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Escola de Comunicação, Arquitetura, Artes e Tecnologias da Informação 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 

 
 
Curso:  ARQUITETURA 
 
Grau: LICENCIATURA  
1º ciclo | Estudos Gerais de Arquitectura 

 

 
Área Científica: ARTES E CIÊNCIAS DE REPRESENTAÇÃO (ART46+3) 
 
Unidade curricular:  DESENHO ARQUITECTÓNICO III 
ID: DARQ MI-03.14. 
ECTS: 6 

Contacto: 75h = 75PL 
Trabalho: 168h 

Semestral / Obrigatória 
2º ano / 3º semestre 

 
Responsável: Miguel Mira George Rodrigues e Filipa Antunes 

 
Tema : a arquitectura como meio o desenho como meio 
 
Conteúdos programáticos 
 

1º Tema – a espacialidade            

                (Exercícios de contextualização espacial) 

 Registos síntese de um objeto assente num plano ou suporte;  

 Configuração do objeto dentro de um sistema; 

 Reconhecimento e controlo de composição e de escala; 

 

2º Tema – Observação ativa do objeto na descoberta da espacialidade exterior.  

                  (Aplicação imediata da potencialidade num espaço exterior) 

 Registos de carácter expressivo e espontâneo do objeto inserido num espaço exterior; 

 Aplicabilidade das matérias sobre equivalências expressivas e tridimensionalidade. 

Tema constante relativo a composição  

 Relação figura fundo 

 Relação entre figuras 

 
 

 

 



   
 

Departamento de arquitectura         Junho 2014 Page | 2/5 

Objectivo da unidade curricular: 
 Reabilitação da disciplina do Desenho como elemento infraestruturante nas Artes Visuais e na 

Arquitetura. 
Substituir preconceito pela noção. 
Recusar o operatório e procurar o operativo. 
Procurar a intenção e excluir o gratuito. 

 Reconhecimento de um pensamento visual. 

 Entendimento dos fundamentos da expressão e da composição, num ciclo preparatório para 
ação projectual da Arquitetura. 

 Configurar a prática do Desenho como linguagem primordial. 
 

 

 
Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir: 
 

 Capacidade de interdisciplinaridade com a Arquitetura. 

 Reconhecer o desenho como expressão de uma mensagem formal e artística. 

 Eleger do meio envolvente os elementos de estímulo gráfico. 

 Capacidade de comunicar conceitos e impressões recorrendo à potencialidade expressiva dos 
grafismos. 

 Conhecer os procedimentos do desenho e as regras do seu pensamento. 

 Assimilar a sintaxe do desenho. 

 Registar formas naturais e artificiais. 
 

 

Metodologias de ensino e avaliação: 
 
Metodologias de ensino:  
A metodologia apresentada trabalha dois campos fundamentais – procurar a toturia 
Promover a critica,  
  
 

 As aulas de desenho articulam um aspecto formal de contextualização dos temas a abordar em 
cada sessão e consequente produção presencial dos exercícios práticos propostos;  

 Todas as matérias serão introduzidas utilizando imagens de referência  

 O aluno deverá adquirir e utilizar os materiais e suportes de registo sugeridos para cada 
desenho;  

 No início do ano lectivo o aluno terá acesso ao programa geral da disciplina assim como aos 
enunciados de todos os exercícios a executar durante o semestre; 

 As aulas decorrem num ambiente de ateliê com acompanhamento e apoio do docente;  

 Estão previstas aulas no exterior, e visitas de estudo.  

 Os alunos são incentivados no registo gráfico em formato de diário desenhado. 

 
Avaliação:  
A avaliação será contínua.  
Serão avaliados no decorrer do semestre a participação, interesse/motivação e também o 
comportamento do aluno na sala de aulas.  
Serão avaliados todos os trabalhos desenvolvidos em aula e os trabalhos de síntese ou outros pedidos 
pelo docente para desenvolver em casa. 

No final do semestre cada aluno deverá entregar formalmente um portefólio individual (formato A3). O 
aluno deverá arquivar e organizar no portefólio os seguintes elementos: 



   
 

Departamento de arquitectura         Junho 2014 Page | 3/5 

. A produção individual executada em cada sessão, ou seja, uma selecção, representativa do trabalho 
efectuado;  

. Encerrando cada tema, deverá anexar o resultado de um exercício síntese referente à conclusão de 
cada Capítulo (trabalho realizado em casa);  

. O trabalho realizado nas visitas de estudo e nas aulas de exterior; 

. Uma selecção de desenhos executados em formato de diário gráfico. 

 

A avaliação contínua será ponderada em função: 

. Participação e empenho; (10 %) 

. Aquisição das competências sobre conteúdos técnicos; (30%) 

. Aquisição das competências sobre conteúdos expressivos; (30%) 

. Trabalho realizado em casa; (10%) 

. Diários gráficos; (10%) 

. Portefólio. (10%) 

 

 
Bibliografia principal 
 
Bibliografia Obrigatória 
 
Dondis, D. A. (1976). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili. 
Cota: AQ/394-BC 
Kandinsky, Wassily, (1970) Ponto, Linha Plano, Edições 70, col. Arte & comunicação. Lisboa. ISBN: 
9789724412856.  
Cota: HA/44-BC 
Massironi, Manfredo, (1982) Ver Pelo Desenho, edições 70, Lisboa. ISBN: 972-44-0716-0 
Cota: AQ/480-BC 
Molina, Juan José Gomes (1999) Estratégias del Dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Ediciones 
Cátedra. ISBN: 8437616948 
Cota: AQ/549-BC 
AA.VV., (1992) ENCICLOPÉDIA EINAUDI, Criatividade - Visão, edição portuguesa, Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, Lisboa. 
Cota: OR/78.X-BC 
 
Bibliografia complementar: 
 
Collier, Graham (1984) Form, Space and Vision. An Introduction to drawing and design. Fourth Edition. 
New Jersey :Prentice Hall 
Cota (encomendado) 
Pignatti, T, (1982) O desenho de Altamira a Picasso. S.l: Livros Abril. Lisboa. 
Cota (encomendado) 
Garrett, Lillian (1967) Visual Design: a problem-solving approach. Universidade do Minnesota: Reinhold 
Pub. 
Cota (encomendado) 
McQuaid, Matilda et Riley, Terence (Editors) (2002) Envisioning Architecture, Drawings from the 
Museum of Modern Art, (cat.) New York: The Museum of Modern Art. ISBN 0-87070-011-1 
Cota (encomendado) 
AA. VV., (1999) Escritos de Arte de Vanguardia, 1900/1945, Ediciones Istmo, S:A, Madrid. ISBN: 978-84-
7090-357-1 
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Cota (encomendado) 
Navarro, Vicente, (1968) Enciclopedia del dibujo, Editorial de Gassó, Barcelona. 
Cota (encomendado) 
 
Nota: Todas as cotas são da Biblioteca Victor de Sá da ULHT. 

 

Sumários das aulas previstas: 
 

1ª Semana – 1º Tema  

1ªaula- Configuração do objeto 

2ªaula- Configuração do objeto 

2ª Semana – 1º Tema 

3ªaula- Configuração do objeto num suporte 

4ªaula- Configuração do objeto num suporte 

3ª Semana – 1º Tema 

5ªaula- Configuração do objeto num sistema 

6ªaula- Configuração do objeto num sistema 

4ª Semana - 1º Tema 

7ªaula- Registos síntese 

8ªaula- Registos síntese 

5ª Semana – 1º Tema  

9ªaula- Composição e escala 

10ªaula- Composição e escala 

6ª Semana – 1º Tema 

11ªaula- Composição e escala 

12ªaula- Composição e escala 

7ª Semana – 1º Tema 

13ªaula- Composição e escala 

14ªaula- Composição e escala 

8ª Semana – 2º Tema  

15ªaula- O objeto no espaço exterior 

16ªaula- O objeto no espaço exterior 

9ª Semana – 2º Tema 

17ªaula- O objeto no espaço exterior 

18ªaula- O objeto no espaço exterior 

10ª Semana - 2º Tema 

19ªaula- O objeto no espaço exterior 

20ªaula- O objeto no espaço exterior  

11ªsemana – 2º Tema  
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21ªaula- Reconhecimento do funcionamento de mecanismos da tridimensionalidade ilusória 

22ªaula- Reconhecimento do funcionamento de mecanismos da tridimensionalidade ilusória 

12ª Semana – 2º Tema 

23ªaula- Reconhecimento do funcionamento de mecanismos da tridimensionalidade ilusória  

24ªaula- Reconhecimento do funcionamento de mecanismos da tridimensionalidade ilusória 

13ª Semana – 2º Tema 

25ªaula- Promover equivalências expressivas entre os registos do objeto e a sua contextualização 

26ªaula- Promover equivalências expressivas entre os registos do objeto e a sua contextualização 

14ª Semana – 4º Tema 

27ªaula- Promover equivalências expressivas entre os registos do objeto e a sua contextualização 

28ªaula- Promover equivalências expressivas entre os registos do objeto e a sua contextualização 

15ªsemana - Composição de Portefólio 

29ªaula- Selecção de desenhos produzidos 
30ªaula- Entrega e apresentação de portefólio. 
 
 
Demontração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular 
 
 
Os conteúdos programáticos relacionados com o manuseamento de  espacialidade, observação direta e 
composição, articulam-se com a consolidação do pensamento visual como ferramenta de analise e 
conceção espacial. O desenho entendido como interpretação dos estímulos visuais metodologicamente 
pensados e experimentados em função de objetivos específicos de domínio representativo. A 
observação e a representação como articulação sistematizada e orientada. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
  
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular 
 
A metodologia proposta apoiada na articulação dos conteúdos teóricos aplicar-se-ão em função de 
índices de exercitação continuada e sobretudo na descoberta individual de capacidades expressivas 
presenciais. 
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