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EX_4 MUDANÇA NO ESPAÇO / PERCEPÇÃO DO TEMPO 

“O espaço arquitectónico não é fixo nem rígido: é o espaço-tempo que se experimenta na leitura dinâmica 

das sequências arquitectónicas. (...) por isso nenhuma reprodução gráfica ou fotográfica de um edifício 

pode substituir a experiência espacial e até mesmo a representação cinética de um filme não recolhe senão 

uma das infinitas sucessões mediante as quais se pode fruir um espaço. O ritmo dilatado ou contraído, 

cerrado ou articulado, nítido ou complexo, elementar ou misterioso e transitório de um espaço e, ainda 

mais, de um conjunto de ambientes, constitui a consequência emergente da fantasia arquitectónica e só 

pode ser compreendido através da leitura meditada que se pode fazer de um edifício observando-o de todos 

os pontos de vista, através de múltiplos itinerários.”  

Zevi, B. (1979) Architectura in Nuce (pag.49-50)   

 

“Sempre me fascinou o facto de se dizer que uma criança só veio ao mundo depois de ter nascido; 

estar no corpo da sua mãe ainda não a coloca no mundo. O espaço interior do corpo é um espaço 

fora do mundo. O ar que respiramos num espaço, viaja entre o espaço no mundo e o espaço fora do 

mundo. O espaço em que respiramos é um espaço cheio de travessias entre o espaço no mundo 

e o espaço fora dele.” 

 

“Quando é que a arquitectura é verdadeiramente capaz de suportar o seu vazio?” 

Miklavz Komelj 
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UMA ESTRUTURA ESPACIAL NA CIDADE PARA SENTIR E APRECIAR O AR E ENCONTRAR O CÉU 

CONTEXTO 

Desde o início do ano lectivo, por recurso a composições tridimensionais de 

complexidade crescente, foram experimentadas várias configurações espaciais, 

concebidas a partir da manipulação de elementos com propriedades distintas e 

acompanhadas por exercícios de leitura morfológica. Numa primeira fase explorámos 

conceitos de unidade/conjunto e diálogo através de relações de natureza sintáctica: 

MASSA/VOLUME, CHEIO/VAZIO. Através da criação de espaços dentro de um volume 

fizemos uma reflexão sobre as transformações espaciais produzidas por agregação e 

finalmente por desmultiplicação de formas (planos e linhas), explorando o conceito de 

hierarquia. A par destas experimentações abordámos técnicas de representação de 

síntese (branco/preto) e de enfatização da expressão plástica das composições. 

 O exercício final do semestre dá o passo para a escala arquitetónica, numa primeira 

aproximação à escala urbana. São também os primeiros passos na leitura da cidade e na 

identificação no contexto urbano dos conceitos assimilados.  

OBJECTIVO 
Conceber uma composição tridimensional suportada no conceito espaço-tempo que 

constituía uma estrutura espacial contínua e afirme explicitamente a sua 

TRIDIMENSIONALIDADE. 

Nota: Neste exercício pretende-se a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

anteriormente. Mas, tenha presente que se trata de um exercício com um grau de 

complexidade superior aos anteriores, i.e., onde existe MUDANÇA e GRAVIDADE e onde 

os EIXOS COORDENADOS, a ORIENTAÇÃO SOLAR (pontos cardeais) e o HORIZONTE estão 

fixos. Tal significa que o movimento de rotação da terra em volta do sol (ciclos dia-

noite/estações do ano) tem impacto na leitura da composição.  

TEMA 

O DESENHO DO AR, COMO RECURSO (IN)VISIVEL 

 
O percurso deve exaltar o desenho do ar e a importância do vazio na fruição da cidade. 

“Entender o vazio como uma travessia de ar, uma actividade entre objectos, uma entidade de fluxo, 

vibrante, continuo, percorrível, invisível, mas que concerta o espaço, um recurso do estar entre os objectos-

edifícios. 
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Pode o vazio resultante do desenho do ar ser entendido como entidade e não como resultado do espaço 

sobrante? 

Pode o desenho do ar ser a preparação do lugar? 

Pode existir a ideia de recinto, sem o recurso invisível do desenho do ar? 

Se o vazio for distância, quanto precisamos para ver/ler um objecto-edificio? 

Existe lugar de liberdade e transcendência sem o desenho do ar? 

Conseguimos desenhar o vazio revelando-o e articulando também onde tudo parece cheio?” 

 

In MANIFESTO ANO 2020.2021 – Mestrado Integrado em Arquitectura, IST 

DESENVOLVIMENTO  

COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA ,  

DESENVOLVIDA A PARTIR DA PROPOSTA APRESENTADA NO EXERCÍCIO 3 

Partindo da configuração espacial desenvolvida no exercício 3,atribua-lhe a condição de um 

percurso integrado no território proposto definindo uma estratégia de apropriação que parte 

da leitura e compreensão da forma urbana observada. Procure criar uma sucessão de espaços 

distintos (percurso) de modo a permitir a percepção do tempo, i.e., reconhecer mudanças do 

espaço que o rodeia ao longo do ciclo do dia e do ano. 

 

LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 
Rua das Amoreiras – Vazio a Sul do Aqueduto 

 
 
 

 

 

REGRAS:  

A configuração espacial proposta deve: 

• Ter uma escala referenciada ao homem 

• Assumir uma posição fixa no território 

• Estar articulada com os percursos (espaços de circulação) existentes 

• Integrar três categorias de espaço de ESTAR (hierarquia de dimensão, de sentido, 
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de posição) 

• Criar uma variedade de espaços em termos de escala/dimensão, sequência, 

contenção e exposição solar de modo a permitir a percepção do tempo 

• Ter em conta o efeito da gravidade 

 

No desenvolvimento deste exercício deve reconhecer e explorar os elementos, 

características e princípios orientadores da forma e do espaço MASSA|VOLUME, 

CHEIO|VAZIO, UNIDADE|CONJUNTO HIERARQUIA|ORDEM e ESCALA|PROPORÇÃO. 

 

A composição final deve ser lida como UM TODO e não como um conjunto de partes. 

Escala de trabalho 1:200, 1:100 ou 1:50 

 

DESENHO LIVRE Em 2 folhas A3, representar 4 (2+2) perspectivas cónicas à mão 

levantada de simulação do real de PONTOS ESPECÍFICOS DOS PERCURSOS, de relação 

entre diferentes espaços criados pela proposta e com a envolvente exterior. 

 

DESENHO DOCUMENTAL  

Executar:  

• 1 Planta de localização do vazio urbano. Escala 1:100/1:500 

• 1 Planta de implantação da estrutura espacial no vazio urbano. Escala 

1:250/1:200 

• Plantas dos diferentes níveis. Escala 1:100/1:50 

• 2 a 4 cortes perpendiculares entre si ou em direcções que explicitem  a 

espacialidade da proposta . Escala 1:100/1:50 

• Alçados (da rua e de tardoz). Escala 1:100/1:50 

• 3 Axonometrias a 45º. Escala 1:100/1:50. PARTE/TODO; SOMBRA; UNIDADES 

ESPACIAIS 

Na folha das plantas representar: o norte, cotas altimétricas e a localização das 

secções verticais.   

Na folha dos Cortes ou dos Alçados, reproduzir uma redução duma das plantas com 

as indicações respectivas formando uma comunicação inter-referenciada.  

Axonometria 1: represente claramente a construção das partes e do todo, podendo 

recorrer a transparências ou invisibilidades (linha tracejada) para evidenciar um trecho 
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importante do interior. 

Axonometria 2: procure dar a noção global da composição por recurso ao contraste 

entre sombra própria (a cinza clara) e sombra projectada (a cinza escura ou preto). 

Axonometria 3 será do tipo explodida, executada sobre a 1ª, evidenciando os vazios 

ou as unidades espaciais obtidas 

PEÇAS A APRESENTAR 

Apresentação intercalar (18 de dezembro):  

• Proposta esquemática (modelo) 

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

• DESENHOS LIVRES 

• Folha A3 com fotografias do modelo 3d  

Entrega final 19 de Dezembro (sexta-feira) * 

• Proposta final (Modelo Corrigido)  

• Folha A3 com fotografias do modelo 3d 

• Conjunto de DESENHOS DOCUMENTAIS em A3 ou A2 (representados à escala)  

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

• DESENHOS LIVRES  

CRONOGRAMA   

Lançamento do exercício 4 de Dezembro (sexta-feira)  

Apresentação intercalar 18 de Dezembro (sexta-feira) 

Entrega final 8 de Janeiro (sexta-feira) * 

* Entrega final (c/ correcções) data a combinar (2ª metade de Janeiro) 
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