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EMENTA
A composição na história da arquitetura.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE
Testar a capacidade dos alunos de identificarem elementos característicos da COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA das edificações e/ou conjuntos
analisados.
METODOLOGIA
O exercício ora proposto constará de visitas técnicas a três sítios urbanos encontrados na cidade do Recife. Para cada sítio, serão solicitadas as
seguintes etapas de trabalho:
1ª ETAPA
Decompor o volume da edificação em sólidos geométricos básicos, de acordo com o que o observador pode constatar, a partir de uma análise externa
à edificação, numerando-os e registrando-os de forma gráfica;
2ª ETAPA
Identificar os elementos constitutivos de cada fachada, como janelas, portas, sacadas, guarda-corpos, balaustradas, cornijas, bossas, cimalhas, frisos,
cercaduras de janelas e portas, beirais e cobertas, numerando-os e registrando-os de forma gráfica;
3ª ETAPA
Identificar os princípios compositivos como ritmo, proporção, simetria, modulação e harmonia, tanto da edificação como um todo quanto de suas
fachadas, ilustrando-os de forma gráfica e relacionando-os com os elementos constitutivos das fachadas;
4ª ETAPA
Dentre os elementos constitutivos das fachadas, identificados na 2ª ETAPA, estabeleça a distinção entre os que são intrínsecos ao partido
arquitetônico e/ou à tectônica do edifício e os elementos decorativos;
5ª ETAPA
Tecer considerações sobre a implantação do volume representado pela massa edificada em estudo, levando em consideração o ambiente construído
circundante e a acessibilidade à edificação, de modo que resulte numa avaliação paisagística do conjunto.
AVALIAÇÃO
Será realizada a partir da observação do desempenho do aluno no decorrer da disciplina por meio do desenvolvimento de exercícios individuais e/ou
em grupo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Visita à Praça da República ou outro sítio a ser definido
Visita à Praça do Marco Zero ou outro sítio a ser definido
Visita ao entorno do Ed. Príncipe de Vivar ou outro sítio a ser definido
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