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EX_1 ESTADO BRUTO 
 
OBJECTIVOS 
Cumprindo os principais objectivos da disciplina de Projecto de Arquitectura I, é testada a 

capacidade de organizar espaço por via do exercício da manipulação de uma configuração espacial 

desenvolvida anteriormente. Procura-se compreender a alteração da forma arquitectónica pela 

análise comparativa das configurações inicial e final. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
1.2 DIÁLOGO  
 Re-organização da composição tridimensional obtida em 1.1 pela manipulação de um 

conjunto de elementos lineares e de massa sobre uma superfície de suporte pela 

introdução de uma regra ou princípio compositivo: diálogo, de forma a nunca perder o 

sentido de unidade conferido ao conjunto. 

 
DIÁLOGO - do Latim dialugu < Gr. diálogos: fala ou comunicação 
entre duas pessoas; colóquio; conversação entre muitas pessoas; 
composição literária em forma dialogada; Música: composição 
musical de duas vozes ou de dois instrumentos que se respondem 
e por vezes se reúnem. 

 

COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA (3D):  

Na fase 1.2 DIÁLOGO, reorganiza a composição tridimensional definindo dois espaços em diálogo 

entre si. 

Para desenvolver uma estratégia de (re)organização considera as propriedades do plano de suporte 

(base quadrangular), as proporções entre os elementos de composição - troncos e pedras – e os 

espaços por eles definidos.  

Reflecte sobre o que entendes por diálogo ou formas de diálogo entre partes. Explora as 

possibilidades de comunicação/confrontação que podem ser estabelecidas entre os elementos da 

composição a partir:  

 
1. da localização e distribuição no plano de suporte: centro e limite; proximidade e 

distância; ortogonal e diagonal; horizontal e vertical;  
2. das propriedades compositivas: pedra(s) - elemento(s) de massa; ramos(s) - aresta(s) 

- elemento(s) lineares definidores de volume;  
3. das relações entre a componente sólida e a componente espacial: cheio e vazio.  

 

Hipótese de trabalho: começa por afirmar dois espaços ou volumes e de seguida estabelece uma 

relação entre eles. 

 

 

COMPOSIÇÃO GRÁFICA (2D):  

Composição de 12 peças pretas sobre fundo branco 30X30CM. Rasgar um rectângulo de cartolina 

preta de 15X30cm em 12 partes explorando as potencialidades das duas dimensões para obtenção 

de resultados que respondam ao conceito DIÁLOGO, respectivamente. 
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DESENHO LIVRE:  

2 desenhos de 1/2H de “espaço negativo” (no Diário Gráfico) , a partir da observação da composição 

tridimensional, executados em linha contínua e firme, na procura de evidenciar campo/contra 

campo , não perdendo o sentido de síntese e de unidade. 

DESENHO DOCUMENTAL:  

Executar: 1 planta de vista superior, 1 planta em plano de corte horizontal (que evidencia o espaço 

interno da composição e o espaço exterior), 2 cortes perpendiculares entre si e 2 alçados 

perpendiculares entre si 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.  

METODOLOGIA 

Trabalho individual de desenvolvimento obrigatório na sala de aula. 

MATERIAIS 

Para a composição tridimensional: 

Composição definida em 1.1 

Base em cartão (30 cm X 30 cm)  

Material para fixação das pedras e ramos/paus (cola; arame; fio) 

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: 

Diário Gráfico 

Para o 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; 
c) a transformação operada na passagem da fase 1.1 à fase 1.2;  
d) a relação de diálogo conseguida; 
e) a comunicação pelo desenho das ideias e do observado; 
f) a participação na apresentação e discussão dos trabalhos dos colegas.  
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ENTREGA DE PORTFÓLIO 

Compilação do material produzido: composição bidimensional, desenhos livres (aula) e 

desenhos documentais (entrega conjunta das fases 1.1 e 1.2). 

 

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 diálogo dos espaços na reinvenção da 
composição: caracterização e intencionalidade na definição dos espaços e do conjunto. 
3. Apresentação da Proposta: rigor e qualidade gráfica dos elementos apresentados; sentido 
de unidade no todo produzido.  
 

CALENDÁRIO 

Enunciado do exercício     13 de Outubro (2ª feira) 

Apresentação/Discussão final     16 de Outubro (6ªfeira) 

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

 


