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EX_1 ESTADO BRUTO 
 
OBJECTIVOS 
A componente experimental associada aos exercícios desenvolvidos na disciplina de Projecto de 

Arquitectura I tem como principais objectivos:  

a) explorar a capacidade de organizar espaço por via de exercícios de 

manipulação/construção de configurações espaciais de natureza variada; 

b) desenvolver a compreensão da forma arquitectónica através de exercícios de análise e 

de representação de configurações espaciais.  

 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
1.1. UNIDADE/CONJUNTO  
 Concepção de uma composição tridimensional a partir da manipulação de um conjunto 

de elementos lineares e de massa sobre uma superfície de suporte (30cmX30cm), de 

modo espontâneo, enquadrados pelos condicionalismos próprios da invenção e da 

construção (materialidade_gravidade) de um objecto arquitectónico.  

COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA (3D):  

Na fase 1.1 UNIDADE/CONJUNTO explora as potencialidades das três dimensões, definindo uma 

composição espacial a partir da manipulação de um conjunto de ramos e de pedras. A composição 

deve constituir-se como uma estrutura sólida, contínua e coesa e afirmar explicitamente propostas 

de espacialidade(s). Começa por tornar claros os limites da composição e identifica o modo como os 

elementos compositivos (base, pedras e paus/ramos) se relacionam entre si. Na composição final 

deve ser assegurado que pelo menos uma pedra não contacta directamente com a base ou com 

outra pedra. 

Em registos gráficos, executados no diário de bordo procura:  

1. Identificar os elementos de massa e os elementos de volume;  

2. Reconhecer a importância do vazio na organização do(s) espaço(s);  

3. Identificar o ritmo dos intervalos de espaço; 

4. Explorar as tensões criadas entre as partes. 

 

COMPOSIÇÃO GRÁFICA (2D):  

Composição de 12 peças pretas sobre fundo branco 30X30CM. Rasgar de forma aleatória um 

rectângulo de cartolina preta de 15X30cm em 12 partes explorando as potencialidades das duas 

dimensões para obtenção de resultados que respondam ao conceito de UNIDADE. 

 

DESENHO LIVRE:  

2 desenhos de 1/2H de “contorno cego” (Em folha A3) executados em linha contínua e firme 

olhando apenas para o objecto e não para o desenho, na procura de síntese e de unidade 

 

DESENHO DOCUMENTAL:  

Executar: 1 planta (de vista superior horizontal), 1 corte (secção da composição espacial) e 1 alçado 

(vista exterior vertical) da composição, à escala natural, por observação directa (folha A3). Começa 

por desenhar a planta, transpondo para o papel as medidas reais da composição. Produz as outras 

projecções (corte e alçado) tomando por base a posição relativa da observação utilizada na 

orientação da planta. As representações devem constituir um registo rigoroso da composição.  
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METODOLOGIA 

Trabalho individual de desenvolvimento em local de residência e/ou na sala de aula. 

MATERIAIS 

Para a composição tridimensional: 

12 paus/ramos (aprox: 12 cm/comp; 4 mm/diam) + 12 pedras (aprox: 5 a 6 cm)  

Base em cartão (30 cm X 30 cm)  

Material para fixação das pedras e ramos/paus (cola; arame; fio). ESTE MATERIAL NÃO PODE SER LIDO 

COMO UM TERCEIRO ELEMENTO DA COMPOSIÇÃO 

Diário de bordo (bloco A4 ou A5) 

Para a Composição Gráfica: 

1 folha de Papel cavalinho A3 cortado em quadrado de 29,7 cm e 1 cartolina preta A4 cortada com 

29,7 X 14,85 cm 

12 elementos planares de cor negra (resultantes de corte à mão da cartolina preta) 

Para o Desenho Livre e Desenho Documental: 

Papel cavalinho A3  

APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO DOS TRABALHOS  

A partir do material produzido: composição tridimensional, desenhos livres, desenhos documentais 

e diário gráfico. 

REGRAS PARA A DISCUSSÃO 
Discussão em grupo, sendo considerada:  
a) a criatividade do trabalho apresentado; 
b) a coerência do conjunto da produção; 
d) o sentido de unidade conseguido; 
e) a comunicação pelo desenho das ideias e do observado; 
f) a participação na apresentação e discussão dos trabalhos dos colegas.  

ENTREGA DE PORTFÓLIO 

A Compilação do material produzido conjunta das fases 1.1 e 1.2 e entregue no final do 1.2. 

Parte dos desenhos documentais da fase 1.1 deve estar disponível para discussão informal. 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO  

1. Processo de Trabalho: capacidade de investigação: diário de bordo; qualidade das 
manualidades envolvidas no decorrer do processo, capacidade discursiva e autocrítica; 
evolução das capacidades processuais; continuidade e coerência da investigação/proposta; 
assiduidade e participação. 
2. Formalização da Proposta: procura conceptual do espaço na invenção de uma composição 
unitária: caracterização e intencionalidade na definição dos espaços e do conjunto; grau de 
viabilidade da proposta;  
3. Apresentação da Proposta: rigor e qualidade gráfica dos elementos apresentados; sentido 
de unidade no todo produzido.  

CALENDÁRIO 

Enunciado do exercício e informação do material   6 de Outubro (3ª feira) 

Fase1.1 – Discussão informal     9 de Outubro (6ª feira) 

Entrega do PORTFÓLIO (1.1 +1.2)      16/20 de Outubro(6ª/2ªfeira) 


