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EX_2. 2 APURAMENTO: CHEIO/VAZIO 

 
SOBRE O ACTO DE CRIAR 
 
“ Não consigo imaginar compor com as minhas forças.Tem de Haver algo mais. ‘Como artista , dependo de algo 

mais’” 

 

Sofia Gubaidonila (compositora), citada por Julius Berger, Violencelista e Musicólogo 

 
 
OBJECTIVOS 
 
Exploração das relações sintácticas de “cheio/vazio” presentes numa forma tridimensional.  

 

“ A arquitectura depende da ordem... As suas formas de expressão são: a planta térrea, o alçado, a perspectiva... 

todas, produto da Reflexão e da Invenção. Reflexão é o cuidadoso e laborioso pensamento...Invenção é a resolução 

de problemas complexos através da descoberta...” 

 

Marcus Lucius Vitruvius Pollio (c. 90 - c. 20 a.C.) Os Dez Livros de Arquitectura 

(tradução livre) 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

PRIMEIRA FASE, encontrar numa massa os lugares de espaços a criar, articulando-os entre si, 

segundo um CONCEITO DE DIÁLOGO. O apuramento será atingido quando se entender que está 

estabilizada uma composição tridimensional que faça sentido a partir da leitura da relação entre 

os “vazios” na massa, ie, dos espaços.  

 

SEGUNDA FASE, Após ter chegado a um resultado estável, procurar algumas relações de 

comunicação dos espaços interiores com o exterior 

 

COMPOSIÇÃO ARQUITECTÓNICA – PRIMEIRA FASE 

Tomando por base o entendimento dos princípios de diálogo propostas nas quatro composições de 
CHILIDA, Painel Anexo e de uma massa cúbica de 30X30cm, conceber uma composição tridimensional de 
“vazios” articulados entre si. A proposta deve ser desenvolvida através da pesquisa de Plantas e Cortes 
como FERRAMENTAS DE INVENÇÃO da forma e do espaço arquitectónicos, entendidos cada um, 
simultaneamente como composições bidimensionais e representações de uma procurada 
tridimensionalidade A pesquisa pode ser acompanhada depequenos modelos  à escala 1:2, com 15X15cm. 

 

Regra:  

Na composição 3D final representada 

▪ Deve ser mantida a integridade da massa cúbica inicial; 

▪ Podem existir mais do que dois espaços; 

▪ Os espaços deve constituir-se como volumes geométricos 

▪ Um dos espaços pode ter contacto com a(s) face(s) da massa cúbica que os contém; 
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▪ Deve ser afirmada explicitamente uma ordem e uma regra para a composição dos 

“vazios”. 

 

PESQUISA PELO DESENHO 

 

As Plantas e os Cortes – a executar em folha A3 –  serão tantos, quantos os necessários para a 

representação de todos os espaços. 

A título de exemplo poderão ser executadas 5 plantas, correspondendo a 5 planos horizontais de 

corte distanciados por 5 cm entre si. Para os cortes, poder-se-á utilizar a mesma regra em duas 

séries de desenhos perpendiculares entre si, correpondendo cada série a 5 planos verticais de 

corte distanciados por 5 cm entre si. 

 

DESENHO DOCUMENTAL 

Executar o Conjunto de desenhos de Plantas e os Cortes à escala natural. 

Executar 1 axonometria à escala natural, de um plano de corte escolhido dentro dos desenhos de 

planta e de corte executados anteriormente. Utilize as medidas dos Desenhos Tecnicos 

transpondo-as para a axonometria. Represente a massa completa, na qual os volumes de massa 

(cheios) como elementos transparentes e os “vazios” em tonalidades de cinza, de forma a 

entenderem-se as suas variações de contorno e as formas do espaço. 

 

DESENHO LIVRE 

 

Imaginar os espaços interiores dentro da massa e desenha-los como volumes. Executar 4 

desenhos em Folha A 3em linha firma e contínua dos quatro quadrantes de vista do cubo. 

 

MATERIAL 

Bloco de Papel A3 ( para o modelo auxiliar barra de sabão azul|massa de modelar 3D) 

BLOCO (diário gráfico) 

CRONOGRAMA  

lançamento do exercício   3 de Novembro (3ª feira) 

Discussão Intercalar     6/10 de Novembro (6ª feira/3ª feira) 

entrega (das duas fases)    13/17 de Novembro (6ª feira/3ª feira) 

PEÇAS A APRESENTAR 

Conjunto de DESENHOS DOCUMENTAIS em A3 (representados à escala natural) + diário gráfico 

(desenhos de esboços da evolução da proposta e conjunto de DESENHOS LIVRES)  


