modelo inicial 

função 

psicológica 
vizualização 

massa | volume 
cheio | vazio 

unidade | conjunto 

modelos intermédios 

função 

LÓGICA 
explicação 

modelo final 

função 

COGNITIVA 
comunicação 
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SIMPLES
REPRESENTATIVO

COMPLEXO

morfologia

ANÁLISE MORFOLÓGICA

termo associado a:

formas e alterações da matéria orgânica
forma e transformações da palavra (gramática)

TRATADO DA FORMA
estudo sistemático
estrutura física

do grego morphe + logos

Estudo analítico do modelo
instituto superior técnicom

estrado em
 arquitectura p
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ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

ANÁLISE MORFOLÓGICA

ARQUITECTURA

Análise SINTÁCTICA
modo como as expressões linguísticas 
são construídas a partir das suas formas 
elementares

Análise SINTÁCTICA
domínio da linguagem espacial - do LIMITAR ESPAÇO - 
nos seus elementos básicos e no modo como se 
articulam a partir dos sinais construídos

Análise SEMÂNTICA
fixa as relações significativas entre expressões 
linguísticas e os objectos que designa e as 
suas alterações no tempo

Análise SEMÂNTICA
verificação do SIGNIFICADO dos sinais construídos 
e das relações estabelecidas entre eles

Análise PRAGMÁTICA
estudo psico-sociológico das relações da 
linguagem com a vida social e cultural

Análise PRAGMÁTICA
relação entre o LIMITAR DO ESPAÇO e o ESTAR 
NO ESPAÇO

relação perceptiva predominante
imagem perceptiva integral

MASSA
VOLUME

relação estabelecida entre 

as aberturas (vazios) existentes ao nível dos planos horizontais ou verticais não alteram a percepção integral da forma

o todo é mais do que a soma das partes

a componente sólida 
suporte físico (massa )  

a componente espacial 
induzida pelos elementos de massa (volume)

MODELO 

(Charles W. Morris - anos 40

relação estabelecida entre CHEIO
VAZIO a figura definida pelos elementos de massa (cheio) 

a figura definida pelos elementos de espaço (vazio)

MASSA | VOLUME 

CHEIO | VAZIO 

relação de hierarquia estabelecida entreUNIDADE
CONJUNTO

o todo (conjunto) 
e as partes (unidade) 

UNIDADE | CONJUNTO 



ANALOGIA

PLANAS círculo
quadrado
triângulo equilátero

VOLUMÉTRICAS esfera
cubo
tetraedro
icosaedro

recurso a configurações

SIMPLES | REGULARES | SIMÉTRICAS | FECHADAS | EQUILIBRADAS

rejeição de forma COMPLEXAS | FRAGMENTADAS
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tendência para percepcionar o mais facilmente possível

FIGURA
POSITIVO

maior coesão | delineamento nítido

FUNDO
NEGATIVO

destituída de forma
situado num plano anterior à figura

BOA FORMA

o objecto é separado daquilo que o rodeia para ser
 visto | entendido como um todo coerente

FIGURA FUNDO

simplificação como 
LEI ORGANIZATIVA DA FORMA

AGRUPAMENTO

PROXIMIDADE tendência para constitui r grupos visuais em função da 
distância

SEMELHANÇA tendência para constituir grupos visuais por afinidade 
formal

CONTINUIDADE tendência para constituir grupos visuais por sequência 
‘natural’

tendência para completar figuras FECHAMENTO

tendência para rejeitar partes descontínuasLINEARIDADE

leitura global 

ESTUDO DE NATUREZA LÓGICO-FORMAL

identificação das regras de clareza e legibilidade formal

percepção da imagem espacial

efeitos volumétricos e espaciais

mecanismos perceptivosGESTALT

MASSA | VOLUME



BOA FORMA

o objecto é separado daquilo que o rodeia para ser
 visto | entendido como um todo coerente

FIGURA
POSITIVO

maior coesão | delineamento nítido

FUNDO
NEGATIVO

destituída de forma
situado num plano anterior à figura

FIGURA FUNDO

AGRUPAMENTO

PROXIMIDADE tendência para constitui r grupos visuais em função da 
distância

SEMELHANÇA tendência para constituir grupos visuais por afinidade 
formal

CONTINUIDADE tendência para constituir grupos visuais por sequência 
‘natural’

tendência para completar figuras FECHAMENTO

tendência para rejeitar partes descontínuasLINEARIDADE
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