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EtEtEtEtapaapaapaapa    1_1_1_1_    COBCOBCOBCOBRIRRIRRIRRIR    

Propomos iniciar o projeto para o novo Bar do Mangue através de um exercício-jogo. O objetivo 
é conceber duas opções de coberturas para um espaço de convívio na ilha do fundão dispondo 
de um rol limitado de materiais que poderão ser manipulados segundo algumas regras e 
procedimentos pré-estabelecidos. Cada aluno poderá escolher entre uma série de “jogos de 
armar” que serão apresentados em sala no início do exercício. Uma vez feita a escolha, o aluno 
deverá se ater às regras e procedimentos explorando de modo intenso as infinitas 
potencialidades existentes em cada jogo. 

As duas opções de cobertura compreendem uma configuração concêntrica e outra longilínea. 
Parte do exercício envolve a avaliação das implicações que estas diferentes configurações têm 
na composição arquitetônica. 

O tema das atividades a serem abrigadas pela cobertura não estará implicado nesta primeira 
etapa do exercício. Serão observados, contudo, algumas qualidades que tangem a relação entre 
nossos corpos e o espaço arquitetônico que habitam, isto é, questões como tamanho, 
“usabilidade” e deslocamentos. 

Durante o exercício de manipulação, a questão da expressão tectônica deve ser endereçada 
com espacial atenção. Como toda e qualquer obra arquitetônica, a estrutura projetada deve 
levar em conta força da gravidade e as potencialidades dos materiais para que se torne uma 
estrutura estável, resistente e expressiva. 

Finalmente, por se tratar de uma estrutura arquitetônica, a cobertura deve apresentar uma 
característica que consideramos fundamental na nossa prática: a qualidade da expressão 
plástica. Buscaremos, portanto, primar pela boa proporção, equilíbrio e coerência formal do 
conjunto.  

    

RRRRegras egras egras egras GGGGeraiseraiseraiserais    

1. O modelo será construído em escala 1:100. 

2. Serão concebidas coberturas para duas bases diferentes: uma quadrada medindo 25 x 25m 
e outra retangular medindo 35 X 20m.  

3. Uma faixa de 3m deverá ser mantida livre de ocupação em todo o perímetro da base. 

4. Em cada protótipo o aluno deverá assinalar graficamente qual o percurso de aproximação 
dos usuários. 

5. É imprescindível a presença, no modelo, de uma figura humana em escala. 

6. Não é necessário criar espaços fechados por paredes ou quaisquer planos verticais sob a 
cobertura, mas fica aberta a possibilidade de se conceber pequenos recintos como parte da 
composição arquitetônica. 

 



Jogo de Armar 1  casca 

 

Material:  

• Massa de modelar branca, base cera. 2 x 500g 

• Apoio vertical (prego, palito de dente, palito de churrasco, cilindro de papel) 

  

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Rolo de massa 

• Saco plástico 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizando o rolo de massa e o saco plástico, criar com a massa de modelar um plano 
com espessura entre 3 e 5mm 

• Cortar com o estilete para dar forma (quadrado, retângulo, trapézio, círculo, ameba) 

• Modelar a superfície criando assim uma cobertura elevada do chão. 

• Podem ser criadas perfurações, incisões, dobras, torções e emendas na superfície. 

• Como apoios podem ser utilizadas tanto as peças longilíneas (prego, palitos) quanto 
partes da própria superfície que alcancem o chão. 

• Se necessário, utilizar apoios provisórios (e removíveis) para evitar que a forma da 
cobertura colapse 



Jogo de Armar 2 massa 

 

Material:  

• Massa de modelar branca, base cera  2 x 500g 

• Papel pluma branco ou papel Paraná revestido (1,5mm a  5mm)  

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Saco plástico 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizando uma superfície lisa e o saco plástico, criar uma massa compacta com altura 
compatível com um pé direito (de 2,5m a 5m) 

• Utilizar o estilete ou régua metálica para dar forma coerente à massa. 

• O papel pluma ou Paraná será utilizado obrigatoriamente como plano de cobertura, 
horizontal ou inclinado. 

• A massa de modelar será utilizada obrigatoriamente como apoio, podendo variar entre 
superfícies delgadas e massas aparentemente compactas. 

• É recomendado observar a articulação formal entre o desenho do perímetro plano de 
cobertura e a forma modelada dos apoios.  



Jogo de Armar 3 pórticos 

 

Material:  

• Pernas de madeira balsa com seção quadrada de 1,5mm de lado 

• Arame grosso em forma de “L” (ou Chave Allen ou grampos metálicos) 

• Canudos plásticos 

• Papel vegetal 

• Base de isopor 30mm 

 

  

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Alicate 

• Cola para papel vegetal 

 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizando os canudos plásticos, unir as pernas de balsa e as peças metálicas formando 
estruturas de pórticos 

• As pernas de madeira balsa serão vigas, elementos estruturais horizontais, e poderão 
ser unidas formando uma rede estrutural elevada. 

• As peças metálicas serão pilares, elementos estruturais verticais, mas não precisam 
necessariamente manter-se em prumo, ou seja, em posição perpendicular em relação 
ao chão  

• Utilizar o papel vegetal como superfície plana da cobertura, horizontal, inclinada ou 
vertical 



Jogo de Armar 4 linhas elásticas 

 

Material:  

• Pregos de diferentes comprimentos 

• Elástico 

• Papel vegetal 

• Base compensado (espessura em torno de 15mm) 

  

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Martelo 

 

Regras e procedimentos:  

• Revestir a base com papel branco 

• Utilizando o desenho, conceber uma trama gráfica sobre a base, em que os nós definem 
a posição dos apoios,  

• Utilizar os pregos como apoios verticais cravados na base 

• Utilizar os elásticos como estrutura elevada unindo as extremidades dos pregos 

• Experimentar com deformações na trama movendo a posição dos pregos e ajustando a 
altura dos elásticos  



Jogo de Armar 5 peso bruto 

 

Material:  

• Metal de solda Sn 25%  / Pb 75% (4 peças) 

• Papel Paraná cinza, espessuras entre 1,5mm x 3mm 

• Pedra-pommes 

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Arco-serra 

• Cola “super-bonder” 

• Lima 

• Alicate 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizar o metal de solda como vigas, levando em conta a expressão do seu peso 

• Utilizar os planos de papel Paraná como lajes, pilares ou planos portantes 

• Utilizar fragmentos e pedra-pommes como apoios ou elementos estruturais horizontais 
da cobertura 



Jogo de Armar 6 planos 

 

Material:  

• Faixas de papel duplex branco medindo 2, 5 / 3, 5 / 5cm 

• Faixas de papel Paraná claro medindo 2, 5 / 3, 5 / 5cm 

• Planos de papel duplex branco e papel Paraná claro 

 

 

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Durex 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizar as faixas de papel como planos verticais manipulando livremente sua forma em 
planta (mantendo, portanto, o prumo das paredes) explorando a criação de recantos, 
apoios e percursos 

• O restante do papel duplex ou Paraná será utilizado obrigatoriamente como plano de 
cobertura, horizontal ou inclinado. 

• É recomendado observar a articulação formal entre o desenho do plano de cobertura e 
a forma modelada das faixas de apoio. 

 



Jogo de Armar 7 telhado 

 

Material:  

• Guias de madeira balsa com seção quadrada de 1,5mm ou retangular de 1 x 2mm 

• Cola para madeira balsa 

• Alfinetes e/ou arames 

• Papel craft 

• Papel vegetal 

• Base em isopor 30mm 

 

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Tesoura para chapa metálica (se utilizada)  

 

 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizando o papel craft como planos inclinados (telhados) e os alfinetes ou arame como 
apoios provisórios e ajustáveis (enterrados na base de isopor) explorar diferentes 
composições de telhados 

• Em seguida, utilizar a representação gráfica de um corte, em escala, para conceber 
arranjos triangulares que configurem uma estrutura de telhado. 

• Utilizar as peças de madeira balsa para construir as estruturas transversais (tesouras) 
repetindo-as tantas vezes quantas forem necessárias. 

• Unir as tesouras com peças longitudinais e completar a trama estrutural do telhado 

• Com a estrutura já definida, utilizar o papel vegetal como telha para permitir que se 
veja a estrutura 



• Jogo de Armar 8 dobras 

 

Material:  

• Chapa metálica galvanizada 0,5mm ou mais fina cortada em tiras 

• Pernas de madeira balsa 

 

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Tesoura para chapa metálica 

• Alicate de bico longo 

• Cola “super-bonder” 

 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizar as chapas metálicas em tiras explorando deformações através de dobras e 
curvaturas, podendo utilizar as próprias chapas como apoio e mesmo como plano 
elevado de piso 

• Utilizar o paralelismo das faixas como ponto de partida para o sistema de organização 
da forma  

• Utilizar as peças de madeira balsa para criar interrupções e continuidades na 
estrutura, bem como apoios, quando necessário  



Jogo de Armar 9 módulo 

 

Material:  

• Pernas de madeira balsa 1,5 x 1,5 mm 

• Peças de papel Paraná 1,5mm cinza cortadas nas seguintes dimensões: 

a. 1cm x 2cm 

b. 1cm x 3cm 

c. 1cm x 4cm 

d. 1cm x 10cm 

 

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Cola para madeira balsa ou “super bonder” 

 

 

Regras e procedimentos:  

• Os módulos de papel Paraná são elementos pré-moldados horizontais 

• As pernas de madeira balsa são peças estruturais (apoios verticais e horizontais) 

• Utilizando o desenho, definir uma trama de 1x1cm na área edificável explorando 
diferentes caminhos com na distribuição dos apoios verticais e na composição dos 
fechamentos da cobertura. 

• Na distribuição dos apoios verticais, levar em conta a possibilidade de jogar com as 
alturas (criando múltiplos níveis de cobertura) e com as inclinações’ 

• Na composição do plano da cobertura, levar em conta a possibilidade de criar 
interrupções, balanços, diferenças de nível e inclinações.  



Jogo de Armar 10 pedra bruta 

 

Material:  

• Pedra-pommes 

 

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Lixas n20 e 120 

• Cola “super bonder” 

• Arco-serra 

 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizar a pedra-pommes como matéria única da composição  

• Utilizar a serra e as lixas para manipular as pedras, cortando, desbastando, 
arredondando, etc. 

• É recomendado observar a articulação formal entre o desenho do perímetro plano de 
cobertura e a forma modelada dos apoios.  

 



Jogo de Armar 11 costelas 

 

Material:  

• Pernas de madeira balsa com seção retangular 1,5 x 4mm 

• Pernas de madeira balsa com seção quadrada 1,5mm 

• Papel vegetal 

• Alfinetes 

 

 

 

Ferramentas: 

• Instrumentos comuns de maquetes: estilete, régua metálica, cola, etc 

• Cola para madeira balsa 

 

 

Regras e procedimentos:  

• Utilizar a representação gráfica de um corte, em escala, para conceber perfis da 
estrutura. 

• Utilizar as peças de madeira balsa para construir as estruturas transversais (costelas) 
repetindo-as tantas vezes quantas forem necessárias variando o desenho para produzir 
deformações. 

• Unir as tesouras com peças longitudinais e completar a trama estrutural do telhado 

• Utilizar o papel vegetal para configurar o fechamento dos planos de cobertura 


