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EX_2 APURAMENTO  

OBJECTIVOS 
 
Exploração do Espaço Tridimensional a partir da manipulação de elementos lineares e 

volumétricos. Exploração das relações entre as figuras (de massa e de espaço) e o 

“território” da base. 

"No primeiro esboço começo por estabelecer um conjunto de princípios orientadores. 
De seguida autocritico 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 projecto, mas sim no próximo.” 

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, (tradução livre) 

 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

2. 1. APURAMENTO / DIÁLOGO 

COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA (3D):  
Concepção de uma composição espacial tridimensional regrada, concordante nas suas 

partes (lida como um todo) resultante da manipulação de componentes elementares da 

forma arquitectónica: elementos lineares e de massa, sobre uma base quadrada em suporte 

rígido (cartão). 

 

DESENVOLVA UMA COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA A PARTIR DO CONCEITO DE DIÁLOGO 

ADOPTADO NO EXERCÍCIO 1.2.  

 

A solução tem que ser clara e bem proporcionada que investigue as implicações espaciais de 

número e ordem, e as propriedades geométricas do quadrado e do cubo. 

 
REGRA:  
▪ estabelecer dois espaços em diálogo entre si; 
▪ constituir uma estrutura contínua 
▪ afirmar explicitamente a sua tridimensionalidade 
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Para estabelecer um partido arquitectónico considere: 
▪ as propriedades ortogonais dos elementos de composição (plano de suporte = 

quadrado; elementos lineares = paralelepípedos; elementos de massa = cubos); 

▪ as proporções entre os elementos de composição;  

▪ os espaços definidos pelos elementos de composição;   

 
Explore as possibilidades de comunicação/confrontação que pode estabelecer entre 
os elementos de composição de modo a constituir uma estrutura coerente e 
concordante nas suas partes constituintes, isto é em que o todo é mais do que a 
soma das partes. 

 
 
COMPOSIÇÃO GRÁFICA (2D): Concepção de uma forma bidimensional regrada:  

REGRA:  
▪ estabelecer formas em diálogo com base em relações geométricas.  

DESENHO LIVRE:  
A. Em folha A3 executar 1 desenho de 1H de contorno de um saco de papel 

amachucado. 
Desenho de linhas contínuas e determinadas. Executar o desenho, seguindo com o 
olhar o objecto em observação controlando o rigor do que está a ser desenhado, 
sem parar e retomar as linhas em pontos anteriores. 
 

B. No diário de bordo executar registos rápidos de 10 min. à mão livre (exercícios de 
aquecimento) de observação directa, de perímetro com linha contínua, relativos a: 

 
1. desenhos da sua mão em 6 posições diferentes; 
2. 3 desenhos de conjuntos de objectos (à escolha); 
3. 3 desenhos relativos à composição arquitectónica realizada: 

• exploração das relações entre os elementos de massa e de volume; 

• identificação  da imagem perceptiva integral, isto é a forma predominante. 

DESENHO DOCUMENTAL: 
Em folha A3 executar 1 planta (que seccione a peça), 1 corte, 1 alçado e 1 axonometria 
da construção 3D à escala natural, por observação directa da composição 
arquitectónica. Use as medidas do modelo transpondo-as para o papel. Produza os 
desenhos tomando por base a posição relativa da observação e que toma para a 
orientação da planta. Aplique os conhecimentos adquiridos nos exercícios anteriores 
(Exercício 1.1 e 1.2). 

METODOLOGIA 

Trabalho individual de desenvolvimento obrigatório na sala de aula. 

MATERIAIS 

Para a COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA: Composição definida em 1.2 
Roofmate, esferovite de alta densidade, balsa, madeira,  
 
Elementos de composição (peças obrigatórias):  

▪ Paralelepípedos - elementos lineares: 16 LINHAS (0.5cm x 0.5cmX 6cm) + 

       6 LINHAS (1cm x 12cm x 0.5cm);  
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▪ Cubo – elementos de massa:   16 CUBOS (2X2X2cm);  

▪ Plataforma de suporte - plano: 30cm x 30cm;  

▪ Base em cartão (30 cm X 30 cm) com desenho de grelha de dimensão livre;  

▪ (material de apoio: Serra de folha fina, x-acto, lixa, fita-cola de dupla face, cola). 

▪ Diário de bordo (bloco A4 ou A5) 

 
 
Para a COMPOSIÇÃO GRÁFICA:  
Elementos de composição (peças obrigatórias):  

▪ 1 folha de Papel cavalinho A3 cortado em quadrado de 29,7 cm e 1 cartolina 

preta A4 cortada em rectângulo com 29,7X14,85 cm 
▪ 12 elementos planares de cor negra (resultantes de corte rigoroso da cartolina 

preta) 
▪ suporte quadrado subdividido numa malha ortogonal (grelha de dimensão livre) 

de cor branca (30X30cm) 

Para o DESENHO LIVRE: 

Diário Gráfico e folha Papel cavalinho A3 

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 1.2 à fase 2.1;  

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.  

 
 
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
Idênticos às Fases anteriores 
 
CRONOGRAMA  
 

Lançamento do exercício 20 de Outubro (3ª feira) 

Apresentação/Discussão final    30 de Outubro / 3 de Novembro (3ª/6ª feira) 


