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Resumo 

Esta pesquisa busca discutir as relações existentes entre o desenho e seu reflexo na construção 
do pensamento de projeto em arquitetura. Abordam-se pontos relacionados ao processo 
cognitivo, linguagem e criatividade, bem como formas de aquisição de conhecimento por meio do 
sistema sensório-motor. Uma abordagem histórica focada nos tipos e modos de representação 
ilustra o papel do desenho como ferramenta de auxílio no desenvolvimento do projeto 
arquitetônico. Apresentam-se também elementos relacionados ao ensino e à aprendizagem do 
desenho como instrumento de apoio à criatividade e à aproximação do estudante ao mundo físico. 
Tais aspectos foram investigados em um estudo de caso envolvendo quatro turmas de estudantes 
de Arquitetura e Urbanismo, analisadas em duas disciplinas: uma relacionada a desenho e, a 
outra, a projeto. O resultado geral mostrou que os estudantes com melhor desempenho em 
desenho apresentaram melhor desempenho em projeto; contudo, mesmo aqueles com maior 
dificuldade em desenho, apoiados em métodos e sistemas de organização espacial previamente 
pensados, também apresentaram resultados projetuais consistentes. 

Palavras-chave: Desenho. Ideia. Pensamento. Linguagem. Ensino. 



Abstract 

This research intends to discuss the relation between drawing and its influence in the construction 
of project thinking in Architecture. Points related to the cognitive process, language and creativity 
are discussed, as well as ways of acquiring knowledge through the sensorimotor system. A 
historical approach, focused on the categories and modes of representation, illustrates the role of 
design as a tool to support the development of architectural project. There are also elements 
related to the teaching and learning of drawing as an instrument to support creativity and the 
student's approach to the physical world. These aspects were investigated in a case study 
involving four classes of Architecture and Urbanism students, analyzed in two disciplines: one 
related to drawing and, the other, related to the project. The overall result demonstrated that 
students with better performance in drawing presented better performance in architectural 
project. However, even those with greater difficulty in drawing, supported by previously thought 
out spatial organization methods and systems, also presented consistent project results. 

Keywords: Drawing. Idea. Thought. Language. Teaching. 
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1. Introdução 

Esta pesquisa tem como ponto central as relações entre a ideia e a sua consequente materialização na 

forma de desenho. No aspecto semântico, as palavras desenho e ideia guardam em si um significado 

próximo, sobretudo porque desenho contém em sua raiz o significado de desígnio, intenção, propósito 

(ARTIGAS, 2004), pontos inerentes aos que dão origem às ideias. Quando estas duas palavras são usadas 

como verbo, chegam a ganhar significado sinônimo, de acordo com a definição do dicionário português 

produzido por Raphael Bluteau, (apud, ARTIGAS, 2004, p.112), “dezenhar: formar huma ideia, idear” (sic). 

Uma ideia surge a partir de um conjunto de motivos, os quais passam a ser gradualmente unidos entre si 

para que uma imagem coerente possa se formar (PECOTCHE, 2017, p.57). Eis aí a função do desenho no 

modo como será abordado neste trabalho; como meio de se reunir um conjunto de motivos ligados à 

formação de uma imagem mental lógica vinculada ao projeto de arquitetura. 

A presente investigação se originou a partir da experiência docente com alunos de Arquitetura e Urbanismo 

em disciplinas de projeto. Este contexto permitiu observar a relação envolvendo os métodos de 

representação utilizados pelos estudantes e as soluções arquitetônicas derivadas de tais métodos. As 

considerações iniciais que emergiram a partir desse contexto levaram a entrever certa equivalência entre os 

alunos que apresentavam maior dificuldade em representação e aqueles que apresentavam resultados de 

projeto menos consistentes. 

Tais pressupostos trouxeram questionamentos acerca de como seria constituída a relação entre o processo 

de elaboração dos pensamentos e a representação dos mesmos. Quais elementos estariam em jogo? Como 

se daria a forma de influência do desenho sobre a criatividade projetual? Trazendo ainda a questão para o 

terreno do digital: haveria alguma influência específica sobre as ideias ao se desenhar no computador? 

A fim de se buscar responder os questionamentos suscitados, este trabalho tem como objetivo discutir as 

principais relações existentes entre o desenho e sua influência na construção do pensamento projetual em 

arquitetura, buscando ainda apontar caminhos didáticos que possam se valer de tais correspondências. 

A metodologia adotada foi estruturada em duas partes: a conceitual e a prática. A primeira constitui-se no 

embasamento teórico da pesquisa, fornecendo os elementos de base para a estruturação e o 

desenvolvimento da análise realizada na segunda parte, que é levada a termo por meio de um estudo de 

caso. A parte teórica está estruturada em quatro capítulos, sendo eles: 

O desenho da mente: apresenta o desenho como representação e linguagem, relacionando-se desta forma 

com os conceitos de ideia, pensamento e criatividade. Debate-se a representação sob dois aspectos 

principais: primeiro, como uma forma de construção do pensamento; segundo, acerca da influência destes 

mesmos pensamentos sobre a própria percepção. 

O desenho do corpo: o desenho é analisado sob o ponto de vista dos sentidos – como ação mental 

corporificada; considerando que a evolução das diferentes manifestações da inteligência está igualmente 
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relacionada às atividades corporais, a exemplo do uso das mãos ao desenhar. Dessa forma, é apresentado 

neste capítulo o desenvolvimento do pensamento cognitivo a partir da ação do corpo. 

O desenho da história: apresentam-se neste capítulo aspectos relacionados a tipos e modos do desenho 

de arquitetura ao longo da história, abordado como conceito de modelo mental, o qual exerce influência 

sobre o pensar projetual de uma época. Buscou-se igualmente criar um campo no qual se pudessem 

relacionar os procedimentos de desenho apresentados com os aspectos apontados nos dois capítulos 

anteriores. 

O desenho do aprender: este capítulo buscou reunir apontamentos referentes ao desenho relacionados 

com o ensino. Inicia apresentando as razões que fazem do desenho elemento importante a ser ensinado 

nas escolas de Arquitetura. Aborda igualmente o desenho no computador, além de outros apontamentos 

acerca de sua prática em ateliê. 

No último capítulo, é apresentado o estudo de caso, realizado por meio de uma análise de atividades 

desenvolvidas ao longo de dois anos, em quatro turmas do primeiro ano de um curso de Arquitetura e 

Urbanismo. A análise foi realizada com base nos resultados alcançados em duas disciplinas específicas: 

Expressão e Representação, ligada ao aprendizado de desenho, principalmente no domínio de métodos de 

desenho em perspectiva para representação do espaço; e Projeto de Arquitetura I, disciplina que trabalha os 

fundamentos de base aplicados ao desenvolvimento de projeto. 

Estruturou-se, assim, o cenário no qual foi possível realizar a comparação entre o domínio dos acadêmicos 

no quesito representação e o desempenho correspondente apresentado pelos mesmos estudantes em 

relação à solução projetual. 

Esta análise foi desenvolvida em duas etapas: a primeira, na qual consideraram-se todas as notas atribuídas 

às atividades dentro das duas disciplinas, observando as possíveis correspondências. Nesta etapa, foi 

observado que todos os alunos apresentaram rendimento inferior na disciplina de projeto em relação à 

disciplina de desenho, segundo os critérios de avaliação adotados pelas respectivas disciplinas.  

Observou-se, também, que os alunos que apresentaram melhores notas na disciplina de desenho tiveram 

notas superiores na disciplina de projeto, e que aqueles com menores notas em desenho tiveram menores 

notas em projeto. 

Na segunda etapa, foram analisados graficamente trabalhos referentes à disciplina de Projeto de 

Arquitetura I. O objetivo desta etapa foi investigar acerca dos elementos que pudessem justificar os 

resultados apresentados na etapa anterior.  

Para isso, foram criadas unidades de registro (BARDIN, 2011), espécie de rótulos de categorização, como 

forma de orientar, organizar e classificar os desenhos analisados, baseados na fundamentação teórica da 

pesquisa. 

O resultado mostrou que a maioria dos alunos com bom desempenho em desenho foram aqueles que 

apresentaram soluções distintas dos padrões observados, ou seja, soluções que apresentavam alternativas 

mais criativas, se comparadas com o desempenho geral dos estudantes. Entretanto, uma pequena parcela 
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daqueles com baixo desempenho em desenho também apresentou trabalhos demonstrando alguma 

inventividade. 

O elemento comum presente nos trabalhos criativos, aqui chamados de singulares, foi a unidade de registro 

schemata, composta por sistemas prévios de organização, como malhas reguladoras e sistemas de 

proporção. Estes sistemas demonstraram ser eficazes na sugestão de alternativas de desenvolvimento 

projetual, ao se evocar o imaginário individual do aluno. Nesse sentido, esta unidade de registro foi 

entendida como o principal elemento de sustentação nos trabalhos que apresentaram soluções singulares. 

Estes resultados permitiram entender o desenho como um facilitador na realização de conexões entre o 

conhecimento já adquirido e as novas possibilidades de aplicá-lo e associá-lo. 

Foi observado, também, que tais conexões sofrem influência do mundo físico, como no movimento do 

corpo e no manuseio dos instrumentos de desenho. Dessa maneira, o modo como o desenho é realizado, 

seja à mão livre ou usando esquadros, computadores, etc., impacta nas alternativas de associação dos 

conhecimentos já adquiridos, ou seja, na criatividade. 

Tais pontos apresentados, permitiram compreender o desenho como uma síntese criativa, mediada tanto 

pelo ambiente mental como pelo corpóreo. Ensiná-lo passaria a ser, então, um trabalho conscientemente 

realizado sobre essas duas esferas de ação, a fim de se ampliarem as possibilidades de cultivo da 

criatividade individual do estudante. 
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2. O desenho da mente 

“Um edifício, antes de ser construído, está na qualidade de 
pensamento na mente do arquiteto; do mesmo modo a escultura, 
na do artista, e, assim, tudo aquilo que, antes de ser materializado, 
permanece na mente como pensamento ou em estado 
imaterial.” (PECOTCHE, 2002, p. 40) 

O presente capítulo fará uma aproximação do desenho como representação de um pensamento ou ideia. 

Serão apresentados aspectos referentes ao desenho enquanto imagem mental; causa de sua consequência 

material, ou seja, o desenho no seu aspecto físico. Entendendo-o como um elemento de comunicação, o 

desenho será apresentado como linguagem, que — para Turin (2007) — é a base para o ato de pensar. 

Dessa forma, o desenho será tratado nessa parte do trabalho como linguagem para a construção do 

pensamento arquitetônico. 

2.1. O desenho, a linguagem e o pensar 

Para Frederico Zuccari , o desenho pode ser abordado sob dois âmbitos: o externo, ou seja, sua 1

manifestação física, aquele realizado sobre algum tipo de suporte, como o papel por exemplo; e o interno, 

que reside ainda no intelecto do autor (ZUCCARI apud RODRIGUES, 2010). Este último permanece na 

qualidade de pensamento até adquirir presença física. Isso se aplica nas mais variadas linguagens, tanto no 

desenho, como na música e na pintura por exemplo (TURIN, 2007).   

Sainz (2009) em consenso com Georges Mounin, entende que – para algo ser classificado como linguagem – 

este deveria ser composto por signos abstratos, não icônicos, como as letras do alfabeto. Sendo assim, o 

desenho de arquitetura não se enquadraria nesse aspecto, pois se trata de um signo analógico icônico, ou 

seja, que se assemelha com aquilo que representa. Dessa forma, o autor prefere se referir ao desenho como 

meio de comunicação.  

Entendemos a posição do autor; contudo, dentro de nossa abordagem, chamaremos de linguagem com 

base no tratamento dado ao desenho por Turin (2007), Derdryk (1989), Santaella (2003) e Ostrower (2014), 

como sendo uma manifestação física de um pensamento que comunica alguma coisa. 

O pensamento, mesmo em estado não manifesto, é uma representação, pois ele é fruto de uma percepção 

individual, ou seja, é uma imagem interna, construída a partir da interpretação de algo percebido no mundo. 

Assim, este pensamento interpretativo ou imagem, que está no lugar de algo, representa a coisa percebida 

(SANTAELLA, 2003). 

 Federico Zuccari escreveu o livro L’idea de’ pittori, scultori, e architetti (1607), no qual inaugura estes dois importantes conceitos para 1

o desenho: desenho externo e desenho interno. Sainz (2009) refere-se ao desenho interno de Zuccari como um aperfeiçoamento do 
processo mental de projeto mencionado por Alberti e contextualizado no capítulo 4 - O desenho da história, do presente trabalho.
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Podemos entender que linguagem é tudo o que produz sentido, que comunica - é uma representação física 

do pensamento presente na mente (SANTAELLA, 2003; TURIN, 2007). Turin (2007) acrescenta que 

linguagem é também uma organização de códigos que manifestam o pensamento. Ela se forma a partir da 

substituição daquilo que aprendemos, que vivenciamos, que conhecemos por representações que as 

comunicam. Linguagem é a representação do que sabemos, ela contém a nossa realidade . Constitui-se em 2

sistemas sociais e históricos de representação do mundo. Pode ser verbal, a exemplo das línguas 

alfabeticamente articuladas, ou mesmo não-verbal, como hieróglifos, pictogramas, ideogramas, formas 

estas que se limitam com o desenho (SANTAELLA, 2003). 

A maneira como nos vestimos, como andamos, gestualizamos, o corte de cabelo que usamos são 

representações dos pensamentos que abrigamos em nossas mentes, que podem ser decifrados por um 

bom entendedor de linguagens (TURIN, 2007). Dessa forma, toda e qualquer ação representa o pensamento 

que a anima.  

Tratando-se da linguagem articulada pela palavra, Vygotsky (2015) define-a como uma via de duas mãos; o 

pensamento vai para a linguagem e retorna dela transformado, um vaivém que promove o desenvolvimento 

funcional, tanto no pensamento quanto na linguagem. Para o autor, linguagem e pensamento são coisas 

interligadas, uma relação em que uma dá suporte ao outro e vice-versa, entendendo-se dessa forma a 

linguagem como importante suporte para a formação do pensamento. 

Vygotsky (2015) define que a linguagem é o protótipo de um sistema mediador para a transmissão racional e 

intencional de pensamentos e experiências que nascem da necessidade do homem de intercambiar. 

Pensamento e linguagem não podem ser analisados como coisas separadas, por conta da interdependência 

que existe entre eles, descrita por Vygotsky (2015) como uma unidade em que o elo é definido pelo 

significado. É este que une o pensamento à sua manifestação na forma de linguagem. 

Ao mencionar a respeito do discurso oral, Vygotsky (2015) afirma que entre o pensamento e o discurso em si 

existe o pensamento verbal, isto é, o pensamento articulado pela linguagem. Este é o contexto em que o 

autor apresenta o conceito de linguagem interior. Um pensamento ainda não manifesto, um rascunho 

mental, mas que possui em sua estrutura constitutiva o sistema mediador intrínseco à linguagem na qual 

será exposto. 

A linguagem interior é definida por Vygotsky (2015, p. 474) como “um pensamento ligado à palavra”; uma 

linguagem utilizada para si, de forma abreviada, com várias omissões, predicativa, em que o sujeito e a ação 

são tacitamente articulados. Nela se podem exprimir profundas reflexões utilizando um único nome, em 

razão de se tratar de um discurso que ocorre sob a consciência do indivíduo, onde o ambiente e as 

circunstâncias em que o pensamento é gestado são conhecidas, adquirindo portanto característica 

altamente condensada e carregada de sentido. É por isso que a linguagem interior costuma ser de difícil 

tradução para outras formas de linguagem.  

 Turin (2007) entende por real um fenômeno, um fato, um objeto, um acontecimento; tudo aquilo que força uma representação.2

�5



Este aspecto abordado por Vygotsky (2015), apesar de se referir à linguagem verbal, apresenta-se como 

uma explicação mais detalhada a respeito do conceito de desenho interno definido por Zuccari apud 

Rodrigues (2010), mencionado anteriormente. O desenho interno refere-se dessa forma a um pensamento 

gráfico, o qual se constitui pelos elementos próprios da linguagem do desenho e que, posteriormente, terá 

sua tradução em desenho externo. Portanto, a linguagem está permeada na forma como o pensamento é 

criado, conforme esquema apresentado na figura 1. 

Figura 1: Diagrama - desenho interno e desenho externo. 

Fonte: Autor (2018) - a partir de Zuccari apud Rodrigues (2010) e Vygotsky (2015). 

Se o pensamento é uma representação do que percebemos, e o desenho é uma das linguagens que 

representa este pensamento, então o desenho enquanto coisa física pode ser entendido como uma 

representação da representação. A arquitetura construída, que o desenho tem por finalidade comunicar, 

seria ainda a terceira instância desse caminho. Contudo, é nesse percurso – que antecede o fato construído 

– que a ideia nasce e amadurece. Esse é o ponto de concentração desta pesquisa. 

Tudo o que percebemos está subordinado aos pensamentos que constituem nosso imaginário até o 

presente, ou seja, à nossa consciência. Os pensamentos funcionam como uma espécie de filtro, um modelo 

mental que atua sobre o que observamos, condicionando uma interpretação (SANTAELLA, 2003).  

É o que Ching (1989) ilustra na figura 2, quando define a diferença entre o significado de ver e visualizar. Ver é 

o canal primário com o qual fazemos contato com o mundo exterior, é o material visual que dará origem à 

própria percepção. Visualizar é o processamento, manipulação e filtragem dessa informação visual pela 

mente na busca de significado. São os olhos da mente, por meio dos pensamentos e linguagem adquiridos, 

que criam as imagens que vemos, sendo estas as que buscamos desenhar. 
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Figura 2: Ver e visualizar. 

�  

Fonte: Ching (1989). 

O conjunto desses pensamentos é o que Santaella (2003) chama de repertório, formado por todos os 

nossos saberes, com tudo o que já pudemos acumular em conhecimento, em linguagem. E é o nosso 

repertório que medeia a nossa relação com o mundo. 

É isso que ocorre nas sucessivas interações entre desenhar, ver, reinterpretar o que foi feito e redesenhar 

(Figura 3), fazendo com que o arquiteto acumule um entendimento sobre aquilo em que está trabalhando. 

Esse “diálogo” com os registros gráficos é essencial para o desenvolvimento das ideias (SCHÖN; WIGGINS, 

1992, p. 155). 

Figura 3: Processo de desenvolvimento do pensamento gráfico. 

É a linguagem que vai nos capacitar para o ato de pensar, pois é a linguagem que instrumentaliza e dá vigor 

ao pensamento. Contudo, para que se possa pensar apoiado na linguagem, é preciso conhecê-la. Caso não 

a conheça, é necessário aprendê-la, pois não se pensa sobre aquilo que não se aprendeu (TURIN, 2007), o 

que vem a enfatizar a relação entre pensamento e linguagem apontada por Vygotsky (2015). Isso nos leva a 

entender que a falta de domínio de uma linguagem, como o desenho, implicaria no enfraquecimento dos 

processos cognitivos orientados e intermediados por ele.  

1. Desenhar e ver 2. Reinterpretar 3. Redesenhar

Fonte: Laseau (1980).
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Sendo a linguagem uma convenção de comunicação criada pelo homem, trata-se de algo que é sempre 

aprendido, tal como acontece com o desenho, a notação musical, a escrita, etc. Assim, a compreensão de 

uma linguagem não é inata. 

2.2. A geometria dos desenhos de arquitetura 

Em uma história narrada por Baeza (2013), Mies Van der Rohe  pilotava a casa Farnsworth  sentado em sua 3 4

cadeira Brno  enquanto fumava um charuto descontraidamente, flutuando no espaço e no tempo. Ao 5

direcionar sua nave arquitetônica para o Panteão de Roma, fê-la passar impecavelmente, sem o mínimo 

toque, pelo reduzido óculo do templo. 

O Panteão, com sua esfera interior de 43,5 metros de diâmetro, possui a abertura de seu óculo com 9,5 

metros de diâmetro, passível de ser transpassado pela casa Farnsworth, pois esta possui 9 metros de 

largura (BAEZA, 2013). 

O autor busca ilustrar em sua história a importância de se conhecer a medida das coisas, pois — se a 

arquitetura é matéria e toda matéria possui medidas — são as medidas que fazem a tradução das ideias 

para o mundo físico. Saber a medida das coisas nos permite fazer relações e colocar a imaginação em ação. 

Noutra história, Tales de Mileto (século VI a.C), sabendo de antemão que os raios do sol incidem 

paralelamente sobre a Terra, conseguiu descobrir a altura de uma pirâmide no Egito relacionando a medida 

da sombra desta obra com a medida da sombra de uma estaca que ele mesmo havia cravado no solo 

(SPINELLI, 2012). Medir é criar relações, e dessa forma Tales tornou algo que era apenas visível em algo 

tangível e quantificável (SERRES, 1997). 

Para Serres (1997), os modelos geométricos abstratos e desmaterializados, reduzidos a números, nos 

permitem a compreensão do concreto, permitindo-nos relacionar o teórico e o concreto de forma tal, que é 

como se tocássemos em seus limites, pois é a abstração do elo entre o entendimento e os sentidos.  

A geometria é a que traz cognição ao desenho (VIEIRA apud RODRIGUES, 2010). Ela se expressa por meio de 

medidas (BAEZA, 2003) e, ao mesmo tempo em que permitem a manipulação do desenho interno, 

estabelecem o vínculo com o mundo físico, das coisas construídas. 

 Ludwig Mies Van der Rohe (1886-1969): importante arquiteto modernista alemão, famoso pelo ditado “menos é mais”. Seus últimos 3

trabalhos permitem entender a busca de uma vida dedicada à ideia de uma arquitetura universal simplificada (SHARP, 1991).

 É um dos mais importantes projetos de Mies Van Der Rohe, no qual cada elemento foi destilado na sua mais reduzida essência 4

(FARNSWORTHHOUSE.ORG, 2018).

 Cadeira desenhada por Mies Van Der Rohe para a Vila Tugendhat, situada na cidade de Brno, na República Checa.5
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2.3. A abstração por enfatismo e exclusão  

Para Rodrigues (2010), desenhar está vinculado a um conjunto de saberes que implica na seleção dos gestos 

e daquilo que vai ser representado. Ponto semelhante é abordado por Massironi (1982), ao tratar sobre o 

equilíbrio entre o enfatismo e a exclusão nos elementos que compõem os desenhos. 

Para o autor, a escolha certa dos elementos que serão destacados compensa a carência daqueles que 

foram omitidos; um exemplo desse efeito são as caricaturas. Nelas, quase sempre muito esquemáticas e 

privadas de elementos de fundo e profundidade, passam a ser enriquecidas por outros, como neste caso, as 

distorções de viés cômico. Lembra um truque de mágica, durante o qual a atenção — estando focada 

naquilo que se enfatiza — não percebe  aquilo que é omitido. 

Os croquis e esquemas de projeto, que têm por finalidade representar a essência de uma ideia, gozam dessa 

característica, vindo a ser a própria representação da solução projetual o elemento enfatizado que dissimula 

ou supre a carência de outros elementos omitidos - caracterizando o desenho como resultado da síntese 

desse exercício reflexivo. Como exemplo trazemos dois desenhos (Figuras 4 e 5), que ilustram o aspecto 

sintético e enfático na apresentação das ideias, tão particularmente presente no próprio estilo dos 

arquitetos. 

Figura 4: Croqui de Paulo Mendes da Rocha. Projeto Cais das Artes, Vitória-ES. 

Figura 5: Croqui de Oscar Niemeyer. Complexo da Pampulha, Belo Horizonte-MG. 

De forma análoga, Paul Laseau e Norman Crowe (2012) abordam a abstração como ferramenta de 

investigação e análise. O procedimento de desenho se dá pela seleção de uma ou algumas poucas 

características daquilo que se pretende relacionar visualmente, seja um edifício físico (já construído), ou um 

em estado mental. Como exemplo, vemos na figura 6 um edifício composto apenas por linhas simples e 

janelas hachuradas. Esta representação permite observar o padrão e a relação das janelas com a 

composição geral do edifício. 

4 5 

Fonte: Metro arquitetos (2017). Fonte: Made in Beagá (2017).
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Figura 6: Análise de elementos por meio de abstração. 

O professor Vieira (1995, p. 109) aborda a abstração ao tratar da escala. Para o autor, “desenhar é escolher 

para além da escala de representação o que merece ser representado”. A distância do observador em 

relação aos objetos altera a percepção e a forma como os representamos. A escala revela a quantidade de 

informação daquilo que é representado, como o autor descreve: 

Uma árvore vê-se à distância de 1 quilômetro como uma forma única e global. Vê-se 
a 100 metros como uma coisa constituída por três formas. Vê-se a 10 metros como 
constituída por três grupos de formas que contêm dezenas de outros grupos. À 
distância de um metro, em cada grupo, se veem as formas características de cada 
uma das dezenas de formas que os constituem e que se percepcionam 
isoladamente. A 10 centímetros de distância, da árvore como imagem, nada resta. 
Há estrias variadas, pequenos pontos e tracejados, manchas líquidas e secas. Há 
desordem em muitas delas e, em algumas, uma ordem diversa própria, que não 
remete aparentemente para a forma da árvore. Mas a árvore, a imagem verdadeira 
da árvore, aquela que transportamos em termos cinestésicos, táteis e 
multissensoriais, é constituída por todos esses elementos. Desenhar uma árvore que 
se conhece, assim, é diferente (VIEIRA, 1995, p. 110). 

Podemos entender a partir do trecho destacado de Vieira (1995), que o movimento de mudança de escala, 

especialmente aquele que define uma aproximação com o objeto é um recurso de ganho cognitivo gradual 

— em que as distintas apreciações oferecidas por escalas que ampliam o objeto, revelam progressivamente 

o que antes não se conhecia, ou no caso de um projeto de arquitetura, revelam as partes que necessitam 

ainda ser definidas pelo arquiteto, em seus detalhes construtivos. 

Nos momentos iniciais do processo de projeto, as abstrações na forma de diagramas e esquemas permitem 

lidar, por meio de poucas linhas — estruturas vetoriais — com as diversas variáveis envolvidas, tal como um 

esquema de setorização dos espaços, estabelecer relações com os elementos principais de um entorno, 

eixos de circulações, etc. De acordo com Montaner (2017), os diagramas funcionam como um instrumento 

ideal para se criar e estudar, pois permitem — mesmo não esgotando as possibilidades — revelar relações 

inesperadas e imprevisíveis. 

Fonte: Crowe e Laseau (2012).
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Figura 7: Diagramas de relação entre funções e orientação solar. 

A figura 7 ilustra o modo como o professor Laseau (1980) — em seu livro Graphic Thinking for Architects and 

Designers — apresenta os esquemas diagramáticos como forma de desenvolvimento projetual. Cada uma 

das formas identificadas com letras são os ambientes de uma casa. As linhas representam as áreas de 

circulação e outros elementos gráficos, como diferentes tipos e espessuras de linhas, setas e demais 

símbolos, compõem um amplo vocabulário gráfico, o qual o autor chama de bubble language. 

2.4. Percepção, projeção e schemata 

Nas fases iniciais do desenvolvimento projetual, o estudante ou arquiteto comumente vale-se de croquis 

como ferramenta de investigação e análise de alternativas. Como característica própria desse meio de 

representação, o uso de croquis permite reconhecer algo a mais daquilo que se pretendia inicialmente. Ele 

possibilita ver novos possíveis projetos como variantes de experiências já armazenadas no repertório 

individual (FLORIO, 2010). 

É importante assinalar que estas alternativas que surgem durante o desenvolvimento projetual na 

realização dos croquis se diferem-se conceitualmente das relações inesperadas e imprevisíveis reveladas 

pelos diagramas. Ao passo que o primeiro se desenvolve no âmbito analógico, não icônico, o segundo opera 

em um nível maior de abstração, icônico, mais próximo daquilo que Sainz (2009) entende como linguagem.  

Jenkins (2013) assinala que os diagramas nos ajudam a entender algo, muito embora exista o perigo de um 

desenvolvimento estritamente diagramático e analítico fazer sucumbir exatamente aquilo que achamos 

estimulante. Com isso, o autor adverte acerca do equilíbrio entre o entender e a componente arquitetônica 

que incorpora intenções, enquanto expressa valores e sonhos. 

Fonte: Laseau (1980).
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No croqui de Louis Khan para a área central da cidade de Filadélfia  (Figura 8), observa-se uma solução 6

gráfica que apresenta características nem totalmente analíticas nem totalmente analógicas. As formas 

empregadas neste desenho cumprem, pois, papeis ambíguos: ao mesmo tempo que estruturam a base 

abstrata para organização geral da ideia, por meio da distribuição dos espaços e seus usos, investigam  

igualmente as possibilidades de desenho dos edifícios propostos. Entende-se que isso reflete o 

pensamento de Kahn de que, a arquitetura e o urbanismo são faces da mesma moeda. 

Figura 8: Croqui de Louis Khan para a área central da cidade de Filadélfia - EUA. 

No âmbito dos croquis, as possíveis ideias que se apresentam durante o seu desenvolvimento são para 

Gombrich (1995) um ato de classificação perceptiva, o mesmo processo pelo qual enxergamos, por exemplo, 

figuras nas nuvens, em troncos de árvores ou em manchas. O reconhecimento de tais figuras não seria 

possível não fossem tais imagens conhecidas de antemão e não fizessem parte do repertório do indivíduo. 

Ao observar em uma mancha uma borboleta, significa que esta mancha foi classificada pelo observador ao 

colocá-la no seu escaninho mental das borboletas que já foram vistas ou sonhadas. 

Dentro dessa ideia, Gombrich (1995) aponta para o “método dos borrões”, desenvolvido pelo pintor 

Alexander Cozens (1717-1786) (Figura 9), que consistia na realização de manchas aleatórias como método de 

sugestão para a criação de desenhos de paisagens. De acordo com o autor, não seria possível dizer que, 

com esse método, os alunos de Cozens passariam a criar desenhos de paisagens novas. No século XVIII, o 

padrão de tais desenhos era ditado pelos realizados por Claude Lorrain (1600-1682); dessa maneira, toda 

uma linguagem de formas já estava pronta para ser projetada sobre as manchas. O que poderia ser visto 

nesses borrões seriam variações de uma composição já conhecida. 

Fonte: Laseau (1980).
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 Projeto não construído, desenvolvido por Louis Khan entre as décadas de 1930 e 1960 (ARKARAPRASERTKUL, 2016).6
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Figura 9: Alexander Cozens, método dos borrões. 

Dentro do campo do desenho artístico, Gombrich (1995) aborda os estudos do psicólogo F.C. Ayer que 

tratam da diferença entre o desenhista treinado e o desenhista copista. Este último é apenas capaz de 

realizar um desenho a partir de outro, e não a partir do objeto. O primeiro desenha a partir do objeto, 

estando este nas mais variadas circunstâncias, porque possui schemata. 

Schemata é uma organização básica, uma estrutura previamente conhecida pelo artista para iniciar a 

representação da figura que quer retratar. É um princípio que estabelece relações gerais, mas que mantém 

o tema aberto o suficiente para que o artista faça adequações harmônicas até chegar ao resultado que 

deseja.  Ver figuras 10, 11 e 12. 

Figura 10: Schemata de objetos.

Fonte: Digischool.nl (2017).

�

Fonte: Ching (1989).
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Figura 11: Estrutura de perspectiva de 1 ponto de fuga como schemata do desenho de um espaço. 

Figura 12: Traçados reguladores como schemata para criação de uma projeção em planta. 

Este princípio se relaciona com a ideia de projeção, pois o artista projeta algo de si mesmo sobre o esquema 

desenhado, de acordo com o que o esquema lhe sugere. Esta é a base da técnica aplicada em psicologia 

nos “testes de Rorschach”, nos quais os respondentes dizem o que enxergam nas manchas a eles 

mostradas, projetando traços da própria personalidade. 

O uso de padrões geométricos ou traçados reguladores são exemplos de aplicação da schemata no 

processo criativo de projeto. Estes sugerem pistas visuais e gatilhos para diferentes percepções, que fazem 

emergir novas relações entre as partes e definições espaciais (CROWE, LASEAU, 2012). 

Isso traz à tona algumas questões que deram origem a este estudo, ao se observar que os alunos que 

tinham maior dificuldade no desenvolvimento das ideias eram os mesmos que desenhavam pouco ou que 

tinham maior dificuldade de expressão gráfica. É possível perceber que a inibição que os alunos apresentam 

na habilidade de desenhar impacta de forma negativa no aprendizado de projeto arquitetônico, portanto 

Fonte: Laseau (1980). 
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Fonte: Crowe e Laseau (2012). 
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entende-se que é necessário trabalhar a prática de desenho não somente nos períodos iniciais do curso, 

mas também nas cadeiras de ensino de projeto. 

De acordo com Gombrich (1995), vários manuais de desenho já foram produzidos ao longo da história 

(Figura 13), todos com o intuito de ensinar tais esquemas e métodos para se representar diversos motivos. 

Dentre eles, um método bastante disseminado no qual se ensina a desenhar a cabeça do homem, 

começando por uma oval e em seguida traçando uma cruz interna, composta por um eixo longitudinal ao 

centro e outro transversal definindo a altura dos olhos. 

Figura 13: Schemata no desenho de figuras infantis. 

Tais esquemas acabam imprimindo marcas no modo como as coisas são representadas. Gombrich (1995) 

conta que, em certa ocasião, antes mesmo de uma modelo entrar na sala de aula, o professor já havia 

desenhado no quadro tal esquema da cabeça para ensinar como se faz um retrato. Dentro desse aspecto, o 

autor atenta para o problema na arte entre o particular e o universal; no quanto tais schematas podem 

interferir na forma de representar e até mesmo na forma de perceber aquilo que está à nossa frente. Isso é 

ilustrado por Gombrich (1995) quando descreve sua estranheza ao perceber que, nas aulas que frequentava, 

ensinava-se a retratar as crianças com as bochechas rechonchudas; contudo, pouco tempo depois, ele 

mesmo as via em todo lugar. 

2.5. Criatividade e intuição 

Quando o tema é criatividade, algumas palavras aparecem de forma recorrente, tais como: associar, 

relacionar, conectar e traduzir pensamentos. As formas como essas ações são realizadas obedecem a 

processos intuitivos particulares, de acordo com o repertório próprio acumulado (SANTAELLA, 2003; TURIN, 

2007; MENEZES, 2007; RODRIGUES, 2010). 

O repertório ou precedentes que cada um reúne, seja por meio do que observa, visita, experimenta, ou até 

mesmo por meio do que é divulgado pela mídia (revistas, jornais, livros, internet ou televisão), são de 

Fonte: Silva (2012). 
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extrema importância para o arquiteto acerca do processo criativo. Os precedentes ajudam a promover a 

criatividade (MENEZES, 2007). 

Embora entendamos que tais aspectos fomentem o ato criativo, Pallasmaa (2013a) alerta sobre a avalanche 

de imagens fugazes que tem atingido a arquitetura e que se prolifera em alta velocidade principalmente pela 

internet (Figura 14). São imagens fragmentadas, isoladas, fora de uma narrativa contínua e que mostram 

invenções formais momentâneas e individualistas. Imagens descontextualizadas, arranjadas sem maior 

compreensão, que deixam entrever o cenário em que a informação substitui o conhecimento. 

Figura 14: Pesquisa sobre arquitetura no site Pinterest. 

Sendo o ponto focal deste trabalho o desenho, destacamos que uma forma de se ampliar os precedentes 

próprios de maneira mais profunda e vinculada com o mundo é por meio do desenho de observação, ou 

urban sketching - nome que tem se popularizado mundialmente e angariado milhares de praticantes por 

meio das redes sociais. A experiência de desenhar no local aguça a consciência do contexto e nos força a 

aprender a capturar os mais variados lugares na sua vitalidade e energia, de uma forma que a fotografia não 

permite. Por conseguinte, esta prática fortalece a memória visual, por se tratar de um registro ativo, no qual 

o indivíduo se envolve mental e fisicamente. As repercussões internas são de um inestimável combustível 

criativo (EDWARDS 2006; CHING, 2011; RICHARDS, 2013).  

Jenkins (2013) recorda do tempo de sua graduação em Arquitetura, quando realizou uma viagem de estudos 

à Turquia no verão de 1988.  O programa de estudos era baseado no uso de um sketchbook, que deveria ser 

preenchido com desenhos (em projeções axonométricas, cônicas, plantas, cortes, detalhes,…), diagramas 

(esquemas de circulação dos edifícios, estratégias de insolação,…) e textos (podendo ser reflexões 

pessoais e até mesmo poesias). O programa de estudos solicitava que os alunos olhassem para o ambiente 

natural e construído como objeto a ser explorado, para aquisição de conhecimento. Em vez de se ilustrar os 

Fonte: Pinterest (2018).
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espaços, pedia-se que os investigasse. Entendemos que aí está uma forma eficaz de se aplicar o desenho 

como forma de enriquecer os precedentes individuais para, posteriormente, ser colocado a serviço da 

criatividade do arquiteto. 

Além dos aspectos apontados, o urban sketching pode ser igualmente uma grande fonte de estímulos para 

o aprimoramento das técnicas de desenho e maior empatia com a sua materialidade , em virtude da 7

sensualidade própria desta prática (OSTROWER, 2016). 

Algumas estratégias empregadas para se relacionar dois ou mais pensamentos que habitam os nossos 

precedentes foram abordadas anteriormente, como a schemata, a projeção e a abstração. Certamente há 

inúmeras outras, embora sejam inoperantes caso o pré-requisito base para se fazer uso de qualquer 

estratégia criativa não seja atendido: o domínio da linguagem; no nosso caso, o desenho (TURIN, 2007; 

RODRIGUES, 2010; OSTROWER, 2016). 

Pode-se imaginar o processo criativo de uma peça musical quando se conhece a linguagem musical. Para 

ser criativo e entender a criatividade envolvida em outros processos, deve-se estar familiarizado com os 

elementos próprios de determinado afazer. O conhecimento da materialidade daquilo que se faz, da 

experiência prática, obtida por meio do conhecimento da linguagem própria de determinado afazer é o 

caminho para a criatividade (OSTROWER, 2016). 

Quanto maior for o domínio da linguagem que se aplica, por meio do estudo e do saber artesanal adquirido 

pela experiência prática, tanto melhor se pode intuir (OSTROWER, 2016). A intuição se dá de forma cada vez 

mais apurada à medida que a linguagem do desenho é mais eficiente e de livre resolução, quando seu 

domínio permite que não se pense mais no processo, e sim na ideia (RODRIGUES, 2010). 

Dentro do processo de criação, Rodrigues (2010) aponta para dois tipos de pensamentos que o definem: o 

pensamento divergente e o pensamento convergente  (Figura 15). No primeiro, é onde as ideias são geradas, 

uma espécie de brainstorming no qual várias alternativas surgem, com o objetivo de avaliar o problema sob 

diferentes pontos de vista. Predomina nesse estágio o lado intuitivo. No segundo momento, dá-se a escolha 

dentro do âmbito da viabilização daquilo que se quer realizar, e o lado racional prepondera, caminhando 

assim do pensamento mais abstrato ao pensamento mais definido (LASEAU, 1980). 

Figura 15: Processo de divergência e convergência dos pensamentos. 

Fonte: Laseau (1980).

 Ostrower utiliza o termo “materialidade” em vez de “matéria” para se referir não somente a alguma substância, mas também aos 7

processos de formação e transformação desenvolvidos pelo homem. “Se o pedreiro trabalha com pedras, o filósofo lida com 
pensamentos, o matemático com conceitos, o músico com sons e formas de tempo, o psicólogo com estados afetivos, e assim por 
diante” (OSTROWER, 2016, p. 31).
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Na geração de ideias, o desenho pode ser tanto mais útil e eficiente se se adotar estratégias, schematas que 

ajudem a pôr em evidência a maior quantidade de alternativas possível para se abordar determinado 

problema. Este aspecto é fundamental para a criatividade, pois proporciona um ambiente mais favorável 

para se relacionar e associar elementos de uma maneira nova (LASEAU, 1980; MONTENEGRO, 2015). 

Inspirado na análise combinatória do mundo da matemática, Montenegro (2015) apresenta de que forma 

várias alternativas podem ser geradas a partir de um certo número de partes. O mesmo é abordado por 

Laseau (1980), ao se trabalhar com matrizes de alternativas (Figura 16) e cartões colecionáveis contendo 

desenhos de diferentes padrões de uso dos espaços  (Figura 17).  8

Figura 16: Matriz de alternativas de organização espacial.  

Figura 17: Cartões com padrões espaciais. 

De acordo com Laseau (1980), esses cartões contêm desenhos sintéticos de determinada solução espacial. 

São separados por categorias e possuem algumas informações como o título do espaço e breves notas que 

ajudem na descrição da ideia. Após ganhar volume de coleção, estes cartões se transformam em um 

verdadeiro banco de dados gráfico. O objetivo não seria apenas a criação de grupos simples de espaços que 

possam interessar a determinado projeto, mas sim a sobreposição destes em relação ao que significam, 

criando alternativas mais densas e profundas. 

16

Fonte: Laseau (1980).

Fonte: Laseau (1980).

17

 

 Estes cartões são inspirados na obra “Linguagem dos Padrões”, desenvolvida por Christopher Alexander e originalmente publicada 8

em 1977.

�18



2.6. Considerações intermediárias 

No presente capítulo, o desenho foi abordado no âmbito da linguagem, por exercer a função de comunicar 

um pensamento e, ao mesmo tempo, operar como base para o ato de pensar. 

Para se exercer o ato de pensar por meio de uma linguagem como o desenho, é forçoso admitir o seu 

domínio. Em última análise, a competência do desenho é substancial ao desenvolvimento do processo 

cognitivo e criativo, configurando-se em uma ferramenta basilar para o fazer projetual em arquitetura. 

Além da presença material, o desenho é também um ente mental. Convive no intelecto do autor na forma de 

modelos e esquemas que o auxiliam e o definem no caminho até sua materialização, que Gombrich (1995) 

chama de schemata. 

Este aspecto chama de modo especial a atenção para o propósito deste trabalho, pois a schemata se 

apresenta como um elemento promotor da independência e autonomia do arquiteto e, particularmente 

nesta pesquisa, do estudante. 

Foi abordado também que a conexão entre os desenhos de arquitetura e o seu fim, a existência física 

daquilo que representa, é dada por meio de medidas. Estas não somente viabilizam tal objetivo como 

também criam o campo propício para que a representação tenha condições de ser entendida de modo 

pleno. 
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3. O desenho do corpo 

“O pensamento segue a ação; mova sua mão e sua mente a seguirá”.  
James Richards  

No capítulo anterior, foi abordado o desenho sob o ponto de vista mental, mediante suas implicações com a 

linguagem. Este aspecto será complementado no presente capítulo com as relações entre o desenho e o 

corpo, por meio dos sentidos, principalmente por meio da visão e do tato. Esta divisão entre mente e corpo 

foi feita apenas para enfatizar os aspectos inerentes a cada uma destas duas realidades, pois entendemos 

que ambas, mente e corpo, estão intimamente ligadas e se complementam entre si. 

3.1. A coreografia do desenho 

Arantes (2012) descreve com grande riqueza de detalhes o método de trabalho para se produzirem os 

desenhos arquitetônicos de um projeto entre 1980 e 1990, época em que o computador ainda não fazia 

parte da produção gráfica dos escritórios de arquitetura, nem estava presente nos ateliês das faculdades.  

O autor batizou este tempo como “canteiro de desenho”, considerando o predomínio do trabalho manual, 

executado com o auxílio de diversos instrumentos manuais e realizado de forma sequencial e ordenada, ao 

modo de um canteiro de obras. Transcreve-se abaixo um pequeno trecho de sua descrição: 

Antes de começar um desenho em papel vegetal, base para as cópias heliográficas 
posteriores, a prancheta era verificada. Conferia-se sua estabilidade, a sua limpeza, 
se os cabos da régua paralela estavam bem esticados para seu alinhamento, ou 
ainda se as articulações do tecnígrafo estavam ajustadas. O papel vegetal, graças à 
sua transparência, era utilizado sobreposto a outro desenho, então redesenhado. A 
prática de redesenho era feita sucessivamente. Nos estágios iniciais com lápis, em 
um papel mais simples e áspero — o papel manteiga —, e depois no papel vegetal, 
até a apresentação final, que poderia ser feita em uma folha de maior gramatura e 
resistência (como o papel Schoeller). (ARANTES, 2012 p.131) 

A descrição de Arantes (2012) prossegue, passando por vários pormenores e cuidados que eram tomados 

em cada uma das etapas do desenho à mão. Seu relato descreve o processo de um desenho-artesanato, 

regido pela coreografia produzida pelos gestos e movimentos do corpo. Um desenho feito por meio da 

experiência física com a matéria, a qual foi modificada pelo uso do computador, equipamento que 

estabeleceu uma nova relação com o corpo do desenhista, atrofiando a sua gestualidade. 

De acordo com Sennett (2008), o que mentalmente se perde quando o traçado à mão é substituído pelo 

trabalho na tela é o vínculo com a materialidade; esta substituição promove uma desconexão entre a 

realidade e a simulação. Mesmo estando o desenho localizado no polo intelectual da arquitetura e 
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responsável pelo distanciamento entre o arquiteto e o canteiro de obras, sua execução manual entrevê, um 

vínculo com as coisas materiais (ARANTES, 2012).  

Outro fator adicional se dá pela ausência de escala nos desenhos mediados pela tela, passando-se a 

trabalhar com aproximações e afastamentos instantâneos (zoom in/zoom out). Entende-se que este novo 

cenário contribui para que arquitetos formados nessa nova realidade não tenham o domínio da escala 

gráfica. 

Este aspecto foi observado durante a realização de um exame final do último período da disciplina de 

projeto em uma faculdade de Arquitetura. Ao longo do semestre, os projetos foram desenvolvidos com o 

auxílio do computador, mas os exames finais são, por regra da instituição de ensino, desenvolvidos em 

ateliê e à mão. Ocorre que alguns estudantes, pouco habituados a desenhar na prancheta, apresentaram 

sérias dificuldades com as medidas do desenho. Acostumados a digitar ou pedir a dimensão desejada na 

barra de comandos do programa de computador, não se sentiam mais confortáveis em trabalhar com as 

medidas no papel, com o auxílio do escalímetro. Por conta disso, os desenhos apresentaram diversas 

distorções, ora apresentando espaços dos ambientes muito estreitos, ora muito largos. 

Sennett (2008), também citado por Arantes (2012), ilustra a importância do contato tátil com o desenho por 

meio do seguinte exemplo: “Desenhar os tijolos à mão, por mais tedioso que possa parecer, leva o projetista 

a pensar em sua materialidade, a lidar com sua solidez, contraposta ao espaço em branco representado no 

papel por uma janela na tela do computador” (SENNETT, 2008, p. 66). Essa desconexão diz respeito 

igualmente às maquetes físicas, quando produzidas por máquinas de recorte ou impressoras 3D, que 

retiram boa parte da experiência relacionada ao trabalho prático em se produzir algo material (ARANTES, 

2012). A descrição de Pallasmaa (2013b) que segue abaixo, enfatiza o posicionamento dos autores 

anteriormente citados e contextualiza esta experiência de forma mais abrangente.  

“Durante o processo de projeto, o arquiteto ocupa a própria edificação que as linhas 
do desenho representam. Como consequência da transferência mental entre a 
realidade do desenho ou da maquete e a realidade do projeto, as imagens com as 
quais o projetista avança não são meras representações visuais, elas se constituem 
em uma realidade totalmente tátil e multissensorial da imaginação. O arquiteto se 
desloca livremente dentro do prédio concebido, por maior e mais complexo que ele 
seja, como se estivesse caminhando em um prédio, tocando em todas as suas 
superfícies e sentindo suas materialidades e texturas. Sem dúvida, esta intimidade é 
difícil ou mesmo impossível de simular por meio de maquetes eletrônicas ou outras 
simulações com o auxílio de computador” (Pallasmaa, 2013b, p. 61). 

Muito embora a tecnologia tenha mudado a relação entre o corpo do desenhista e o desenho por meio da 

interface baseada em monitores, teclados e mouses, ela tem promovido nos últimos anos o retorno dos 

gestos e movimentos do desenho à mão por meio de telas sensíveis ao toque cada vez mais sofisticadas, 

buscando tornar o desenhar sobre o vidro mais ou menos similar ao desenhar sobre o papel. 

De acordo com Kenoff (2017), a vantagem dessa união está na possibilidade de aplicar os recursos 

computacionais — como maior precisão, edições infinitas, recursos de duplicar, espelhar, multiplicar, 

colocar os desenhos em camadas, dentre outros —, tornando a experiência do desenho à mão mais 

poderosa. Quiçá isto vá ao encontro do que Sennett (2008) afirma: “Pensar a vida como artífices fazendo um 

bom uso da tecnologia.” 
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Como forma de salientar a influência da experiência do corpo na percepção espacial, recordamos o 

experimento com filhotes de gatos realizado por Held e Hein (1963). Os pesquisadores colocaram dois deles 

em uma espécie de carrossel, um espaço circular formado contendo um eixo vertical apoiando uma haste 

horizontal. Em cada uma das extremidades desta haste foi afixado um filhote de gato. Em uma delas o gato 

era capaz de caminhar e, na outra, o gato ficou suspenso em uma caixa, apenas acompanhando 

visualmente o movimento promovido pelo outro gato. 

Figura 18: Experimento com gatos. 

Fonte: Held e Hein (1963). 

O resultado demonstrou que o filhote de gato que apenas assistia passivamente o movimento do carrossel 

apresentou problemas de percepção de profundidade em relação àquele que podia se movimentar. Este 

contexto chama a atenção para o papel do corpo na experiência que temos com o mundo, como forma de 

criar significado para o que vivenciamos. Isso nos faz entender que a supressão da dimensão corpórea do 

ato de desenhar pode representar perdas importantes na integração de estímulos sensoriais e na 

percepção de padrões de movimento e pensamentos (FRASCARI, 2011). 

3.2. As mãos 

Dentro do tema da evolução da espécie humana, há algumas afirmações de cientistas, recolhidas por Wilson 

(1998), que relacionam o desenvolvimento do corpo humano ao longo da linha de nossos ancestrais com o 

tamanho de seus cérebros; e uma das principais partes do corpo que colaboraram para esse 

desenvolvimento foram as mãos. 

Em estudos da etnóloga Mary Marzke, apontados por Wilson (1998) e Sennett (2008), foram categorizadas 

três maneiras básicas de como nós pegamos e agarramos os objetos. A primeira é pinçando, utilizando a 

ponta do polegar em oposição ao dedo indicador. A segunda é encaixando um objeto na palma da mão, 
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movendo-o e massageando-o. A terceira, segurando algo com uma das mãos, deixando a outra livre para se 

trabalhar sobre o algo segurado. 

As mãos dos macacos em geral, possuem grande semelhança com as mãos humanas, podem realizar 

igualmente todos os movimentos descritos acima; contudo, de modo mais limitado. Mesmo dotados de 

polegar opositor, os macacos não conseguem executar movimentos importantes para a realização de 

algumas tarefas. 

Essa limitação, se deve a algumas diferenças descritas por Mary Marzke: o polegar dos macacos é menor 

em relação ao nosso; essa redução impossibilita assim que este alcance o quarto e o quinto dedos, 

cruzando a mão. Também não conseguem realizar a posição ulnar, aquela com a qual os quatro dedos 

alcançam o dorso da mão em direção ao punho. 

Na prática, essa limitação é observada pela pesquisadora ao descrever a dificuldade da sua chimpanzé Alie 

ao manusear uma chave de fenda. Como o animal possui pouca força no quarto e quinto dedos, não 

consegue realizar o movimento de torção como nós fazemos. Estas limitações motoras criam dificuldades 

para macacos manusearem com maior destreza objetos e ferramentas. O movimento recorrente utilizado 

por eles ainda é o da mão em forma de sela. 

De acordo com o antropólogo Sherwood Whashburn, citado por Wilson (2008), as modificações nos 

sistemas esquelético e muscular contribuíram para o surgimento da linha humana. O caminhar bípede 

permitiu, na visão do antropólogo, mudanças nos membros superiores que alteraram o repertório no uso 

das mãos, como no manuseio de ferramentas. 

Pallasmaa (2013b) entende, com base nas recentes pesquisas e teorias da antropologia e da medicina, que a 

incrível versatilidade no uso das mãos não seja resultado exclusivo da capacidade do cérebro, mas uma 

consequência da evolução das próprias mãos, que — ao passar a pegar e a manusear objetos — nos fez 

pensar sobre eles. Dessa forma, as mãos passam a desempenhar um papel embrionário na evolução da 

inteligência. 

Saramago (2014) manifesta que possuímos pequenos cérebros na ponta dos dedos, sendo os que, por 

exemplo, dão a ideia de se fazer uma faca com uma pedra após esta ser tocada, sentida sua aspereza, peso 

e densidade. O autor trata ainda de situações em que o resultado de uma tarefa manual como fazer uma 

gravura, muitas vezes pouco se parece com a intenção inicial, devido aos vários procedimentos envolvidos 

na interação entre as mãos e o material manipulado, que sugerem ideias e outras formas não previstas. 

O toque para Frascari (2011) serve de guia para os demais sentidos. Isto é bem ilustrado com o caso de 

pessoas que nasceram cegas e posteriormente passaram a enxergar. Muito embora estas pessoas 

tivessem recuperado a visão, não conseguiam distinguir uma esfera de um cubo, até que eles fossem 

tocados. O autor afirma dessa forma que a ideia do mundo externo não pode ser produzida por nenhum 

outro sentido na ausência do tato. 

A pesquisa de Vittorio Gallese e George Lakoff, citada por Frascari (2011), mostra o envolvimento entre o 

sistema sensório motor e o conhecimento conceitual, no qual é vinculada a experiência física com a 

construção do pensamento abstrato, até então entendidas como coisas separadas. Por exemplo, quando é 
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executada a ação de alcançar um objeto, entra em cena um parâmetro neural de direção e, para pegá-lo, um 

parâmetro neural de força; surge assim o conceito de alcançar e pegar. Quando os conceitos criados desta 

forma são utilizados pela imaginação, cria-se uma simulação mental, a qual estimula as mesmas áreas do 

cérebro responsáveis pela percepção física da mesma ação imaginada (Gallese; Lakoff, 2005). 

São estes conceitos manipulados pela imaginação que vão mediar o modo como percebemos o mundo. 

Portanto, a realidade é um produto da mais augusta imaginação, afirma Wallace Stevens, citado por 

Pallasmaa (PALLASMAA, J.; MALGRAVE, H. F; ARBIB, M., 2013). 

Na relação do corpo com os instrumentos de desenho, Frascari (2011) afirma que o processo de agarrá-los, 

pegá-los, constitui-se num importante recurso no desenvolvimento das ideias, uma vez que a combinação 

entre as interações hápticas  e o aprendizado tácito com os instrumentos promovem a criação de táticas de 9

desenho, as quais são desenvolvidas no momento em que os sentidos periféricos passam a “compreender” 

os movimentos dos próprios instrumentos. Uma vez desenvolvidas as capacidades em manuseá-los, estes 

tornam-se como extensões do corpo, não estando mais o arquiteto preocupado com o que está segurando, 

mas sim com o que os instrumentos tocam.  

Estas táticas não são possíveis de serem descobertas nos sistemas informatizados, pela distância ou — 

como Frascari (2011) define — pelo “abismo” existente entre o modo como as informações são inseridas via 

teclado e mouse e o modo como são apresentadas na tela do computador ou por meio de uma impressora. 

Dada a importância deste contato material entre o corpo e os instrumentos, Vieira (1995) questiona: “O que 

será do homem dominado pela escrita mecânica ou eletrônica?” 

Tal questionamento já foi alvo de estudos; dentre eles, um ligado à atenção e à sua relação com as formas 

de linguagem, oral, lida e escrita, na infância e na adolescência (DINEHART, 2014), o qual afirma que escrever 

à mão, formando letras, envolve a mente, fazendo os sujeitos prestarem mais atenção à linguagem escrita. 

O estudo afirma ainda que é um mito entender que a caligrafia é uma atividade apenas motora, pois ela 

ocorre igualmente na região do cérebro chamada giros fusiformes, onde os estímulos visuais são realmente 

transformados em letras e palavras escritas. Estas áreas cerebrais são ativadas de forma diferente nas 

crianças com problemas de caligrafia. 

Assim, as relações com as ferramentas não são imparciais: elas promovem diferentes estímulos na forma 

como agimos e pensamos. Portanto, entender que uma caneta ou um teclado podem ser alternados no uso 

de forma indistinta é não compreender a forma como mãos, ferramentas e cérebro estão vinculadas 

(PALLASMAA, 2013b). 

 Frascari (2011) se refere às interações táteis, tanto as que ocorrem por meio das mãos como também pela visão, com o termo inglês, 9

haptic (haptic vision, haptic interactions, haptic perceptions, haptic images). Na tradução para o português optou-se pela palavra 
háptico ao invés de tátil, por ela manter maior proximidade com o sentido original utilizado pelo autor.
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3.3. A visão  

Recordando o que foi tratado no capítulo anterior, o ato de visualizar envolve as informações visuais 

captadas pelos olhos que, em seguida, são processadas pela mente, formando uma imagem (Ching, 1989). 

Este processo é descrito por Massironi (1982) como uma decodificação da realidade exterior, na qual se 

atribui sentido e significado ao que se vê; coexistencialmente, esse processo tem a ver com a estruturação 

das imagens. Para Frascari (2011), tal estruturação de imagens mentais não ocorre unicamente por meio da 

manipulação mental da informação fornecida pela visão. O autor entende que o desenho de arquitetura é 

simultaneamente um resultado e um processo, ou seja, enquanto se desenha, concomitantemente a 

imagem mental vai se formando. Para tanto, ele se apoia nas ideias do filósofo Luigi Pareyson, referentes ao 

processo de formatividade, que se define por "uma maneira de fazer tal qual, enquanto se faz, se inventa a 

maneira de fazer”. 

Pela natureza simultânea com que são geradas as imagens desenhadas no papel (mediadas por nossas 

mãos) e as que se formam em nossas mentes, torna-se impossível saber qual é a primeira a se formar. É o 

próprio ato de desenhar que dá origem à imagem ou ideia (PALLASMAA, 2013b). 

Independentemente disso, a visão (e, mais que isso, a memória visual) tem papel fundamental no processo 

do desenho. Sabe-se que a prática de um desenho de observação é definida por um processo contínuo de 

levar os olhos ao objeto ou à cena escolhida e, em seguida, direcioná-los para o papel, buscando-se traçar o 

que ficou na memória visual daquilo que fora observado (CHING, 2013). Inspirado no mito de Dibutades , 10

alegoria relacionada à origem do desenho, Jaques Derrida (2010) conceitua o lapso de tempo definido pelo 

instante em que os olhos perdem de vista o modelo e pousam sobre o papel como um desenho de cego, 

pois é marcado pela ausência daquilo que anteriormente estava presente, ou seja, “desenhar implica 

sempre deixar de ver no momento de traçar” (ALMEIDA, 2002, p. 157), concluindo assim que a percepção do 

que vemos pertence desde a origem à recordação. 

Tais imagens que se criam por meio do desenho de observação parecem possuir substância semelhante 

daquelas descritas por Zumpthor (2009) como essenciais para se utilizar durante o processo de projeto, 

pois — sendo elas forjadas em evidências concretas — evitam que caiamos em “suposições teóricas”, 

como também nos ajudam, no momento em que se projetam, a não nos apaixonarmos pelos nossos 

desenhos, não os confundindo com a “verdadeira qualidade arquitetônica”. 

Tais suposições teóricas vão ao encontro de uma visão distanciada da experiência corporal com a 

arquitetura, da qual trata Pallasmaa (2011), onde as construções se transformaram em imagens 

bidimensionais, congeladas pelo clique do fotógrafo. A visão assim tem se desconectado da "construção 

das realidades da matéria e do ofício humano” (PALLASMAA, 2011). 

 Conta-se que a jovem filha do oleiro Dibutades, apaixonada e profundamente infeliz pelo fato de que viria a estar separada do seu 10

amante por algum tempo, por vontade de seu pai, teria desenhado a sombra do jovem amante que se projetava na parede, a partir dos 
contornos que a luz permitia traçar. E aqui, na narrativa de Dibutades, reside a perplexidade: de fato, parece claro que na origem do 
desenho há lugar para uma representação que insiste em substituir a percepção pela memória. É, mais do que tudo, o ditame da 
ausência que determina o próprio desenho. Utilizando a este propósito o adágio popular "longe da vista, longe do coração", a filha de 
Dibutades exorciza a distância e o afastamento por meio do desenho. Tal como, hoje, se substituem as ausências por fotografias 
(ALMEIDA, 2002). 
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O predomínio mental e descorporificado sobre o projeto arquitetônico é observado por Frascari (2011) como 

uma forma distorcida de visão, tal como ocorre com a imagem que os anoréxicos têm de si mesmos, 

quando suas mentes os fazem pensar que nunca estão magros o suficiente. Este mesmo predomínio 

mental torna os arquitetos excessivamente preocupados com aspectos relacionados a tendências 

estilísticas, arquivos CAD (Computer Aided Design) exageradamente detalhados, apresentações de 

PowerPoint, imagens fotorrealistas, ou se seus edifícios serão verdes e sustentáveis. Não enxergam no 

espelho de seus desenhos o triste estado enfadonho e plano dos seus edifícios. 

3.4. Os neurônios-espelho 

Frascari (2011) apresenta uma relação entre o desenho e o nosso corpo com base na descoberta realizada 

por Giacomo Rizzolatti e sua equipe, na última década do século XX, a qual comprovou a existência em 

nossos cérebros dos neurônios-espelho.  

Os neurônios-espelho são aqueles que nos fazem criar empatia com as demais pessoas, seja por 

associação às suas ações ou aos seus sentimentos. Quando vemos, por exemplo, alguém com uma 

expressão de dor, sofrimento, nossa tendência é a de reproduzir involuntariamente a expressão da pessoa 

observada. Essa função está ligada ao aprendizado pela imitação, como é visto frequentemente na infância, 

quando as crianças imitam ações e palavras dos adultos (LEAL-TOLEDO, 2010). 

Os pesquisadores perceberam que, tanto nos cérebros dos macacos como nos cérebros humanos, as áreas 

ativadas referentes à execução de um movimento são as mesmas de quando o movimento é apenas 

observado (LEAL-TOLEDO, 2010). Constataram também que os próprios músculos dos membros envolvidos 

na ação, quando apenas observada a ação, tornam-se sutilmente mais ativos, mas sem chegar a se 

moverem (FRASCARI, 2011). Sobre estas observações Pallasmaa (2013a, p. 71) menciona a afirmação de 

Arnold H. Modell: “Essa pesquisa sugere que utilizemos nossos corpos como um modelo que nos permite 

encontrar o caminho até a experiência do outro. Isso apoia que as raízes da empatia estão no corpo, e como 

na identificação projetiva, o processo ocorre inconscientemente”. 

Os neurônios-espelho são ativados pelo significado da ação, e não pelo seu aspecto motor e visual. Isso foi 

percebido pelos pesquisadores ao observarem que um macaco, ao simplesmente ouvir o ruído de um 

amendoim ser quebrado, teve ativados os neurônios-espelho relativos a esta ação. Trata-se de uma 

compreensão imediata dos fatos sem qualquer mediação reflexiva, conceitual e/ou linguística (LEAL-

TOLEDO, 2010). 

Frascari (2011) dirige esta descoberta para o terreno da arquitetura ao expor a ideia de que os edifícios 

estimulariam respostas corporificadas que simulariam ações, emoções e sensações. Isto nos faz entender 

que o simples ato de observar a imagem de uma escada por exemplo, ativaria as mesmas áreas do cérebro 

responsáveis pela ação de subi-la. Pallasmaa (2013b, p. 59) demonstra semelhante entendimento quando se 

refere às “imagens em ação”, definindo-as como ações sugeridas pelos objetos que nos circundam e que 

promovem em nossos corpos reações na forma de uma promessa de função e propósito. 

Isso corrobora com a hipótese de Frascari (2011) segundo a qual as respostas corporificadas também 

poderiam ser estimuladas pelos desenhos de arquitetura. Por esta razão, o autor chama a atenção para a 
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importância da representação da figura humana nos desenhos, que vão além de uma mera referência 

antropométrica, pois — ao estarem presentes nas plantas, elevações e perspectivas — fazem projetar 

quem os observa para dentro da cena representada. 

3.5. Considerações intermediárias 

No início do capítulo são apresentados alguns apontamentos de cientistas que entendem o 

desenvolvimento intelectual do homem como vinculado à evolução do corpo, especialmente no que se 

refere às mãos. 

Pode-se compreender que o corpo não é apenas um agente físico isolado do processo de construção das 

ideias e pensamentos. 

Como foi apresentado, existe uma relação associada entre o sistema sensório motor e a criação de 

conceitos. Isso nos faz entender que o ato de desenhar não pode ser definido como uma simples resposta a 

uma ordem enviada pela mente para que um desenho seja executado, independentemente dos recursos e 

ferramentas usados para este fim. 

O nosso imaginário é formado pelas experiências corporificadas que travamos com o mundo. O corpo, por 

meio dos sentidos, é quem coleta essas informações do mundo externo para a formação do nosso arquivo 

interno. O modo como cada uma dessas interações ocorre, na utilização de diferentes instrumentos de 

desenho por exemplo, criará uma forma particular de imaginário individual; pegar um objeto é criar uma 

ideia corporificada sobre ele, e este produto será o filtro que fará a mediação das interações seguintes. 

Entende-se, portanto, que o ato de desenhar, tratando-se especialmente do desenho ligado à arquitetura, 

perde substancialmente o vínculo com o mundo físico uma vez desenvolvido fora do alcance das mãos. 

Desenhar à mão é um modo de se trabalhar com pensamentos carregados da essência própria das coisas 

que possuem existência física, realidade sine qua non da arquitetura.  

Os pontos abordados atentam para uma dimensão do desenho fundamental a ser trabalhada com 

consciência nas escolas de arquitetura, no sentido de guiar uma ação docente mais vinculada ao aspecto 

material das coisas, evitando o distanciamento natural que as linguagens colocam no ato de representar, 

fazendo muitas vezes da representação um fim em si mesma. 
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4. Os desenhos da história 

Nos capítulos anteriores, foi abordado o desenho de arquitetura sob o ponto de vista mental, a partir da 

perspectiva da linguagem. Em seguida, buscou-se apresentar o caráter físico do desenho, como atividade 

corporificada. 

Esses dois aspectos serão ilustrados no presente capítulo por meio de uma breve contextualização histórica 

dos desenhos de arquitetura, relacionando-os com certos modelos de pensamento a eles vinculados. 

A seleção dos períodos se orientou com base nos apontamentos feitos por Hewitt (1985), por meio do seu 

artigo: Representational Forms and Modes of Conception: an Approach to the History of Architectural 

Drawing, no qual põe luz sobre os momentos da história em que o desenho se evidencia como modelo 

mental de concepção projetual. Foi somente acrescentado a esta lista o tópico relacionado aos recursos 

informatizados. 

4.1. Linha de pensamento 

De acordo com Hewitt (1985), uma história da arquitetura a partir dos seus desenhos é até o momento um 

campo pouco explorado. Estudos significativos foram somente iniciados após a Segunda Guerra e ainda 

necessitam de uma metodologia  mais apropriada. A utilizada pelos historiadores que estudam desenho 11

arquitetônico é ainda similar às empregadas por aqueles que estudam pintura, tratando a representação 

arquitetônica como um artefato, com valores intrínsecos, meio, tipo, estilo e seus significados. 

Hewitt (1985) acrescenta ainda que o desenho de arquitetura necessitaria ser investigado 

concomitantemente como uma linguagem de pensamento, em vez de simplesmente um meio de 

representação. O resultado de um estudo como esse poderia evidenciar processos de pensamento ou ainda 

hábitos mentais utilizados por um arquiteto em particular ou mesmo sobre as ideias predominantes de um 

período. O croqui, por exemplo, deveria ser estudado como incompleta e imperfeita representação do 

pensamento, pois tradicionalmente se constitui como chave do processo de concepção seguido pelo autor. 

Ao longo do tempo, os desenhos sofreram mudanças em virtude das peculiaridades do momento histórico 

em que foram produzidos. Tais modificações estão vinculadas aos recursos e técnicas utilizadas para a sua 

produção, bem como às características das imagens produzidas em cada época. Em relação aos desenhos 

técnicos realizados com instrumentos, por exemplo, observa-se um aprimoramento do detalhe; já os 

desenhos gestuais, como os croquis, estão sendo substituídos por imagens renderizadas (CATTANI, 2017). 

 Hewitt (1985) apresenta em seu artigo uma proposta metodológica para uma história da arquitetura baseada em desenhos; esta 11

metodologia não foi trazida por não ser o objetivo deste trabalho. Embora tenha decorrido certo tempo desde sua publicação, este foi o 
único material com que se teve contato no qual se aborda a história dos desenhos de arquitetura encarados como padrões de 
pensamento.
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A representação digital é o caminho que hoje está sendo tomado, dirigindo-se a uma maior abstração do 

conhecimento da arquitetura, ao mesmo tempo em que se traduz em uma maior complexidade em seu 

projeto (PULIDO, 1999). 

Entende-se, dessa forma, que a modificação das operações gráficas ao longo da história está diretamente 

associada à evolução cultural dos povos. 

4.2. Linha de fragmentos 

Dos desenhos produzidos na Antiguidade, muito pouco foi o que chegou aos dias de hoje, em virtude tanto 

das vicissitudes humanas quanto da própria efemeridade dos suportes utilizados. Não obstante, os esforços 

de alguns pesquisadores sobre fragmentos existentes e textos antigos trazem à luz interessantes aspectos 

sobre este período, ainda pouco conhecido sob a ótica dos desenhos de arquitetura. Dos autores 

pesquisados, o que mais colaborou com informações sobre o tema foi o professor Mario Mendonça de 

Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, cujo trabalho foi o suporte principal para os pontos abordados 

sobre os desenhos até a Idade Média. 

Embora Sainz (2009) não entenda os desenhos desse intervalo como desenhos de arquitetura, devido à sua 

falta de sistematização , iremos nos deter apenas em alguns pontos que, de alguma forma, possam ajudar 12

a ilustrar nosso tema: desenho e pensamento. 

Um vestígio dessa época, que chama a atenção a respeito dessa relação, não se trata propriamente de um 

desenho, mas de duas esculturas sumérias (2100 a.C), que se encontram no Museu do Louvre, as mais 

antigas relacionadas aos desenhos de arquitetura, que representam Gúdea, “uma das figuras mais lendárias 

de arquiteto” de acordo com Oliveira (2002, p. 9). 

Sobre elas, o mesmo autor observa que, aparentemente, são iguais, exceto que em uma a tabuleta 

localizada sobre as pernas de Gúdea (Figura 19) está sem nenhum tipo de desenho ou inscrição e, na outra, 

a tabuleta aparece com o desenho de uma planta de templo gravada. Este aspecto transparece para o autor 

como sendo as duas fases do projeto: meditação e realização. Junto a ambas as tabuletas, é possível 

observar igualmente dois instrumentos de desenho: uma escala graduada e um estilete de gravação. 

 De acordo com Sainz (2009), esta sistematização é encontrada de maneira mais completa somente no Renascimento.12
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Figura 19: Gúdea - Architecte à la règle e Architecte au plan. 

Os registros dos desenhos sumérios foram predominantemente realizados em tabuletas de argila como 

suporte. Quanto à função, tais desenhos poderiam ser destinados à construção, desenhos para cadastro e 

desenhos relacionados ao simbolismo. 

Conforme mencionado na descrição das duas esculturas de Gúdea, os sumérios já utilizavam o recurso da 

escala, o que permitiu a criação de desenhos suficientemente proporcionais. Este fato permitiu a Oliveira 

(2002) observar a existência de modularidade na largura dos espaços representados em planta, cuja 

unidade é definida pela largura da parede (Figura 20). O uso da modulação fica ainda mais evidente na figura 

21, na qual se verifica um desenho que apresenta traçado regulador em malha ortogonal. A preocupação por 

parte dos sumérios em relação às medidas também pode ser observada pela presença de cotas nos 

desenhos. Na figura 20, por exemplo, cada cômodo possui duas inscrições em cuneiforme ; uma referente 13

à largura e, outra, referente ao comprimento. 

 O cuneiforme (do latim cuneus “cunha”, e forma “forma”) é o sistema mais antigo de escrita até hoje conhecido. Desde a sua 13

decifração no século XIX, tem sido submetido a profundo estudo e especulação, mas a sua origem permanece ainda obscura 
(QUEIROZ, 2005).
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1. Architecte à la règle. Fonte: Louvre (2120 a.C). 

2. Detalhe Architecte à la règle. Fonte: L’agence photo (2120 a.C a). 

3. Architecte au plan. Fonte: L’agence photo (2120 a.C b). 

4. Detalhe Architecte au plan. Fonte: Museo-on (2120 a.C).
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Figura 20: Tablete VAN-62 do Museu de Berlim (2000 a.C). 

Figura 21: Plantas sobre reticulados (British Museum). 

A grande maioria dos desenhos desse período são representações em planta, em alguns casos 

acompanhados por elevações, sendo estas mais relacionadas à arte mural. Cortes são raros, com pontuais 

exemplares encontrados na cultura dos egípcios, os quais, assim como os sumérios, faziam mais uso de 

projeções em planta . 14

O egiptólogo Dr. Alexander Badawy, citado por Oliveira (2002), concluiu, após longo período de estudos 

sobre as plantas de edifícios egípcios, que estas são baseadas em sistemas modulares. Especula-se ainda 

sobre o uso de algumas proporções conhecidas hoje, como o triângulo mágico de dimensões 3, 4 e 5; 

sequência de Fibonacci; e proporção áurea. Mas, ainda que verificáveis em desenhos murais, são estudos 

não conclusivos dentro do campo dos desenhos de arquitetura. Quanto à formação dos arquitetos egípcios, 

muito provavelmente seriam estes iniciados nos mistérios religiosos, dado o conteúdo simbólico 

encontrado nos projetos (Oliveira, 2002). 

O período grego e romano é tratado por Oliveira (2002) como sendo uma unidade, pois são inexistentes os 

registros gráficos desse recorte temporal. O mais proeminente documento da época que alcançou os dias 

de hoje é o tratado de Vitrúvio . 15

De acordo com o autor, os gregos também utilizavam a organização dos projetos em sistema modular muito 

minucioso, chamado de “posotes”; concluindo assim que estes não poderiam ser concebidos no espaço 

tridimensional sem o auxílio de desenhos. Os próprios sofisticados recursos de correção óptica utilizados 

Fonte: Oliveira (2002).

20

 

21 

 

 Nas plantas realizadas pelos egípcios, podem-se observar elementos rebatidos, tais como portas e mobiliários, que eram 14

representados em elevação (OLIVEIRA, 2002).

 De Architectura Libri Decem (~27 a.C): em português, Dez Livros sobre Arquitetura, referimo-nos ao tratado mais antigo sobre 15

arquitetura de que se tem notícia, escrito pelo arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio (~70-20/25 a.C). Foi encontrado pelo humanista 
florentino Poggio Bracciolini (1380-1459) em 1416, no mosteiro de Sankt Gallen (RAMOS, 2009).
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pelos gregos, como a contração angular, a êntasis e a curvatura do estilóbato, sugerem fortemente a 

existência de algum tipo de representação gráfica para que fossem construídos. 

Em algumas passagens relatadas pelo autor, embasado por textos gregos, são apresentadas várias 

situações nas quais é feita menção à solicitação de projetos a arquitetos e até a um concurso de projetos 

com votação popular. No Livro VII, do tratado de Vitrúvio, sob o título “Mestres da Perspectiva”, a perspectiva 

é apresentada como recurso já conhecido entre os gregos. Mesmo não se tratando do método utilizado no 

Renascimento, é mais um indício da presença de desenhos nesse período, coisa que ainda não é aceita de 

forma unânime entre os pesquisadores (Oliveira, 2002). 

A disposição, como explica Vitrúvio no Livro I, compõe-se de um conjunto de desenhos que, em grego, 

curiosamente são chamados de Idea; sendo eles: a planta (ortografia), as elevações (iconografia) e uma 

forma de perspectiva (cenografia). Vitrúvio afirma ainda que o arquiteto deveria ser um perito em desenho e 

erudito em geometria, além de dominar a ciência do desenho, para representar mais facilmente o trabalho 

que pretende realizar. 

Deixa-se entrever essa perícia em várias passagens do seu tratado , no qual Vitrúvio descreve o modo de se 16

obter proporções e os detalhes característicos de cada elemento. Uma delas trata das estrias 

características da coluna dórica: 

Convém canelar os fustes com vinte estrias. Se foram facetadas, apresentarão vinte 
arestas. Mas, se tiverem o fundo côncavo, tal deverá ser conseguido de modo que, 
partindo da largura da estria, se desenhe um quadrado com os lados iguais a essa 
medida; e no meio desse quadrado deverá ser colocado o centro de um compasso, 
descrevendo-se uma linha de circunferência que toque os seus ângulos, escavando-
se as caneluras com um setor correspondente ao espaço entre o segmentos de 
círculo e os ângulos do quadrado. Desse modo, encontrará a coluna dórica os 
acabamentos das estrias características do seu estilo (VITRÚVIO, 2007, p. 217). 

A destreza geométrica ilustrada acima permeia igualmente o conceito de simetria descrito por Vitrúvio. Este 

conceito não se refere ao que hoje nós entendemos como sendo a organização formal por meio de duas 

metades iguais ao longo de um eixo central, como podemos observar na simetria bilateral do corpo humano, 

mas a um termo que se aproxima do significado de proporção, uma relação entre a parte e o todo de uma 

obra (VITRÚVIO, 2007). 

A simetria vitruviana, restabelecida no Renascimento, nasce da observação das relações das partes do 

corpo humano com o seu todo. Podendo ser a altura do corpo humano definida por dez alturas do rosto ou 

da mão; oito cabeças, seis pés ou, ainda, quatro antebraços. A natureza estabeleceu relações proporcionais 

entre o corpo do homem e seus membros, devendo ser o motivo pelo qual os antigos estabeleceram uma 

razão correspondente entre as partes e o aspecto geral da estrutura de um edifício, conforme mostrado nas 

figuras 22 e 23 (VITRÚVIO, 2007). 

 Os originais do tratado de Vitrúvio não eram acompanhados de desenhos. Os desenhos que conhecemos hoje associados a Vitrúvio 16

foram acrescentados nas diversas publicações renascentistas, posteriores à descoberta dos originais. O tratado original é somente 
composto por textos.
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Figura 22: Interpretação de Howe a respeito das relações encontradas no corpo humano.  

Figura 23: Ilustração na tradução de Rowland e Howe. 

4.3. Linha de ligação 

De acordo com Cervera (1996) e Martinez (2000), durante a Idade Média os conhecimentos referentes à arte 

de construir pertenciam a poucos artesãos, passados na forma oral de geração para geração. Tal fato 

constitui-se em indício de que, nesse período, os sistemas de representação desempenhavam um papel 

secundário no processo de construção, baseados predominantemente no “saber fazer” (CATTANI, 2006).  

No seu artigo sobre o desenho, Artigas (2004) menciona Pierre de Chambiges, construtor ou arquiteto 

francês do fim deste período, que ao aceitar certo trabalho de construção disse: “Como especificado e 

mostrado no retrato”. Nas palavras do próprio Artigas: “O desenho como termo ainda lutava para aparecer - 

uma semântica nebulosa à procura de uma palavra” (ARTIGAS, 2004, p. 110). 

De acordo com Ramos (2009), as arquiteturas do período medieval são marcadas por lentas mudanças 

decorridas ao longo do tempo, resultado da tradição no modo de se construir, a qual foi sendo desenvolvida 

gradualmente. 

Sua produção era caracterizada pelo modo manufatureiro (artesanal) e exigia amplo domínio do ofício e da 

tarefa a ser realizada. Este aspecto colocava o controle de todo o processo construtivo nas mãos destes 

mesmos artesãos, que mantinham o quanto podiam seus conhecimentos em segredo (CATTANI, 2006).  

A especialização e a divisão de tarefas decorrentes da evolução cultural criaram a necessidade de uma 

comunicação mais eficaz entre os envolvidos num mesmo trabalho, tanto para apresentar uma solução aos 

demais, quanto para efeito de registro, a tornar possível a execução de determinada atividade quando o 

responsável pela concepção não estivesse presente (CATTANI, 2006). 

Contudo, este período ainda esbarrava na dificuldade técnica para representar com fidelidade gráfica os 

elementos destinados à sua execução (SOARES, 2007), pois, de acordo com Thuillier (1994), haveriam ainda 
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que passar pela integração transdiciplinar entre arte, geometria e óptica, o que aconteceu apenas no 

período seguinte. Este aspecto pode ser observado nos desenhos de Villard de Honnecourt, arquiteto do 

século XIII, que deixou caderno com desenhos de obras e viagens, que corresponde ao mais importante e 

antigo conjunto de desenhos do período. 

Na figura 24, está representada a abside da Catedral de Notre-Dame de Reims. O desenho da esquerda 

representa a abside a partir do lado interno, com linha curva para baixo, para representar o espaço côncavo; 

e, na figura da direita, vemos a linha curva para cima, representando o volume convexo da catedral.  

O desenho apresenta uma solução bastante rudimentar para representar profundidade. A perspectiva nessa 

época não era utilizada, por desuso ou esquecimento. Oliveira (2002) justifica este fato referindo-se à base 

filosófica e teológica do homem medieval, que não encontra pontos de contato com uma ciência como a 

perspectiva . 17

Figura 24: Álbum de Villard de Honnecourt: Abside de Reims - século 13. 

Fonte: Archive.org (1906). 

Os desenhos desse período não eram muitas vezes em escala, e apenas poucos exemplares apresentavam 

cotas. Este fenômeno pode ser entendido por estarem a planta e a elevação governadas por uma 

 A perspectiva passa a ser utilizada, principalmente na pintura, durante o período do Renascimento. O desenvolvimento de métodos 17

geométricos-matemáticos para construir a ilusão de profundidade imprime a este tipo de desenho um caráter científico (RAMOS, 
2009).
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modulação ou progressão geométrica, o que dispensava anotações nos desenhos e conferia “certa 

exclusividade de execução para os que dominavam os segredos da profissão” (OLIVEIRA, 2002, p. 154). 

Nesse período, os desenhos eram realizados com base na geometria. Era presente o uso de proporções 

baseadas em retângulos √2 e proporção áurea, bem como muitos trabalhos utilizando sistema de 

quadrados inscritos. Existia também a presença de uma grande unidade, que era subdividida em medidas 

menores, dentro de uma preferência simbólica, que era levada muito em conta nessa época. Destacavam-

se também o uso de alguns números, como 3, 4, 5, 7 e 10, tidos como sagrados (OLIVEIRA, 2002, p. 154). 

Algumas plantas apresentam cuidadosa e eficiente técnica de sobreposição, com a qual os desenhos de 

diversos níveis do edifício eram traçados na mesma prancha. Oliveira (2002) entende que tal técnica era 

empregada com o intuito de se extrair a elevação da planta. Este procedimento, aliado ao trabalho com a 

geometria dos traçados reguladores e a grande unidade, são provavelmente os responsáveis pela 

inexistência de cortes. 

Os desenhos de análise geométrica para obtenção de formas eram denominados por Jean Mignot como 

scientia. Embora utilizada desde a alta Antiguidade, como vimos anteriormente, assume grande destaque 

no mundo medieval, particularmente depois da tradução e divulgação da geometria de Euclides , no século 18

XII (OLIVEIRA, 2002).  

A intrincada fórmula geométrica do cânone da arquitetura gótica era passada por meio de guildas — 

associações que existiam em certos países da Europa na Idade Média que agrupavam indivíduos com 

interesses comuns — ou lojas maçônicas, caindo sob a rubrica de arte da geometria (HEWITT, 1985). 

4.4. Linha do horizonte 

No Renascimento, o desenho utilizado para a comunicação e realização das obras já havia ganhado 

estrutura sistematizada, ingressando a arquitetura na era de sua linguagem escrita (MARTINEZ, 2000). 

Do mesmo modo que os sons da língua escrita refletem exatamente os sons da língua falada, a 

representação completa dos edifícios, a partir do Renascimento, reflete exatamente os objetos no espaço 

(MARTINEZ, 2000). O desenho passou a ser linguagem da técnica e da arte — como interpretação da 

natureza, e como desígnio humano, como intenção e arte no sentido platônico (ARTIGAS, 2004). 

O desenho nesse período tornou-se instrumento fundamental nos processos de investigação dos arquitetos 

(PEREIRA, 2006), o que pode ser observado nas palavras de Leon Battista Alberti : 19

 Euclides de Alexandria (325 a.C. - 265 a.C.) foi um dos mais proeminentes matemáticos da Antiguidade. É conhecido pelo seu tratado 18

matemático “Os Elementos”, que é a obra matemática mais duradoura de todos os tempos, utilizada até os dias de hoje (USP, 2018).

 “Leon Battista Alberti, cuja De Re aedificatoria libri decem constitui a mais importante teoria da arquitetura no princípio dos Tempos 19

Modernos, não era arquiteto de formação, e menos ainda canteiro ou marceneiro, mas simplesmente um humanista. Oriundo de uma 
família rica da nobreza florentina, nasceu em 1404 no exílio genovês e cresceu em Veneza. Recebeu sua formação humanista em Latim, 
Retórica Antiga, Filosofia e Arte Poética, como aluno de Gasparino Barzizza.” (THOENES, C. Et al., 2003).
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 […] Mas posso afirmar algo referente à minha própria pessoa: seguidamente tenho 
concebido projetos em minha mente que parecem dignos num determinado 
momento; contudo, quando eu os transformo em desenhos, encontro vários erros 
nas próprias partes que mais me haviam deleitado, erros estes bastante sérios; 
novamente, quando retorno aos desenhos e meço as dimensões, eu reconheço e 
lamento meu descuido; finalmente, quando passo dos desenhos para a maquete, 
algumas vezes descubro outros erros nas partes individuais, até mesmo com relação 
aos números” (Leon Battista Alberti. De Re Ædificatoria, livro 9, cap. 10, apud 
PEREIRA, 2006). 

A princípio, Alberti trata da concepção arquitetônica como estritamente mental. Após submeter o 

pensamento ao suporte da representação, desenhos e maquetes, percebe falhas e as corrige. Esse fato 

ilustra a participação destes elementos como suporte para a construção e aperfeiçoamento do desígnio do 

autor, procedimento ainda inexistente no período anterior.  

Pela primeira vez na história, é apresenta uma previsão, realizada na forma de desenho, daquilo que iria ser 

construído (CERVERA, 1996; MARTINEZ, 2000; RAMOS, 2009). Mas se entendia que, tão importante nesse 

período quanto a previsão que um desenho oferecia para a obra, seria a participação dos meios de 

representação como suportes decisivos na construção da ideia, tratando-se assim de um desenho como 

processo que coloca o pensar e o planejar antes do fazer (RODRIGUES, 2010). Ou ainda, que possibilita ao 

arquiteto projetar em teoria, além de fazer na prática (RAMOS, 2009). 

Inaugura-se assim, na história da arquitetura, a modernidade — um período onde o homem se liberta das 

correntes da tradição gótica, por meio da liberdade do pensamento (RAMOS, 2009). Conforme afirma 

Martinez (2000, p. 15), “Uma vez que transformou a arquitetura ao representá-la, a representação como 

método gerador do projeto modificou a profissão, dando-lhe uma dignidade intelectual que aparece pela 

primeira vez no tratado de Alberti”. Dessa forma, não se trata mais de copiar uma ideia diretamente para a 

pedra, mas de um controle racional na criação das ideias, realizado com razão e método, que leva à 

afirmação de Argan (apud RAMOS 2009, p. 3), definindo este caminho como “princípio teórico da 

representação como modo de conhecimento”. 

Esta nova forma de pensar e fazer arquitetura (RAMOS, 2009) é marcada pela retomada dos princípios da 

Antiguidade (ARTIGAS, 2004). A importante ponte que ligou o pensamento arquitetônico entre estes dois 

períodos foi a descoberta de uma cópia do tratado de Vitrúvio, que exerceu forte influência sobre o período 

do Renascimento. Contudo, a maior expressão do verbo humanista não veio de Vitrúvio, cujo tratado se 

caracteriza mais como um manual, mas sim por Alberti. 

Sobre os desenhos deste período, Alberti assinala acerca da inconveniência do desenho de arquitetura 

excessivamente elaborado. Pois, apesar de Alberti possuir profundo domínio da representação em 

perspectiva, preferia representar em desenhos simples, que privilegiavam as linhas e utilizavam apenas 

projeções ortogonais (CERVERA, 1996). 

Alberti é o primeiro a diferenciar o desenho do arquiteto do desenho do pintor, entendendo que o primeiro 

não tem o objetivo de fazer as pessoas imaginarem o edifício por meio de vistas aparentes, mas com 

ângulos verdadeiros e linhas constantes e firmes, de maneira a mostrar claramente o raciocínio empregado.  

Portanto, o desenho dos arquitetos deveria ser constituído com base em projeções ortogonais. A 
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recomendação do próprio Alberti era de que se somasse aos desenhos as maquetes de madeira, que já 

eram desenvolvidas na tradição medieval, inclusive cortadas. 

Apesar de a perspectiva não mostrar a inteligência do arquiteto ao modo como Alberti a descreve, ela 

enfatiza o espírito científico da época, “ao racionalizar totalmente no plano matemático a imagem do 

espaço mediante uma progressiva abstração da sua estrutura psicofisiológica” (PANOFSKY apud FUÃO, 

2012, s.p). 

O desenho em corte surge pouco mais de 30 anos depois do tratado de Alberti, e quem o define pela 

primeira vez é Rafael (1483-1520), ao mencionar as partes que compunham os desenhos dos edifícios, 

sendo no número de três, a começar pelas plantas, em seguida pelas paredes de fora com seus 

ornamentos, e depois pela parede de dentro, com seus ornamentos também (SAINZ, 2009; RAMOS, 2009). 

4.5. Linha livre  

O Barroco quebra os princípios Renascentistas, sobretudo no que se refere ao entorno existente. Deixa de 

buscar a unidade e a perfeição da obra em detrimento dos edifícios vizinhos. O espaço passa a ser 

articulado considerando as formas existentes; não há mais a ideia do objeto isolado, mas um mundo de 

formas complexas que se fundem com o entorno (CERVERA, 1996). 

O mesmo autor afirma ainda que o Barroco se esforça em se afastar da visão Renascentista do ponto de 

vista central e também busca destruir a geometria euclidiana em prol de uma visão mais complexa, que 

obrigue o espectador a reconstruir o espaço mentalmente para poder compreendê-lo. 

Dentro desse contexto, Cervera (1996) nos apresenta uma descrição das características inerentes aos 

desenhos de Francesco Borromini (1599–1667), ilustre arquiteto do barroco italiano, que começou sua 

carreira como escultor no ateliê de seu tio (Carlo Maderno) e logo foi nomeado mestre-pedreiro e 

colaborador de Bernini  no baldaquim da basílica de São Pedro (FAZIO; MOFFET; WODEHOUSE, 2011, p. 366). 20

Os desenhos de Borromini refletem todo o labor compositivo do arquiteto na própria representação gráfica e 

são verdadeiros testemunhos da concepção de suas ideias arquitetônicas (SAINZ, 2009). 

No croqui para a fachada do Convento dos Filipinos, Cervera (1996) chama a atenção para as linhas 

sobrepostas que buscam definir o jogo das curvaturas do projeto, sugerindo que, antes de desenhar, 

Borromini modela, esculpe com o lápis. Tais sobreposições de linhas são igualmente percebidas ao se 

analisar o croqui da planta de San Carlo alle Quattro Fontane (Figura 25), em Roma. O autor aponta ainda que 

a construção da estrutura geométrica do projeto de Borromini, na definição precisa dos eixos, ângulos, raios 

e demais elementos, ocorre em um segundo momento (Figura 26). 

Figura 25: Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane. Desenho livre. 

 Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), um dos mais importantes escultores e arquitetos da Europa do séc. XVII (METROPOLITAN MUSEUM 20

OF ART, 2018).
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Figura 26: Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane. Desenho geométrico. 

Hewitt (1985) fez algumas observações sobre os desenhos de Borromini expostos na Galeria Albertina, em 

Viena. Comenta sobre a existência de dois tipos: croquis de detalhes e plantas de vários tipos, conforme 

apontado também por Cervera (1996). Hewitt (1985) destaca a complexidade espacial destes projetos, 

sobretudo que eram concebidos sem grande quantidade de desenhos em corte. 

O autor afirma ainda que estudos realizados sobre os desenhos de Borromini para suas igrejas de planta 

central revelam o uso de um método de superposição de formas geométricas em planta, as quais vão sendo 

empilhadas em camadas, verticalmente de cima para baixo, na mesma folha, até definir o volume total do 

projeto, definindo aspectos tanto referentes ao interior como ao exterior do edifício. 

Tal método, chamado por Hewitt (1985) de layerd plan (planta em camadas), tem origem na Idade Média, o 

que parece ser familiar para Borromini, tendo em vista que possuía treinamento de mestre de obras. O autor 

destaca ainda que, embora não sejam desnecessários, os cortes aparecem como elementos secundários.  

4.6. Linha interior 

De acordo com Hammond (2015), os arquitetos do Barroco Tardio, como Bernini e Juvarra , 21

experimentavam o potencial da perspectiva linear para criar efeitos de ilusionismo em seus projetos 

cenográficos. Mas foi Ferdinando Galli da Bibiena (1657-1743) que transformou o projeto de cenários, com 

seu tratado Archittetura Civile, de 1711. A Scena per Angolo, comumente realizada com um ponto de fuga 

central, fora desenhada por Bibiena com dois pontos de fuga, imprimindo uma forte ilusão de realidade 

(Figura 27). 

A arte da cenografia, praticada por arquitetos e artistas, acabou por influenciar a arquitetura de interiores, 

principalmente das igrejas (HEWITT, 1985). Esta influência se traduziu em ilusões de volume e profundidade 

Fonte: Cervera (1996).

!  

 Filippo Juvarra (Messina, 7 de março de 1678 — Madri, 31 de janeiro de 1736), o arquiteto mais talentoso em sua época na Itália, 21

manteve o Barroco Tardio desenvolvido por Bernini (FILIPPO JUVARRA, 2018, s.p).
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produzidas por meio de pinturas em perspectiva criadas nas paredes e tetos dos espaços; essa técnica é 

chamada de quadratura. Tal técnica requer habilidades visuais-espaciais excepcionais e um domínio da 

perspectiva linear. Além disso, o impacto total é geralmente apenas visível a partir de um único ponto de 

vista (HAMMOND, 2015). 

Figura 27: Scene per Angolo: the Galli da Bibiena's designs, 1725. 

Fonte: Lorda (2017b). 

O nascimento da comprehensive interior decoration , na França e na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII, deu 22

origem a um tipo de representação no qual a planta baixa do edifício, ou mesmo o forro refletido, aparece 

ladeada por suas respectivas elevações (Figura 28). Isso mostra como certos problemas de projeto em 

particular, ou conjunto de ideias, requerem domínio de certas formas de representação ou ainda que novos 

estilos de desenho sejam inventados. Tal modelo testemunha a concepção de integração entre arquitetura 

e a decoração dos espaços. Os pioneiros nessa forma de representar foram os arquitetos William Kent 

(1685–1748) e Robert Adam (1728–1792), que posteriormente a aperfeiçoou (HEWITT, 1985). 

 Tinha como objetivo a integração da arquitetura com o tratamento decorativo dos espaços internos (HEWITT, 1985).22
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Figura 28: Proposta de William Kent para a Houses of Parliament. 

�  

Fonte: University of Cambridge (1730?). 

4.7. Linha compositiva 

Os desenhos de arquitetura produzidos pelos alunos da Beaux-Arts  baseavam-se em projeções 23

ortogonais, principalmente por meio de plantas, cortes e elevações. Como as perspectivas não 

apresentavam os edifícios objetiva e analiticamente, foram proibidas em concurso até 1850 (HEWITT, 1985), 

mas eram utilizadas em casos esporádicos de apresentação para os não habituados aos códigos gráficos 

(SAINZ, 2009). 

O sistema Beaux-Arts exerceu forte influência sobre os estudantes, quer pelos métodos e procedimentos de 

representação utilizados, quer pelas características formais das propostas, com base nos modelos 

preconizados pela escola, ou ainda pela forma como os alunos eram requeridos a retratá-los (HEWITT, 1985). 

Tais modelos não representavam restrições; eram projetos de edifícios tidos como exemplares e que eram 

reunidos no portfeuille da escola, com o intuito de serem consultados pelos estudantes para encontrarem 

argumentos de como sustentar seus pontos de vista (PEDONE, 2005). 

 “O Ecletismo se construiu e se desenvolveu na École des Beaux-Arts, a mais importante escola de arquitetura do século 23

XIX” (PEDONE, 2005, p. 131).
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Abre-se assim o princípio da composição, segundo o qual as pesquisas de referências históricas permitiam 

aos alunos e profissionais a seleção de elementos de diferentes estilos, que eram combinados, arranjados e 

justapostos. Os arquitetos tinham liberdade para compor livremente, estavam autorizadas as adaptações. 

Não havia um princípio absoluto, mas sim uma regra particular criada em cada projeto, embora 

prevalecesse o princípio compositivo regido axialmente, com disposição simétrica entres a partes em 

relação a um ou mais eixos (PEDONE, 2005). 

O método de ensino Beaux-Arts parte da definição inicial do parti, academicamente significando uma ideia 

conceitual genérica, o esquema diagramático do edifício. Em seguida é feito o esquisse, espécie de estudo 

preliminar, definido como o nível de desenvolvimento de entrega final nas disciplinas da École. O esquisse é 

o elemento que define o todo e articula as partes do projeto (MAHFUZ, 1995). Exemplos da produção dos 

alunos da École Beaux Arts são os Grand Prix de arquitetura, realizados pela escola durante seus 100 anos de 

existência (Figura 29).  

O nível de representação era altíssimo. Observa-se que, apesar da ausência de desenhos em perspectiva, as 

elevações eram extensivamente trabalhadas, com ricos efeitos de sombra e texturas . Este rigor gráfico fez 24

com que alguns alunos, entusiasmados com as técnicas de representação, se dedicassem exclusivamente 

aos desenhos. Entre os premiados nos Grand Prix encontram-se todos os nomes importantes da arquitetura 

francesa, embora muitos dos desenhistas virtuosos não tenham se destacado especialmente na prática 

profissional (LORDA, 2017a). 

Figura 29: Jean-Jacques Lequeu, Grand Prix de 1834. 

Fonte: Lorda (2017a). 

 Os desenhos poderiam ainda conter um caráter particular de expressão, como sombras, paisagem, cores etc; esta técnica era 24

chamada de rendu, na qual o desenho técnico decalcado servia como base para se acrescentarem tais elementos (SAINZ, 2009).
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4.8. Linha técnica 

De acordo com Allen (2000), o desenho axonométrico começou a ser ensinado nas escolas de engenharia 

durante os séculos XVIII e XIX, e seu desenvolvimento estava mais diretamente ligado à mecanização e 

industrialização. Trata-se de uma história mais intimamente vinculada à École Polytechnique que à École des 

Beaux-arts, que tem como base o já difundido ensino da geometria descritiva. 

Ao tratar das diferenças entre a perspectiva de projeção axonométrica e a cônica, o mesmo autor afirma 

ainda que, na segunda, as linhas convergem em direção a um ponto de fuga, finito, fechado, enquanto a 

primeira constrói novos mundos, com linhas paralelas, mensuráveis no espaço infinito. 

A noção de tempo na perspectiva cônica é congelada em um ponto de vista único, sem movimento, 

enquanto a axonométrica permite a simultaneidade de pontos de vista distintos, suspensão do sujeito em 

um campo espacial ambíguo. A objetividade, linearidade e mensurabilidade da axonométrica se faz atraente 

para arquitetos como Hannes Meyer ou Walter Gropius, por seu caráter essencialmente objetivo, como 

garantia de desempenho técnico e por ser um meio útil para explicar objetos arquitetônicos complexos.  

O caráter abstrato da perspectiva axonométrica possui maior proximidade com a essência do que com a 

aparência do objeto, distanciando-se das qualidades da perspectiva. É indicada para a realização de 

operações analíticas e todo tipo de estudo gráfico de objetos arquitetônicos (SAINZ, 2009). A substituição 

da perspectiva cônica pela axonométrica veio acompanhada de uma reafirmação da opção pela abstração 

figurativa (OXTORENA, 1996). 

Cervera (1996) aponta três caraterísticas das axonométricas, citadas por Lampugnani, sendo elas: a) 

objetividade, b) economia e c) abstração. É objetiva pois permite que se obtenham medidas, seja qual for a 

posição dos três eixos que compõem o sistema. Econômica pois sintetiza a planta, vistas e volumetria em 

uma única representação. Abstrata pois é um sistema que não corresponde à nossa percepção de 

realidade, a qual transmite qualidades formais e espaciais universais, carentes de todo subjetivismo. 

Outros aspectos do caráter objetivo deste tipo de desenho são observados por Peter Cook (2014), ao se 

referir à facilidade de produzi-los manualmente, rotacionando uma planta em um ângulo consistente e, a 

partir dela, por meio de uma folha sobreposta, traçando-se as linhas verticais. 

 
Outro diz respeito ao modo limpo como as ideias são representadas, a exemplo dos desenhos de James 

Stirling, que mostram claramente as partes principais dos projetos; sendo este mesmo ponto definido por 

Cook (2014) como um dos princípios fundamentais da composição. 

Entende-se assim, que a axonométrica é um modelo de representação que permite o trabalho compositivo 

do projeto, relacionando suas partes ao todo, ao mostrar o projeto em diferentes planos e de forma 

simultânea. 
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Na década de 1970, este efeito parece haver sugerido uma nova forma de explorar as axonométricas, 

apoiada desta vez na ideia de movimento. Peter Eisenman  passa a utilizá-las em sequências de diagramas 25

que revelam a dinâmica do processo (Figura 30). A cinemática criada pela repetição é acentuada ainda pela 

peculiar reversibilidade  que as formas tomam neste tipo de representação (DORFMAN, 2009). Desse 26

modo, Eisenman cria seu próprio ambiente representacional de modo a permitir novas possibilidades de 

investigação projetual. 

Figura 30: House II, Peter Enseinman. 

Fonte: Metalocus (2018). 

4.9. Linha virtual 

A partir da década de 1960, começaram a surgir os primeiros programas de computador com aplicação 

gráfica para os sistemas de projeto, utilizados apenas na área industrial automobilística e aeroespacial. A 

partir de 1982, as aplicações CAD alcançaram o computador pessoal (PC), gerando profundas mudanças  27

no trabalho e nos ambientes dos escritórios de arquitetura (ARANTES, 2012). 

 Peter Eisenman: arquiteto e educador reconhecido internacionalmente. Seus projetos trabalham conceitos desconstrutivistas 25

apoiados no pensamento dos filósofos Jaques Derrida e Gilles Deleuze (DORFMAN, 2009).

 Diz respeito ao esforço necessário para focar, para que os volumes não fiquem virando constantemente do avesso — para dentro, 26

para fora, encima, embaixo (DORFMAN, 2009).

 Alguns aspectos referentes a estas mudanças podem ser encontrados no capítulo 3, da presente dissertação: “O Desenho do Corpo”.27
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Em tais sistemas, o raciocínio euclidiano ainda é o predominante, de forma que a realização de cortes, 

fachadas e plantas segue o mesmo princípio dos desenhos realizados na prancheta. Por esta razão, este 

tipo de aplicação informatizada é também chamado de prancheta digital (ARANTES, 2012). 

  

Este ambiente proporciona certas facilidades, como a automatização de elementos repetidos, cortar e 

colar, rotacionar, esticar, desfazer, multiplicar, operações de cálculo, desenhar por cima, por meio do uso de 

layers, entre outras operações que permitem ensaiar rapidamente distintas opções para determinada 

solução (ARANTES, 2012). 

Os softwares orientados por objetos, mais conhecidos pela sigla BIM (Building Information Modeling), 

liberam a representação da tirania da linha , permitem uma aproximação à realidade sensível da 28

arquitetura, orientada por bibliotecas de elementos construtivos, tais como tijolos, perfis de esquadrias, 

perfis metálicos, entre outros, propiciando o entendimento do projeto como construção (PIÑON, 2009). 

Atualmente, os recursos informatizados oferecerem novas possibilidades de geração formal por meio de 

parâmetros matemáticos, que produzem resultados gráficos tridimensionais em tempo real.  

Para Peter Cook (2014), estas ferramentas representam um novo passo para o desenho compositivo, um 

desdobramento do pensamento iniciado na Beaux-Arts, mas desta vez livre da rigidez, colocando no 

procedimento elementos de sonho ou mesmo diversão, ainda que se tratando de um desenho em que o 

lápis está ausente. 

A figura 31 mostra a proposta de um edifício cujos parâmetros de composição estão apoiados em uma série 

de dados ligados às leis de uso do solo e condicionantes locais (visuais, altura dos edifícios vizinhos,…). Sua 

estrutura define ao mesmo tempo os terrenos que, ao serem ocupados, tomam a forma de casulos. 

“A morfologia, o tamanho, o programa, as funções, os materiais, a manutenção e o 
mobiliário de cada casulo são indeterminados e dependem das opções dos usuários 
e dos cenários programáticos e parâmetros estabelecidos pelos arquitetos. […] A 
escolha individual e o desempenho "coletivo" se fundem em um sistema complexo e 
flexível que liga as partes e o conjunto” (ARQLAB.ORG, 2017, s.p. tradução nossa). 

Contudo, para Piñón (2009), a contribuição da tecnologia digital permanece ainda obscurecida pelo uso 

pragmático do computador, quer no âmbito da arquitetura profissional ao se repetirem episódios e se 

agenciarem elementos entre si, quer no âmbito da arquitetura do espetáculo, ao se converter a máquina em 

“cúmplice de deformações, mediante o uso abusivo dos seus automatismos mais banais” (PIÑÓN, 2009). 

 Piñón (2009) entende que um bom desenho de computador, até o limite, não deveria ter linhas, devendo ser orientado apenas por 28

elementos concretos da arquitetura. Cattani (2017) recorda que a linha é algo que não existe na natureza; os sólidos não possuem linhas 
definidoras de suas superfícies, suas faces se compõem pela variação da luminosidade.
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Figura 31: Sulan Kolatan and William Mac Donald (KOL/MAC LLC). 

Fonte: Cook (2014). 

4.10. Considerações Intermediárias 

Com esta parte da pesquisa, foi possível compreender as relações existentes entre a representação 

utilizada e sua vinculação aos modelos de pensamento em cada período histórico apresentado.  

Chama a atenção a presença do pensamento geométrico, que aparece desde a Antiguidade. Cada época, ao 

seu modo, buscou imprimir uma ordem aos seus desenhos; uma regra, um princípio norteador por meio da 

adoção de proporções e traçados reguladores. Este aspecto ganha significado especial no Renascimento, 

quando o desenho deixa de ser um modo de reprodução da tradição e passa a ser o elemento de apoio no 

livre desenvolvimento das ideias, permitindo uma construção teórica que antecede a física; a inauguração 

do projeto como o conhecemos hoje. 

Os desenhos axonométricos passaram a ser empregados em virtude de sua clareza, economia e 

objetividade, o que conciliava com o modelo do pensamento modernista. Observou-se ainda que, na década 

de 1970, ela volta a ser utilizada por arquitetos como Peter Eisenman, que acrescenta desta vez o elemento 

cinético, por meio da representação de operações formais em sequência. 
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Este aspecto nos faz retornar à Otxotorena (1996), quando afirma que ao mesmo tempo que as 

representações refletem o pensamento do autor, elas exercem igualmente influência no pensamento que 

lhes deu origem. Assim, uma vez representada a ideia na forma de desenho, este acaba por sugerir outras 

ideias.  

Entende-se que, no uso dos desenhos axonométricos, este raciocínio parece estar presente, ao ser 

inicialmente empregado para um objetivo e mais tarde servir a outro, por indução do próprio tipo de 

representação. Uma via de duas mãos que corrobora na construção do pensamento, apoiada no desenho. 

Dessa forma, as representações existentes parecem dar nascimento a outras, como no caso dos desenhos 

de William Kent, ao articular as elevações de um espaço em simultaneidade com a planta, apoiado nos 

princípios de geometria descritiva de Gaspar Monge . 29

Os computadores também seguem esta mesma ideia. Após os softwares incorporarem os conhecimentos 

de representação desenvolvidos até o momento, estes passaram a oferecer um novo mundo projetual , em 30

que a representação deixa de ser um mero suporte e passa a uma relação de cumplicidade  na criação. 31

Entende-se que muito há o que se extrair de um estudo como esse; contudo, ao que se propõe esse 

trabalho, o material analisado é suficiente para se compreender a importância da representação como 

partícipe ativa na construção do pensamento projetual, substância mental que forma a base intelectual da 

arquitetura. 

 MONGE, G., Géométrie Descriptive. Paris: Baudoin, 1799. 29

 MITCHELL. William J. l (2008)30

 PIÑÓN. Hélio. (2009)31
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5. O desenho do aprender 

O dever da educação é cultivar e suportar as habilidades humanas de imaginação e 
empatia, mas os valores predominantes da cultura tendem a desencorajar a 
fantasia, suprimir os sentidos e petrificar os limites entre o mundo e a identidade 
pessoal. A ideia de treinamento sensorial atualmente é apenas relacionada com a 
educação artística formal, mas o refinamento do alfabetismo sensorial e do 
pensamento sensorial tem um valor insubstituível em todas as áreas da atividade 
humana. (PALLASMAA, 2013b, p.139) 

No presente capítulo o desenho será abordado dentro do âmbito do ensino e aprendizagem. Serão 

aprofundadas as questões já apresentadas nos capítulos anteriores, salientando o papel e importância 

desse meio de representação como ferramenta base para a construção da aptidão sensorial e imaginativa 

do aluno.  

5.1. As razões da disciplina de desenho 

No estudo desenvolvido pelo professor Joaquim Vieira (1995), da FAUP, Escola de Arquitetura do Porto, são 

apontadas sete razões para a presença da disciplina de desenho no curso de Arquitetura. Este trabalho é 

fruto de uma revisão curricular que implicou em passar a limpo o papel de cada uma das disciplinas do 

curso, dentre elas a de desenho. 

Estes aspectos interessam pois apresentam de forma estruturada os atributos do desenho e sua 

importância como disciplina fundamental a ser aprendida pelo estudante de arquitetura. Seguem no quadro 

1 as razões expostas por Vieira (1995), detalhando-se em seguida cada uma delas. 

Quadro 1: Razões do ensino de desenho. 

Fonte: Adaptado de Vieira (1995). 

Razões

1. Afirmação da metodologia artística

2. Desenvolvimento da percepção e a representação

3. Reconhecimento e adestramento das mãos — ser hábil

4. Reconhecimento dos valores gráficos e os seus modos — a expressão

5. Expressão do inconsciente

6. Desenvolver a concepção, o projeto, a ação

7. Cultivar um meio laico de contemplação
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A primeira razão que Vieira (1995) apresenta diz respeito à Metodologia Artística. Aqui, o autor mostra o 

desenho como promotor dos processos ligados e legitimados pela intuição, os quais não seguem uma 

sequência sistemática e lógico-dedutiva. Um desenho que oportuniza a ação e as decisões baseadas na 

experiência perceptiva e sensorial é fundamental para a formação do artista e do arquiteto. 

As competências plásticas que surgem a partir deste apontamento feito por Vieira (1995) parecem estar 

relacionadas ao o que Lúcio Costa (2005) traz em parte de sua conceituação sobre arquitetura, definindo-a a 

partir de processos fundamentais dados pelos verbos: organizar, ordenar e expressar, aspectos estes que 

aproximam a arquitetura das artes plásticas. 

Entendemos que a ausência de uma sequência sistemática e lógico-dedutiva, da qual trata Vieira (1995) 

quando se refere à metodologia artística, relaciona-se com a afirmação de Lúcio Costa (2005) de que toda 

obra proporciona certo limite de escolha dentro das condicionantes existentes em cada caso, de maneira 

que o arquiteto se utiliza de seu sentimento individual como artista para guiá-lo na definição da forma 

plástica, de modo a imprimir a unidade última na obra. 

Lúcio Costa (2005) afirma ainda ser a intenção plástica o elemento que distingue uma simples construção 

de uma obra arquitetônica. A intenção superior que nasce desde o início seleciona, coordena e orienta os 

elementos que contribuem para a intensidade expressiva da obra. As palavras do mestre ajudam a entender 

a hierarquia que merece a metodologia artística apontada por Vieira (1995). 

A segunda razão de Vieira (1995) diz respeito ao desenvolvimento da percepção e da representação. A 

percepção é definida pelo autor como de natureza irracional, canal multissensorial por onde a mente 

apreende sensitivamente a realidade. Contudo, o posicionamento com relação ao conceito de percepção 

aqui adotado se alinha com Rodrigues (2010), que a define não apenas como um canal de entrada de 

informações, mas como um processo no qual os estímulos sensoriais são captados, mas igualmente 

organizados e interpretados . 32

A percepção pela representação no desenho baseia-se no diálogo entre a imagem mental percebida e a 

imagem desenhada – desenho interno e desenho externo (ZUCCARI apud MASSIORINO, 2015). Dessa forma, 

a imagem mental inicial, com origem no que os olhos captaram, vai se transformando por influência 

também da percepção da imagem desenhada no papel (FRASCARI, 2011; VIEIRA, 1995). Esse processo auxilia 

no foco da percepção sobre o objeto escolhido e amplia o conhecimento sobre as duas imagens, sendo esta 

a razão que, para Rodrigues (2010), move o ato de desenhar. 

O fruto desse processo, de acordo com o Bennet & Hacker (2005, p.143 apud RODRIGUES, 2010), agiliza a 

percepção do aluno, na forma de uma maior eficiência em discriminar, reconhecer, discernir e explorar o 

ambiente. De acordo com Vieira (1995), as técnicas de visualização e exercícios permitem o reconhecimento 

do que se observa, desenvolvendo o senso abstrato e estético. 

 Tal aspecto regulador da percepção já fora tratado no capítulo 2 – “O Desenho da Mente” – quando Turin (2007) e Santaella (2003) nos 32

dizem que percebemos o mundo por meio da linguagem, do repertório que já acumulamos, ou ainda com Gombrich (1995), ao tratar 
das schematas, conhecimentos adquiridos no passado que interferem no modo como percebemos o presente. Esta ideia também se 
aproxima do conceito de “visualizar”, de Ching (1989), que é diferente de simplesmente “ver”. Assim, parece não existir uma percepção 
das coisas isenta de uma experiência pessoal anterior.
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A terceira razão para a presença do desenho diz respeito ao reconhecimento e adestramento das mãos e no 

uso dos instrumentos – ser hábil. Vieira (1995) enfatiza aspectos já apontados no capítulo 3 da presente 

dissertação, sobre o “Desenho do Corpo”, onde o papel das mãos, mais propriamente do tato, é 

fundamental para o processo cognitivo e criação do próprio imaginário. Muito embora o desenho não seja 

em si uma garantia de aquisição de conhecimento, está nele – ao menos – o caminho para que ele possa ser 

alcançado (VIEIRA, 1995). 

A quarta razão diz respeito aos valores gráficos e seus modos – a expressão; relacionados ao conhecimento 

e reconhecimento de valores compositivos e plásticos do desenho. Este aspecto compreende 

conhecimentos relacionados à Gestalt  e à semiótica, no entendimento de um vocabulário gráfico que 33

permita a comunicação visual criativa (VIEIRA, 1995). Entende-se que este ponto esteja vinculado à  

aquisição de linguagens visuais que ajudam o aluno na tradução de pensamentos verbais em visuais. Este 

processo de tradução de uma linguagem para outra requer que ambas sejam conhecidas, ponto 

fundamental para o desenvolvimento da criatividade (TURIN, 2007). 

A quinta razão se relaciona com a expressão do inconsciente. Dentro desse aspecto, o desenho passa a ser 

o ponto de contato entre o consciente e o inconsciente do ser. A essa tangência, soma-se a 

espontaneidade, a improvisação e a ação livre, as quais favorecem a evolução e a expressão do sujeito . 34

A sexta razão é desenvolver a concepção, o projeto, a ação. Trata-se aqui do ato específico de projetar, 

nesse exercício solitário de estar a sós e de frente a si mesmo, observando o próprio interno e avaliando as 

próprias condições, deficiências e virtudes relacionadas a este labor (VIEIRA, 1995), sendo também este o 

momento no qual o desenho draga da própria mente aquilo que já fora armazenado na forma de 

precedentes, revelando o seu conteúdo (BERGER, 1950). 

Hoje se pode lançar mão de meios computacionais para tal atividade ; contudo, a relação corpórea do 35

desenho à mão, em que não há intermediários e em que a ação deixa de ser apenas uma experiência da 

retina e passa a envolver a própria mão e o corpo inteiro, é o modo mais direto e fluido, no qual o traço 

invoca a presença do imaginário e da intuição própria, emergindo nesse contexto as conexões e 

associações, sustentáculos da criatividade (VIEIRA, 1995).  

A sétima e última razão da existência da disciplina de desenho abordada por Vieira (1995) trata-se do cultivo 

de um meio laico de contemplação. Um modo de se fruir as coisas num tempo ditado pelo próprio desenho, 

mais lento e tranquilo, que permita observar os múltiplos e insuspeitados níveis de relações entre as coisas, 

invisíveis à velocidade acelerada e descomprometida da marcha dos dias, no estabelecimento da empatia 

com aquilo que se observa, por meio de uma relação prolongada entre quem desenha e o que é desenhado.  

 A teoria da Gestalt (Escola de Psicologia Experimental), sugere por meio de uma série de pesquisas e experiências a razão pela qual 33

certas formas agradam mais do que outras (GOMES FILHO, 2008).

 Este aspecto levantado por Vieira (1995) faz ponto de contato com o conteúdo das “projeções”, abordado no capítulo 2, “O Desenho 34

da Mente”, no qual Gombrich (1995) se refere às sugestões formais que manchas e texturas despertam em nossas mentes.

 Ver capítulo 4 – “O Desenho do Corpo” – e o item “Desenho à mão e o Desenho no Computador”, no presente capítulo.35
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Para Berger (1950), esta relação é definida como uma descoberta, na qual o desenhado é dissecado em 

partes no olho da mente, para em seguida ser reunido outra vez cada um dos fragmentos observados nos 

traços realizados pela mão. 

Como consequência deste exercício, os locais desses episódios passam a integrar o interno do ser, nas suas 

qualidades e características espaciais, como uma marca mental-afetiva-geográfica que distingue 

determinados locais, antes ausentes, em lugares presentes na alma, vinculando o ser conscientemente a 

um chão, a uma cidade, que passa a ter sede nele próprio. Parece ser esta uma contribuição nada 

desprezível para os precedentes individuais de quem irá projetar espaços para serem vividos. 

Para concluir ente ponto, traz-se algumas das funções e aptidões do desenho, acerca do aprender e pensar 

(Quadros 2 e 3), que foram selecionadas por Hope (2008). Entende-se que estes aspectos estão contidos 

nas razões apresentadas com base em Vieira (1995); contudo, eles ajudam a visualizar, com certo aumento 

na lente, outros detalhes que poderiam passar despercebidos. 

Quadro 2: Aptidões do desenho.                                                                                           

Quadro 3: Funções do desenho. 

Fonte: Adaptado de Hope (2008). 
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Habilidades de observação

Discernimento de similaridades, diferenças e padrões

Reconhecimento de escala, proporção e relações

Habilidades motoras de coordenação envolvendo as mãos e os olhos

Conhecimento e compreensão de materiais, ferramentas e técnicas

Desenvolvimento da alfabetização visual

Habilidades de avaliação e crítica

Formação de ponto de vista pessoal

Vontade para mudar e adaptar

Habilidades analíticas de ordem superior

Capacidades reflexivas e analíticas meta-cognitivas

Habilidades de comunicação multimídia

Comunicação com os demais

Desenvolver narrativas

3

Gerar e desenvolver ideias

Desenvolvimento de resposta pessoal

Forma de investigação

Função de compreender

Modelar e esclarecer ideias, conceitos e relações

Representar conceitos abstratos

Mapear relações

Analisar conceitos

Estabelecer padrões

Desenvolver compreensão

Questionar observações

Manipular conceitos-chave e relações



5.2. Desenho à mão e o desenho no computador 

O objetivo deste item é reunir alguns apontamentos sobre o tema desenho à mão e desenho no 

computador, como forma de se compreender o que está em jogo em cada forma de representação quando 

o foco é a formação do estudante de Arquitetura.  

Alguns aspectos em relação ao desenho realizado com o auxílio do computador já foram abordados no 

capítulo 3 – “O Desenho do Corpo” – e rapidamente no capítulo 4 – “O Desenho da História”. 

Respectivamente, os pontos abordados foram dois: um trazendo o problema da descorporificação dos 

desenhos desenvolvidos por meio do mouse, teclado e tela, os quais suprimem a interação tátil no processo 

de desenhar, e, outro, que apresenta o ambiente digital como um novo mundo para investigação e geração 

de alternativas projetuais. 

Entre os acadêmicos, o computador desfruta de prestígio como uma ferramenta que oferece ganho de 

tempo na produção dos desenhos e eficiência na geração de imagens tridimensionais (FRASCARI, 2011). 

Todavia, não é raro observar o recurso que iria permitir tais facilidades se voltar contra o próprio aluno, seja 

por falta de domínio, seja por questões intrínsecas ao ambiente computacional, como demonstrado 

adiante. 

No início de 1990, foi inaugurado na Universidade de Columbia, sob a direção de Bernard Tschumi, os 

paperless studios, ateliês de projeto constituídos somente por computadores. Uma experiência digital 

pioneira dentro do ambiente universitário, que passou a ser oferecida a todos os alunos de Arquitetura já a 

partir do primeiro ano (COLUMBIA INTERACTIVE, 2002?). 

O que parece ter motivado tal iniciativa seria, em primeiro lugar, o despontar de softwares como o 3D max, 

Catia e Softimage, destinados ao trabalho com superfícies complexas, permitindo a realização de novas 

formas de investigações espaciais dentro do campo arquitetônico (Figura 32). Em segundo lugar, por um 

movimento natural dos próprios alunos que chegavam à Universidade cada vez mais íntimos e atraídos pelo 

ambiente computacional, principalmente em virtude dos jogos com gráficos tridimensionais (COLUMBIA 

INTERACTIVE, 2002?). 

Figura 32: Greg Lynn. Embryological House, 1998-9. Still frame from the design process. 

Fonte: Invisible culture (2017). 
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A possibilidade de se trabalhar formas complexas abriu campo para a investigação espacial além dos limites 

da geometria pura, como prismas, cilindros e esferas. O que por um lado parece ser um ganho manifesto, 

por outro, o desenvolvimento dos projetos passou a ser centrado em uma estética amorfa, apelidada 

rapidamente pela mídia popular, e em tom irônico, de blob – em tradução livre, algo como “ameba”.  

Posteriormente, Greg Lynn, um dos primeiros professores dos paperless studios, cunhou oficialmente o 

termo blob em um trabalho publicado em 1995, referindo-se a um momento especial na história da 

arquitetura, por conta das novas possibilidades no trabalho com as formas biomórficas (COLUMBIA 

INTERACTIVE, 2002?). 

Os recursos informatizados promovem um desenvolvimento da visão espacial do aluno que começou a se 

movimentar e operar dentro do ambiente tridimensional digital (COLUMBIA INTERACTIVE, 2002?). Contudo, 

a imagem passa a ter em si mesma uma demasiada atenção, com pretensões a produto final. Tal posição 

desvincula da experiência corpórea o ato de conceber, criando uma imagem plana, que pode acobertar a 

falta de rigor projetual (FRASCARI, 2011). 

Para Frascari (2011), existe a crença por parte de arquitetos e estudantes de que a produção de um desenho 

realizado no computador confere legitimidade e completude imediatas, pelo simples fato de não ter sofrido 

em seu processo de desenvolvimento a interferência da mão do homem. Esta imagem, sendo entendida 

como uma resposta da exatidão dos algoritmos de algum software, é caracterizada como não maculada e, 

por isso, mostraria a verdade. É o mesmo que ocorre com os iconoclastas religiosos, que aceitam apenas 

como imagens verdadeiras aquelas que se produziram instanteneamente, acheiropoieta (não feitas 

manualmente),  como no caso do Santo Sudário e do véu de Verônica (FRASCARI, 2011). 

Laseau e Crowe (2012) contam a respeito de uma experiência realizada no curso de Arquitetura da 

Universidade de Notre Dame (Indiana, EUA), quando se observaram duas turmas. Para uma delas foi 

proibido o uso de computador até que chegasse ao quarto ano do curso e, para outra, uso livre em todos os 

anos. A hipótese do experimento era de que o desenho à mão requereria uma consciência muito maior nas 

suas feições construtivas, arquitetônicas ou em qualquer outro aspecto espacial, do que o desenho no 

computador, no qual os elementos digitais de projeto acabam sendo trabalhados via seleção, modificação e 

adaptação, para se fazerem encaixar em uma situação particular. 

O resultado do experimento apontou que os alunos que passaram a desenhar no computador apenas depois 

do quarto ano apresentavam desenhos com qualidades superiores em relação àqueles que iniciaram o 

curso desenhando no computador. Os aspectos “superiores” observados vão desde o uso de espessuras de 

linhas até criação de perspectivas, cor, dentre outros aspectos que, ao final, conseguiam imprimir com 

maior clareza a compreensão formal da proposta. 

A vantagem do computador poderia estar ainda relacionada com o desenvolvimento de desenhos 

demasiadamente complexos para serem concebidos e produzidos à mão. Contudo, Pallasmaa (2013b) 

mostra como exemplo a Igreja Vuoksenniska (Figura 32), que Alvar Aalto projetou na cidade finlandesa de 

Imatra (1955-1958). O projeto é dotado de alta complexidade formal, com um poderoso senso de 

materialidade em espaços absolutamente táteis e sensuais, que despertam a imaginação, e desenvolvido 

muito antes do advento do computador. A providência especial tomada para sua produção foi a de enviar o 
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melhor assistente, Kaarlo Leppänen, para a Universidade de Helsinque para renovar seus conhecimentos 

em trigonometria. 

Figura 33: Alvar Aalto: Vuoksenniska church (1955-1958), Imatra – Finlândia. 

Fonte: Archinfo (2013). 

Pallasmaa (2013b) apresenta alguns aspectos pelos quais entende o desenho à mão mais adequado aos 

projetos de arquitetura, tanto para profissionais como para estudantes. Em primeiro lugar, pelo fato de o 

desenho no computador ser uma construção mediada, na qual a mão não toca diretamente o que está 

sendo produzido, retirando assim sua relação analógica, constituída por seu conteúdo tátil e emocional. Em 

segundo, pela fragmentação entre o todo e a parte nos desenhos produzidos no computador, em 

contraposição ao continuum dialético presente nos desenhos manuais e na construção de maquetes. Em 

terceiro, pela falta de uma escala real nos desenhos de computador, exigida pela imaginação tátil, por mais 

que trabalhem em uma escala 1/1. Quarto, o desenho no computador ocorre em um mundo à parte, sem 

corpo e sem pele, onde o arquiteto é um observador descorporificado. 

Entende-se que a experiência didática do aluno deve envolver corpo e mente de uma maneira integrada. O 

projeto deve buscar a natureza tátil e sensual da arquitetura para dentro do processo de concepção. 

Desenhar é a linguagem que o arquiteto utiliza para criar um diálogo consigo mesmo, por meio da qual 

simultaneamente traça, avalia e aprende. Esse diálogo não pode ser apenas uma experiência da retina. Ele 

deve envolver o corpo também, para que o aprendizado seja completo. 

5.3. Apontamentos sobre ensino e aprendizagem  

O desenho é para o estudante e profissional de arquitetura o campo experimental no qual as ideias são 

simuladas e verificadas. Nesse ambiente, são produzidas as representações para fins de construção, mas é 

igualmente o âmbito no qual os conceitos são criados. Milhares de conceitos aplicados na arquitetura são 

�53



frutos de projetos não construídos. Tais conceitos são também um conjunto de informações que navegam 

no tempo e nos colocam a par da arquitetura produzida ontem e hoje (DINIZ; PODESTÁ, 1997). 

Para Carneiro (1995), as questões fundamentais do ensino de desenho estão constituídas em três, sendo 

elas: campo, sujeito e representação. Para o autor, sujeito é o próprio ser que representa e que também se 

representa; ou seja, o que desenha; é o sujeito que igualmente percebe o campo, podendo este ser 

entendido como a matéria, o espaço. E a representação é o próprio desenho, naturalmente. 

O autor busca enfatizar que o sujeito é aquele que detém em sua consciência a projeção de seu corpo no 

espaço. Esta projeção espacial é a que irá ser representada no plano. Fundamentalmente, Carneiro (1995) 

defende que a disciplina de desenho deve ser ensinada sob este foco, de modo que privilegie o 

conhecimento e a expressão do corpo movendo-se no espaço. 

Para o mesmo autor, o ensino do desenho possui dois lados distintos que fazem parte de um mesmo todo. O 

primeiro deles diz respeito aos aspectos mais pragmáticos daquilo que deve ser ensinado e aprendido, 

quando o aluno é avaliado na sua capacidade instrumental, como demonstração de consciência na 

aplicação dos métodos e sistemas. O segundo se refere à abertura na qual o aluno imprime sua inventiva 

pessoal, a qual é entendida por Carneiro (1995) como sendo a principal, pois está nela a confirmação do 

percurso de aprendizagem, onde está a manifestação da identidade própria do aluno. 

Mas, para que isso ocorra, os métodos utilizados devem ser autenticados e assimilados pelos alunos, para 

que os mesmos possam transformá-los. Esse processo de apropriação do conhecimento abordado por 

Carneiro (1995) apresenta um paralelo com as ideias de Vygotsky (1991) no que diz respeito ao 

desenvolvimento e à aprendizagem das crianças. 

Para Vygotsky (1991), mesmo antes da fase escolar, em que a criança irá entrar em contato com as 

disciplinas próprias dessa etapa, como a matemática por exemplo, é preciso admitir que ela muito 

provavelmente já possui algum conhecimento anterior sobre o assunto, pois no seu dia a dia, de forma 

natural, ela já esteve em contato com noções de tamanhos e quantidades, desenvolvendo intuitivamente 

sua própria aritmética pré-escolar. É isso o que o autor define como zona real, isto é, o que o estudante já 

possui de conhecimento sobre determinado tema; aquilo que ele pode realizar sozinho, sem ajuda. 

No caso de uma disciplina de desenho como Expressão e Representação , que é ministrada no primeiro 36

período no curso de Arquitetura e Urbanismo, e são observados claramente entre os estudantes diferentes 

níveis de zona real, alguns mostrando maior conhecimento e habilidade que outros. Muito provavelmente, 

tais estudantes chegaram a esta disciplina com alguma instrução prévia em desenho, mesmo sendo ela 

informal, geralmente realizada de forma livre e autodidata, por gosto pessoal. Isso é importante no sentido 

de se conhecer previamente a realidade de uma turma. Entender o cenário no qual o professor irá atuar é 

necessário para levar o conteúdo em um nível de dificuldade não tão distante da zona real do estudante. 

Este equilíbrio é fundamental para não gerar frustração, por parecer algo inalcançável,  nem desinteresse, 

por carecer de algum grau de desafio. 

 Refere-se aqui à disciplina analisada no estudo de caso desta pesquisa.36
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Deve-se dimensionar o conteúdo de forma que ele possa ser assimilado, validado, ou – como diria Vygotsky 

(1991) – ressignificado pelo estudante. É assim que o conhecimento pode se tornar como algo próprio, 

objetivo fundamental salientado por Carneiro (1995). 

O ponto ideal onde o conteúdo deve ser apresentado ao estudante é definido por Vygotsky (1991) como zona 

proximal. Esta é definida por tudo aquilo que o estudante ainda não sabe mas que, com o auxílio de alguém, 

pode vir a saber. É o que está em uma área próxima para ser aprendido. 

Por uma turma possuir diferentes perfis de estudantes, com diferentes níveis de zona real, Vygotsky (1991) 

sugere estratégias de trabalhos em equipe, com os quais aqueles que estão mais atrasados aprendem com 

os mais adiantados, e estes últimos se aperfeiçoam na ação de ensinar aos demais. 

5.4. Disciplina do estudante 

O aluno nunca saberá como o desenho será caso não o termine. Esta afirmação vai ao encontro de não raras 

situações em ateliê envolvendo acadêmicos desenvolvendo apenas poucos e inconclusivos desenhos de 

suas ideias. Como consequência dessa atitude, vemos muitas vezes o estado de indecisão do processo de 

projeto do estudante, pois não se pode decidir o que fazer antes de se ter desenhado, e não apenas uma 

opção, pois não faz sentido determinar se uma solução isolada é boa ou não; o processo de decisão envolve 

a análise de várias possibilidades de solução (LASEAU, 1980). 

Embora as técnicas e procedimentos baseados na linguagem do desenho, alguns abordados nessa 

pesquisa, apresentem caminhos possíveis para se combinar e associar ideias no desenvolvimento de um 

processo criativo, elas pouco ou nada representam caso não sejam dinamizadas no campo prático e 

durante o tempo necessário para que culminem em um resultado que se considere satisfatório. Portanto, a 

postura calcada na disciplina do trabalho realizado é o fator central do processo criativo, e não o mito do que 

comumente chamam talento (WATSON, 2017). Na frase de Richard Serra (1994, p. 53), temos a síntese desta 

ideia: “Qualquer coisa expressiva que você projete em termos de desenho - ideias, metáforas, emoções, 

estruturas de linguagem - resulta do ato de fazer. Desenhar é um verbo.”  37

Outro aspecto, desta vez abordado por Martinez (2000), diz respeito à hegemonia do desenvolvimento dos 

projetos em planta. O autor conta que, apesar de bons resultados envolvendo exercícios que mesclavam 

diferentes tipos de representação, ao avançarem no curso, os estudantes se julgavam suficientemente 

aptos a ponto de entenderem que os procedimentos aplicados anteriormente destinavam-se apenas para 

os anos iniciais. Esta atitude os levou a desenvolver uma espécie de síndrome, chamada por Martinez de 

plantismo, onde o aluno cria e desenvolve o projeto apenas em planta, sendo sua extrusão ou empilhamento 

o procedimento para dar origem ao volume. 

Para se evitar o inconveniente do plantismo e se produzir um maior entendimento espacial durante o 

projeto, Laseau (1980) sugere o uso da perspectiva cônica produzida à mão, a qual define uma experiência 

 “Anything you can project as expressive in terms of drawing – ideas, metaphors, emotions, language structures – results from the act 37

of doing. Drawing is a verb.” (SERRA, 1994, p. 53).
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gráfica na qual se estabelece contato com as qualidades do espaço. O autor também salienta que, para 

representar tais qualidades, é necessário primeiramente conhecê-las. 

Desenhar vistas em perspectiva, de maneira rápida e objetiva, permite uma experiência investigativa mais 

completa daquilo que está sendo criado. Um tipo de representação que convida o estudante a entrar, 

ocupar e olhar seu projeto de fora, evitando ainda tratar o projeto como um objeto, tal qual uma televisão ou 

torradeira (LOCKARD, 2000). 

Para a realização destes esquemas, faz-se necessário o domínio da linha; a linha reta é um aspecto 

elementar, e é a base para qualquer coisa que se pense em representar por meio do desenho. Assim, 

Laseau (1980) recomenda que se treine bastante o traçado da linha reta à mão livre, realizando exercícios 

para dominá-la. 

Com base nos pontos já apresentados até aqui, o desenho produzido à mão, com o auxílio de instrumentos 

ou não, mostra-se como o modo mais indicado para ser ensinado dentro dos cursos de Arquitetura, 

principalmente nos anos iniciais. Quando isso se afirma, incluem-se todos os tipos de desenho, sejam eles 

projeções ortogonais, axonométricas ou cônicas. 

5.5. Considerações intermediárias 

Neste capítulo, foi destacada a função do desenho e sua importância dentro do curso de Arquitetura, por 

meio do ponto de vista do professor Vieira (1995). Tais aspectos entraram em consonância com outros já 

abordados ao longo desta pesquisa, permitindo entender o desenho como um campo rico e amplo a ser 

explorado em benefício do desenvolvimento da criatividade e da consciência espacial do estudante. 

Esse aspecto diz respeito sobretudo ao desenho à mão: ficou suficientemente claro seu papel como ação 

corporificada que vincula o fazer a experiências mais conscientes e profundas daquilo que se representa. 

Antes de mais nada, há de se considerar o aluno como um ente corpóreo e, assim, dirigir atividades que 

explorem tal realidade. 

Com base nos apontamentos de Vieira (1995), entende-se ser sadio que o processo de projeto evolua até 

seu partido elementar por meio de desenhos e maquetes à mão, pois além de permitirem uma aproximação 

mais direta e fluida com o problema, facilitam a interação entre os membros da equipe, tornando o processo 

mais dinâmico e vivo. A presença do computador pouco acrescentaria na consolidação desse tipo de 

vínculo, entendendo-se ser um recurso mais apropriado às etapas posteriores de desenvolvimento. 

Entende-se que o desafio do professor de projeto reside em criar um ambiente no qual o aluno possa se 

desenvolver e se descobrir como um investigador do espaço, sendo a representação a peça dentro desse 

processo que, se bem articulada, converter-se-ia numa experiência de estímulo e prazer; forma espontânea 

de cotejar conhecimentos à medida que o aluno desfruta desse caminho, forjando naturalmente no 

estudante a disciplina, base da postura criativa. Tal pensamento se apoia no consenso dos autores 

pesquisados até aqui, ao entenderem que o domínio de uma linguagem, como a do desenho, propiciaria 

maiores oportunidades de associação e conexão de ideias no desenvolvimento projetual. 
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6. Estudo de Caso 

O presente capítulo apresentará um estudo de caso envolvendo acadêmicos de um curso de Arquitetura e 

Urbanismo que foram acompanhados ao longo de duas disciplinas, uma referente ao ensino de desenho e 

outra referente ao ensino de projeto. O objetivo foi observar um caso prático relacionando estes dois polos 

da pesquisa sob a ótica do embasamento teórico abordado nos capítulos anteriores. 

6.1. Recorte 

O estudo foi realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo vinculada ao grupo Mater Dei 

(www.materdei.edu.br), localizada no sudoeste do Estado do Paraná, na cidade de Pato Branco, a 

aproximadamente 430 km da capital Curitiba. O material analisado foi produzido por 109 alunos durante os 

anos de 2015 e 2016. 

Figura 34: Mapa da Região Sul do Brasil. 

Fonte: IBGE (2006) adaptado pelo autor.
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Este curso, composto por um total de dez semestres , foi criado no ano de 2008 e teve seu 38

reconhecimento pelo Ministério da Educação em 2014. Conta com aproximadamente 350 alunos no total, 

divididos nos turnos da manhã e da noite. 

Os ateliês são equipados com projetores multimídia, lousa para giz, pranchetas individuais com régua 

paralela, cadeiras giratórias estofadas e ar-condicionado.  

De uma forma geral, a metade dos alunos são residentes em Pato Branco, a outra metade em cidades 

vizinhas. A faixa etária está entre 18 e 23 anos, com algumas exceções de alunos mais velhos. 

Figura 35: Ateliê - Aula de Expressão e Representação com o Prof. Sidney Bressan. 

A análise compreendeu duas disciplinas do curso: Expressão e Representação, pertencente ao primeiro 

semestre, e a disciplina de Projeto de Arquitetura I, ministrada no segundo semestre. Foram escolhidas 

estas duas disciplinas por estarem localizadas na grade curricular em duas etapas de ensino que nos 

interessam: a aprendizagem do desenho e a aprendizagem de projeto. 

Foram analisadas quatro turmas que cursaram as duas disciplinas, ambas ministradas pelo autor desta 

pesquisa; duas no ano de 2015 e outras duas em 2016. Foi ministrado o mesmo conteúdo para os dois anos, 

embora a carga horária e estrutura das grades de 2016 tenham sofrido alterações, conforme mostrado 

abaixo nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 

Fonte: Autor (2016).

!

 Os currículos plenos do curso referentes aos anos de 2015 e 2016 correspondem aos anexos I e II desta pesquisa.38
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Tabela 1: Currículo do 1º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo - 2015. 

Tabela 2: Currículo do 1º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo - 2016. 

Conforme mostrado na tabela 1, as disciplinas que trabalhavam conteúdos de desenho no primeiro período 

do currículo de 2015 eram Desenho Arquitetônico I, Geometria Descritiva e a disciplina foco de análise nesse 

período, Expressão e Representação. 

Na disciplina de Desenho Arquitetônico I, transformada em Desenho Técnico no currículo de 2016 (Tabela 2), 

ensinavam-se as convenções do desenho arquitetônico, representação de objetos simples em projeções 

ortogonais e isométrica. Nela, os estudantes aprendiam também a desenhar em escala, a aplicar a 

1º PERÍODO 2015

Disciplina Carga horária

História da Arte e da Arquitetura I 36

Desenho Arquitetônico I 108

Geometria Descritiva 36

Introdução à Arquitetura e Urbanismo 36

Cálculo 36

Expressão e Representação (disciplina analisada) 108

Estudo Dirigidos I 20

Atividades Complementares Obrigatórias I 20

Carga horária Total 400

Fonte: Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Mater Dei/PR.

1º PERÍODO 2016

Disciplina Carga horária

História da Arte e da Arquitetura I 30

Introdução à Arquitetura e Urbanismo 30

Matemática 60

Desenho Técnico 60

Geometria Descritiva 30

Expressão e Representação (disciplina analisada) 90

Estudos Dirigidos I 20

Carga horária Total 320

Fonte: Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Mater Dei/PR.
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simbologia gráfica e a trabalhar com espessuras de linha. A base didática se pautava principalmente na 

reprodução de desenhos de objetos e peças.  

Na sua nova versão (Desenho Técnico), a ementa foi mantida, mas para se adaptar à carga horária reduzida 

e ao fato de ter sido compartilhada com os estudantes do curso de Engenharia Civil, alguns conteúdos mais 

extensos foram resumidos, como a reprodução de um projeto de arquitetura completo; o mesmo ocorreu 

com a disciplina de Geometria Descritiva. Nesta última, são apresentados os fundamentos de 

representação em projeção ortogonal, alternando entre desenhos isométricos e suas projeções em épura. 

No primeiro período do currículo de 2016, a ementa de Expressão e Representação foi mantida e continua a 

ser ofertada apenas para os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. Mesmo com a carga horária 

reduzida, os exercícios trabalhados nessa disciplina não sofreram alterações, muito embora os estudantes 

do currículo de 2015 tenham contado com um pouco mais de tempo em ateliê do que os estudantes que 

cursaram o currículo de 2016. Essa observação se estende para todas as disciplinas do currículo de 2015. 

A disciplina de Expressão e Representação se beneficia das matérias ministradas em Desenho Técnico e 

Geometria Descritiva, pois estas vão em paralelo estruturando o pensamento geométrico do estudante, 

embora na primeira o desenho passa a ser menos baseado em convenções e mais no entendimento e 

expressão do espaço pelo estudante. 

Para isso, ensinam-se técnicas de perspectiva cônica, uso de cor e composição de pranchas. Seu conteúdo 

e estratégia didática serão detalhados mais adiante. Apesar de estas três disciplinas de desenho não 

trabalharem exercícios de forma integrada, seus conteúdos se complementam e formam o aporte de 

conhecimentos necessário para 2º semestre do curso. 

Tabela 3: Currículo do 2º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo - 2015. 

2º PERÍODO 2015

Disciplina Carga horária

História da Arte e da Arquitetura I 36

Desenho Arquitetônico II 72

Projeto de Arquitetura I (disciplina analisada) 108

Topografia Aplicada à Arquitetura 72

Tecnologia da Construção 72

Estudos Dirigidos II 20

Atividades Complementares Obrigatórias II 20

Carga horária Total 400

Fonte: Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Mater Dei/PR.
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Tabela 4: Currículo do 2º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo - 2016. 

No segundo semestre do currículo de 2015 (Tabela 4), a disciplina de Desenho Arquitetônico II, chamada 

somente Desenho Arquitetônico no currículo de 2016, é ministrada apenas para estudantes de Arquitetura e 

trabalha o desenvolvimento de desenhos de arquitetura completos — compreendendo-se em profundidade 

cada um dos elementos que compõem um projeto de arquitetura; implantação e cobertura, plantas, cortes 

e fachadas. 

A disciplina de Projeto I, que também sofreu redução de carga horária no currículo de 2016, teve igualmente 

seu conteúdo mantido no 2º semestre e é o foco de análise desta pesquisa. Tem como objetivo trabalhar 

com os estudantes alguns fundamentos elementares de concepção do projeto arquitetônico. Seu conteúdo 

e estratégia didática também serão melhor detalhados mais adiante. 

Outra mudança que houve no currículo de 2016 foi a presença no 2º semestre da disciplina de Arquitetura de 

Interiores I, a qual trata de dimensionamento e arranjos espaciais de espaços internos. No currículo de 2015 

essa disciplina era cursada somente no 5º semestre.  

Podemos observar, de forma resumida na tabela 5, que no currículo de 2016 houve uma redução de 20% da 

carga horária das disciplinas relacionadas. Por outro lado, temos a presença de uma disciplina projetual a 

mais neste mesmo currículo. 

Buscou-se saber acerca da influência do currículo sobre o desempenho dos alunos. No entanto, ao se 

verificar que as turmas apresentaram perfil muito distinto umas das outras em relação ao desenho de 

observação (método de medição da habilidade de desenho dos estudantes), que será apresentado mais 

adiante nesse capítulo, essa análise comparativa não foi possível de ser realizada. 

2º PERÍODO 2016

Disciplina Carga horária

Projeto de Arquitetura I (disciplina analisada) 90

História da Arte e da Arquitetura II 30

Desenho Arquitetônico 60

Arquitetura de Interiores I 60

Humanidades: Ref. Contemporâneas 30

Conforto Ambiental I 30

Estudos Dirigidos II 20

Carga horária Total 320

Fonte: Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Mater Dei/PR.
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Tabela 5: Resumo dos currículos de 2015 e 2016. 

6.2. A disciplina de Expressão e Representação 

Ministrada por dois professores e com uma média de 30 estudantes por turma, esta disciplina tem como 

objetivo central permitir que os acadêmicos criem as condições mínimas para que representem 

espacialmente suas ideias com independência e iniciativa. Este objetivo é trabalhado por meio de exercícios 

práticos de representação em perspectiva. 

Ao longo do semestre são apresentados dois métodos de perspectiva cônica, com um e dois pontos de 

fuga, ambos baseados em Ching (2011) e realizados com o auxílio de instrumentos (compasso, esquadros, 

régua paralela e escalímetro). 

A cada semana é lançada uma atividade nova e, ao final da aula, é realizada uma devolutiva do exercício 

proposto na semana anterior, expondo os melhores resultados e os principais erros cometidos. As 

atividades são avaliadas segundo critérios de representação gráfica como: limpeza, qualidade do traçado, 

enquadramento na folha, expressão do desenho, concordâncias entre linhas e precisão geométrica. 

A disciplina trabalha igualmente o desenho de observação, técnicas com lápis de cor, marcadores e 

aquarela, aplicação de escala humana, vegetação, texturas e caligrafia. A maioria das atividades é 

desenvolvida em folhas sulfite 90g/m2, formato A3. 

Como forma de incentivar o hábito de desenhar, foi criada uma avaliação bônus, na qual o estudante que 

entregar seu sketchbook  junto com a última atividade de cada bimestre pode somar até um ponto à sua 39

média bimestral, dependendo da quantidade e qualidade dos desenhos. 

Observou-se que os acadêmicos de uma forma geral respondem bem às atividades, parecendo gostar do 

ritmo que elas imprimem. Apesar de algumas vezes se queixarem da dificuldade na realização de algumas 

delas, sentem-se satisfeitos com o resultado. 

2015 2016

1º semestre Ch 2º semestre Ch 1º semestre Ch 2º semestre Ch

Expressão e 
Representação

108 Projeto de Arquitetura I 108 Expressão e 
Representação

90 Projeto de Arquitetura I 90

Desenho Arquitetônico I 108 Desenho Arquitetônico II 72 Desenho Técnico 60 Desenho Arquitetônico 60

Geometria Descritiva 36 Geometria Descritiva 30 Arquitetura de Interiores I 60

Fonte: Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Mater Dei/PR. Adaptado pelo autor.

 Sketchbook é um caderno de desenhos que funciona como um diário gráfico, no qual se registram temas variados, mas 39

principalmente cenas urbanas.

�62



Entende-se que essa é uma das vantagens de se utilizar os métodos de desenho em perspectiva, pois o 

estudante, mesmo com pouca experiência em desenho, percebe que é capaz de desenvolver 

representações em três dimensões com qualidade. Isso o estimula a tentar várias vezes até chegar a um 

resultado que considere satisfatório. 

No início, as explicações referentes à construção geométrica dos objetos e espaços são mais frequentes; 

contudo, observa-se que ao final do semestre os estudantes já internalizaram os dois métodos, passando a 

perguntar mais sobre aspectos referentes à composição das cenas. 

Entende-se que os exercícios em perspectiva promovem uma experiência espacial importante, pois a 

construção dos objetos e cenas passam obrigatoriamente por uma série de etapas de rebatimento de 

pontos e linhas, percorrendo inúmeras vezes o espaço perspectivo com as mãos e a mente, até que 

consigam dar forma ao que desejam representar. Isso se vincula à concepção de Turin (2007) ao ser 

entendido como um processo de assimilação da linguagem do desenho, que ajuda a dar vigor ao 

pensamento. 

Esta prática não é entendida como uma resposta acabada para o que a disciplina se propõe. Vê-se apenas 

como um caminho possível dentro da realidade do curso. 

A relação dos exercícios que foram desenvolvidos na disciplina de Expressão e Representação e analisados 

nesta pesquisa, é apresentada no quadro 4. 

�63



Quadro 4:  Atividades da disciplina de Expressão e Representação. 

Atividade 01. Elementos da perspectiva - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender os elementos envolvidos 
na perspectiva cônica com um ponto de fuga.

Atividade: encontrar em cada uma das 04 
imagens da folha dada, os seguintes elementos: 

01. linha do horizonte (LH) 
02. posição do observador (PO) 
03. linhas de projeção (LP) 
04. ponto de fuga (PF)

Atividades 02, 03 e 04. Pontos de Vista - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender os efeitos provocados no 
deslocamento da posição e altura do observador 
na perspectiva com um ponto de fuga.

Atividade: com base nas informações de altura e 
posição do observador em cada elevação, 
desenhar os diferentes pontos de vista em 
perspectiva.

Atividade 05. Plano transparente - 1 ponto de fuga

Objetivo: sensibilizar o estudante para detectar no 
espaço real, os elementos que compõem a 
perspectiva com um ponto de fuga.

Atividade: por meio de uma superfície 
transparente, “decalcar" um ponto de vista que se 
enquadre com as características da perspectiva 
de um ponto de fuga.

Atividade 06. Composição com cubos - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender como construir cubos no 
espaço em perspectiva cônica com 1 ponto de 
fuga.

Atividade: por meio do método passo a passo, 
encontrar os cubos nos locais indicados.

Atividades 07 e 08. Composição com prismas - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender como construir prismas no 
espaço em perspectiva cônica com 1 ponto de 
fuga.

Atividade: na atividade 07, encontrar os prismas 
nos locais indicados. Na atividade 08, trabalhar 
com prismas posicionando-os livremente.

�

�

�

�
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Atividades 09 e 10. Formas elementares - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender como construir 
formas elementares no espaço em 
perspectiva cônica com 1 ponto de fuga.

Atividade: com base nos exercícios anteriores, 
desenhar a perspectiva de um 
quarto atendendo às informações fornecidas.

Atividade 11. Sombras - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender como 
representar sombras projetadas e 
próprias de elementos no espaço em 
perspectiva cônica com 1 ponto de fuga.

Atividade: desenhar a perspectiva de um espaço 
externo e representar as sombras próprias e projetadas 
dos elementos nele contidos.

Atividade 12. Perspectiva de um espaço interno - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender como 
representar um espaço interno em 
perspectiva com 1 ponto de fuga.

Atividade: por meio das informações dadas em 
elevação e planta, construir a perspectiva do espaço 
interno.

Atividade 13. Perspectiva de um espaço externo - 1 ponto de fuga

Objetivo: compreender como trabalhar 
com texturas, vegetação e escala 
humana em perspectiva cônica com 1 
ponto de fuga.

Atividade: a partir das informações fornecidas em 
planta e elevação, desenhar a perspectiva de um 
espaço externo aplicando ao final texturas, vegetação e 
escala humana.

Atividades 14 e 15. Lápis de cor

Objetivo: ensaiar modos de colorir 
utilizando técnicas com lápis de cor.

Atividade: utilizando uma cópia da atividade 13, ensaiar 
duas formas de representar as cores (composição 
análoga e complementar) elementos como céu, 
vegetação, muro de pedra, piso e áreas sombreadas. 

�
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�
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Fonte: Autor (2015). 

Atividades 16 e 17. Método dos pontos medidores - 2 pontos de fuga

Objetivo: compreender a construção da 
perspectiva com 2 pontos de fuga 
utilizando a técnica dos pontos 
medidores.

Atividade: desenhar a perspectiva com 02 pontos de fuga 
de um cubo com 10m x 10m e outro com 8m x 8m, 
atendendo aos parâmetros fornecidos de distância e 
altura do observador.

Atividade 18. Formas elementares - 2 pontos de fuga

Objetivo: compreender a construção da 
perspectiva com 2 pontos de fuga 
utilizando a técnica dos pontos 
medidores.

Atividade: desenhar os sólidos dispostos no espaço 
proposto.

Atividade 19. Casa - 2 pontos de fuga

Objetivo: compreender a construção da 
perspectiva com 2 pontos de fuga 
utilizando a técnica dos pontos 
medidores.

Atividade: desenhar a residência proposta utilizando o 
método dos pontos medidores para perspectiva com 2 
pontos de fuga.

Atividade 20. Lápis de cor - 2 pontos de fuga

Objetivo: trabalhar com técnicas de 
hachuras aplicadas a sombras e 
vegetação.

Atividade: aplicar técnica de hachura utilizando pequenos 
traços em lápis de cor no desenho desenvolvido na 
atividade 19.

Atividades 21 e 22. Espaço interno - 2 pontos de fuga

Objetivo: compreender a construção da 
perspectiva com 2 pontos de fuga 
utilizando a técnica dos pontos 
medidores.

Atividade: construir o espaço interno proposto na 
atividade 21 e – na atividade 22 – dar acabamento com 
textura e cor, utilizando técnica livre.

�
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6.3. A disciplina de Projeto de Arquitetura I 

Ministrada por 2 professores e com uma média de 30 estudantes por turma, esta disciplina também é 

composta por dois bimestres; contudo, esta apresenta uma variante: no primeiro bimestre, são trabalhados 

exercícios individuais sobre fundamentos de projeto, ritmo semelhante ao da disciplina anterior; e, no 

segundo, é desenvolvido um projeto arquitetônico de baixa complexidade, também realizado 

individualmente. 

A etapa do primeiro bimestre tem como objetivo fornecer aos alunos fundamentos projetuais elementares e 

trabalhar com arranjos espaciais explorando suas principais características e efeitos sobre o homem. A 

bibliografia que estrutura os exercícios baseia-se principalmente no livro do professor Unwin (2013) 

“Exercícios de Arquitetura - aprendendo a pensar como um arquiteto”, complementada por Ching (2008), 

com seu livro “Forma, Espaço e Ordem”. 

No segundo bimestre, é desenvolvido o projeto arquitetônico de uma galeria de arte. Neste momento, os 

estudantes entram em contato com as etapas iniciais de análise do terreno proposto e da sua situação 

urbana. Estas análises preliminares são realizadas em grupos de três a cinco alunos. 

Figura 36: Esquema geral da disciplina de Projeto de Arquitetura I. 

A figura 36 mostra a estrutura geral da disciplina e é apresentada no primeiro dia de aula, buscando deixar 

claros aos acadêmicos o processo e os objetivos propostos. Os ícones enumerados definem as oito 

atividades do primeiro bimestre, as quais funcionam como uma etapa de preparação que antecede o projeto 

da galeria de arte, ícone posicionado ao centro, durante a qual os estudantes aplicam os conceitos 

anteriormente estudados segundo critérios próprios. Cada uma destas atividades será detalhada mais 

adiante. 

Fonte: Autor (2015).

!
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A cada semana durante o primeiro bimestre é lançada uma atividade e feita uma devolutiva da atividade 

anterior, com comentários e explicações por parte dos professores, realizadas com o apoio da lousa e 

projeção dos melhores trabalhos. Uma semana antes do lançamento de cada atividade, é encaminhado aos 

estudantes um texto previamente escolhido tratando sobre o tema do exercício da semana seguinte. Este 

texto é apresentado por um grupo de alunos e, posteriormente, é debatido em sala com os professores. 

Observamos que a leitura dos textos recomendados somente ocorre se é atribuído algum peso, embora o 

índice daqueles que efetivamente leem seja baixo. Isso torna os estudantes dependentes das explicações 

realizadas pelos professores após as apresentações. Como forma de facilitar a criação do hábito e de uma 

maior familiarização dos acadêmicos com o desenho, foi continuado o trabalho do sketchbook, iniciado no 

semestre anterior na disciplina de Expressão e Representação, como nota bônus a cada bimestre. 

Todas as atividades foram desenvolvidas com o auxílio de instrumentos, como esquadros, escalímetro, 

régua paralela nas pranchetas e compasso. Os elementos mínimos que compõem cada uma das entregas 

varia pouco: geralmente são compostos por uma planta, memorial justificativo e perspectiva cônica, todos 

em formato A3. Não se exigem cortes e elevações nas atividades do primeiro bimestre, por serem tais 

conteúdos trabalhados em outra disciplina apenas no segundo bimestre. 

O conteúdo de cada uma das atividades é cumulativo, no sentido de que os conceitos já estudados se 

somam ao último conceito apresentado. Portanto, a última atividade é planejada para sintetizar os oito 

fundamentos trabalhados durante o primeiro bimestre. Os critérios de avaliação giram em torno de dois 

aspectos principais: um referente à representação gráfica, conforme a realizada na disciplina de Expressão 

e Representação, e outro vinculado ao domínio do conceito proposto em cada uma das atividades. As 

soluções que atendem ao objetivo descrito com maior simplicidade,  isto é, que apresentam consciência e 

controle na aplicação projetual do conceito, dentro de um senso de suficiência, em que nada sobre ou falte, 

tendem a ser melhor avaliadas, pois demonstram síntese, o que é indicador de assimilação do conteúdo. 

No quadro 5, é apresentada a estrutura de cada bimestre da disciplina de Projeto de Arquitetura I. Na 

sequência, no quadro 6, é apresentada a relação das oito atividades trabalhadas no primeiro bimestre e o 

projeto final trabalhado no segundo bimestre. 

Quadro 5: Estrutura de cada bimestre da disciplina de Projeto de Arquitetura I. 

1º bimestre - Atividades preparatórias 2º bimestre - Projeto Galeria de Arte

Seminário sobre os temas das atividades Seminário (projetos de galeria e artistas)

Leitura de textos sobre os temas das atividades Atividades de análise do entorno e do terreno

Aula complementar + lançamento das atividades Assessorias no desenvolvimento

Devolutiva das atividades Banca de apresentação final

Sketchbook bônus Sketchbook bônus

Fonte: Autor (2015).
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Quadro 6: Relação das atividades da disciplina de Projeto de Arquitetura I. 

Atividade 01. A substância da Arquitetura - Identificando lugares

Objetivo: apresentar o conceito de 
lugar.

Atividade: observar os espaços das 
dependências da faculdade e eleger aquele 
que pode ser entendido como lugar. Em 
seguida, realizar o levantamento 
arquitetônico e representar em desenho 
final o espaço em planta e perspectiva 
cônica.

Atividade 02. Apropriação espacial

Atividade: manipular vocabulário 
arquitetônico apresentado em aula no 
desenvolvimento de uma proposta para 
melhoria do lugar diagnosticado no 
exercício anterior.

Atividade: requalificar o lugar escolhido 
aplicando o vocabulário apresentado. As 
propostas deverão seguir de justificativa 
textual e gráfica. Desenvolver planta e 
perspectiva cônica.

Atividade 03. Eixos e aberturas 

Objetivo: aplicar os conceitos de 
hierarquia espacial no desenvolvimento 
de uma proposta para organização de 
um espaço previamente definido.

Atividade: por meio dos conceitos de 
hierarquia espacial, eixos e aberturas, 
projetar o espaço de leitura de modo que 
qualifiquem o lugar. Desenvolver planta e 
perspectiva cônica.

Atividade 04. Sequência de aberturas

Objetivo: explorar por meio de uma 
atividade prática, as possibilidades 
projetuais acerca dos conceitos: 
múltiplas aberturas, eixos de percurso e 
visual.

Atividade: contexto proposto: você foi 
encarregado de projetar os últimos 20 
metros de um solene corredor que dá 
acesso à fonte das águas de Juventa. 
Somente os iniciados, aqueles que 
passaram por uma série de provas, 
verdadeiros desafios do físico e do espírito, 
serão merecedores de chegar até esse 
trecho do percurso, onde serão 
recompensados ao final, com a juventude 
eterna. Projetar dois percursos: um 
enfatizando o eixo de percurso e visual, e 
outro os negando.

Atividade 05. Geometria e alinhamento

Objetivo: explorar por meio de uma 
atividade prática, as possibilidades 
projetuais acerca dos conceitos de 
geometria e alinhamento com 
elementos remotos.

Atividade: desenvolver o projeto de uma 
cabana para Mies Van der Rohe 
considerando: geometria e alinhamento 
com o entorno  
(relação da obra com o mundo); 
Geometria e Alinhamento interno 
(relação do homem com a obra).
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Fonte: Autor (2015). 

Atividade 06. Antropometria e geometria social

Objetivo: desenvolver o projeto de 
um parklet* para favorecer as 
relações de convívio entre as 
pessoas. 

*plataforma de convivência que 
ocupa uma vaga de estacionamento 
de rua.

Atividade: por meio dos conceitos da geometria 
social, projetar um parklet a ser inserido na vaga 
proposta. Sendo um contexto urbano central, deve 
ser pensado de modo que qualifique o lugar com 
critério de favorecimento da convivência.

Atividade 07. Geometria da construção

Objetivo: desenvolver o projeto de 
uma cabana para o seu (sua) colega, 
seguindo os critérios projetuais até 
então estudados, com ênfase na 
geometria da construção.

Atividade: projetar seguindo os critérios projetuais 
até então estudados, como parâmetros 
antropométricos humanos e principalmente a 
geometria da construção, por meio de módulos 
cúbicos de 25cm. Justifique no memorial a função 
do espaço, as relações criadas pelo espaço interno 
e com o local escolhido para a implantação deste 
projeto, sempre pensando que deve sintetizar  
a essência do colega.

Atividade 08. Sobreposição e distorção

Objetivo: explorar as possibilidades 
projetuais acerca dos conceitos de 
sobreposição e distorção.

Atividade: desenvolver o projeto de um pequeno 
templo utilizando conceitos de sobreposição e 
distorção. Trabalhar com limite de dois quadrados 
e um retângulo para desenvolver a proposta.

Projeto Galeria de Arte

Objetivo: desenvolver um projeto de 
galeria de arte em nível de estudo 
preliminar.

Atividade: com base nas análises realizadas sobre 
a situação urbana do terreno e suas 
condicionantes, desenvolver solução aplicando os 
fundamentos projetuais estudados no primeiro 
bimestre.
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6.4. Metodologia 

A estrutura metodológica desenvolvida para o estudo de caso da presente pesquisa está baseada em duas 

etapas: a Etapa I — Análise de notas e conceituação dos desenhos de observação — e a Etapa II — Análise 

gráfica — conforme apresentado na figura 37. 

Figura 37: Painel metodológico. 

2. Desenhos de observação 

Desenhos de observação 
classificados em conceitos; definem a 
zona real do estudante quanto a 
linguagem de desenho (VIGOTSKY, 
1991). Domínio da liguagem como 
potencial criativo (TURIN, 2007). 
Interpretação e organização da 
percepção (RODRIGUES, 2010).

3. Média das notas da 
disciplina de Projeto de 
Arquitetura I

Mostram o desempenho do estudante 
na realização das atividades de 
projeto propostas ao longo da 
disciplina. 

1. Média das notas da 
disciplina de Expressão e 
Representação

Mostram o desempenho do estudante 
na realização das atividades de 
desenho propostas ao longo da 
disciplina. 

4. Comparação 01. Desenho 
de observação e média das 
notas de Expressão e 
Representação

Análise do comportamento dos 
conceitos quanto ao aprendizado de 
desenho. Conclusão parcial quanto ao 
domínio de linguagem por parte dos 
estudantes.

7. Unidades de Registro

Desenvolvimento das unidades de 
registro para análise do conteúdo das 
atividades de projeto, com base em 
Bardin (2011) e na fundamentação 
teórica apresentada nos capítulos 
anteriores.

9. Análise de 
resultados 02

Tabulação das unidades de registro 
verificadas nos trabalhos da disciplina 
de Projeto de Arquitetura.

10. Considerações finais

Aspectos observados na análise de 
resultados 02 que justificam a análise 
de resultado 01, sob a ótica da 
fundamentação teórica apresentada 
nos capítulos anteriores.

8. Atividades de Projeto de 
Arquitetura I 

Material referente à disciplina de 
Projeto de Arquitetura I, composto por 
exercícios projetuais, selecionados 
pelo autor.

5. Comparação 02. 
Desenho de observação e 
média das notas de Projeto 
de Arquitetura I

Análise do comportamento dos 
conceitos quanto ao aprendizado de 
projeto.

6. Análise de 
resultados 01 

Cenário da relação entre domínio de 
desenho e desenvolvimento projetual 
com base na performance dos 
estudantes indicada nas notas 
atribuídas pelos professores.

Soma-se aqui a análise de 
regularidade de entrega das 
atividades (WATSON, 2017).

Etapa 1. Classificação dos desenhos de 
observação e análise de notas

Obs: As fases 1,2,3 e 8 correpondem aos documentos analisados.

Etapa 2. Classificação das atividades de projeto

Fonte: Autor (2018).
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Na primeira etapa, compreendida pelas fases de 1 a 6, a conceituação dos desenhos de observação foi 

referenciada com o desempenho dos estudantes com base nas médias das notas das disciplinas de 

Expressão e Representação e Projeto de Arquitetura I. Isso permitiu observar a relação entre o domínio da 

linguagem de desenho e o desempenho nas atividades de projeto. Na segunda etapa, compreendida pelas 

fases de 7 a 9, foi realizada uma análise de conteúdo nas atividades de projeto, com o objetivo de colocar luz 

sobre os elementos percebidos que justificam o resultado apresentado na etapa I. 

6.4.1. Descrição da Etapa I - Análise de notas e conceituação dos desenhos de observação 

Nesta primeira etapa de análise foram reunidas todas as notas das atividades das quatro turmas em uma 

tabela única , tanto da disciplina de Expressão e Representação, quanto da de Projeto de Arquitetura I. 40

Nesta tabela foram mantidos apenas os alunos que cursaram as duas disciplinas, excetuando todos os que 

não atendiam a esta condição. 

Foram também incluídos na tabela de notas, os conceitos atribuídos aos desenhos de observação 

realizados por cada estudante no primeiro dia de aula da disciplina de Expressão e Representação. 

O desenho de observação foi realizado com um protótipo da cadeira Red and Blue (figura 38), projetada por 

Gerrit Rietveld em escala 1/1. Esta foi posicionada ao centro da sala enquanto os alunos se organizaram em 

círculo, ao redor do modelo. 

Os desenhos desenvolvidos foram classificados pelos dois professores da disciplina, atribuindo-se os 

conceitos A, B, C, D e E (Quadro 7), os quais permitiram observar a zona real inicial de cada estudante 

(VYGOTSKY, 1991), ou seja, o domínio prévio em linguagem de desenho que cada acadêmico demonstrou 

possuir antes de ser submetido ao conteúdo previsto na disciplina de Expressão e Representação. Esta 

informação é particularmente importante pois, entendendo-se que o domínio da linguagem é fator 

fundamental para a criatividade (TURIN, 2007), não se poderia ignorar essa bagagem que o estudante traz 

consigo, algumas vezes fruto de um tempo maior de prática do que o oferecido no curso. 

Figura 38: Cadeira Red and Blue utilizada no desenho de observação. 

Fonte: 1Stdibs (1917).

 

!

 Ver em Apêndice I - Estudo de caso etapa I40
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Quadro 7: Desenhos de observação. 

Essa conceituação da linguagem atua como indicador de organização e interpretação dos estímulos 

sensoriais captados pelos estudantes (RODRIGUES, 2010), em consenso com a segunda razão para o ensino 

de desenho abordada por Vieira (1995), que o destaca como meio para o desenvolvimento da percepção 

individual. 

Definida a amostra a ser trabalhada na primeira etapa, composta pelos conceitos dos desenhos de 

observação e as médias das notas das duas disciplinas (fases 1, 2 e 3 do painel metodológico), foi realizada 

a comparação 1, composta pelo conceito do desenho de observação, e a nota média dos estudantes na 

disciplina de Expressão e Representação (fase 4 do painel metodológico). Esta análise foi realizada com o 

objetivo de se observar o comportamento de cada conceito em relação ao aprendizado de desenho. A 

hipótese lançada foi de haver uma correspondência entre os conceitos e as notas, isto é, um conceito alto 

corresponderia a uma nota alta, entendendo a maior aptidão em desenho de observação como facilitador 

na assimilação do conteúdo. 

A segunda comparação (fase 4 do painel metodológico) foi composta pelo conceito do desenho de 

observação e a nota média dos estudantes na disciplina de Projeto de Arquitetura I. Essa confrontação 

permitiu observar a primeira relação desta amostra entre o domínio da linguagem de desenho e o 

A B C D E

Forte fidelidade com o 
modelo

Média fidelidade com o 
modelo

Fidelidade regular com 
o modelo

Fraca fidelidade com o 
modelo

Escassa fidelidade com 
o modelo

Desenhos que mostram 
precisão nos traços e 
boa definição na 
estrutura geométrica. 

Desenhos que apesar 
do fácil 
reconhecimento do 
modelo que 
representam, mostram 
algumas distorções de 
geometria e alguma 
imprecisão no traçado.

Desenhos com 
problemas de distorção 
na estrutura 
geométrica e 
geralmente 
acompanhados de 
menor firmeza no 
traçado.

Desenhos com muitas 
distorções geométricas 
e traços vacilantes.

Representação distante 
do modelo. Ausência de 
estrutura geométrica e 
traçado rudimentar.

Fonte: Desenhos fornecidos pelos alunos e adaptados pelo autor (2018).
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desempenho em projeto. Posteriormente, as duas comparações foram debatidas configurando o fim da 

primeira etapa de análise, cujo resultado mostrou a relação entre o domínio da linguagem de desenho e o 

respectivo desempenho em projeto. 

Durante a execução da planilha de notas, percebeu-se que muitos estudantes deixaram de entregar 

algumas atividades. Esta observação deu origem ao agrupamento chamado de regularidade, forma utilizada 

para se observar o comportamento referente a cada um dos conceitos atribuídos ao desenho de 

observação em relação às entregas. Este aspecto foi acrescentado à pesquisa no que tange à postura e 

disciplina de trabalho dos estudantes. Esta disciplina definida por Watson (2017) como um trabalho 

continuado, persistente, é a base na qual ocorre o trabalho criativo, na contramão do sentido de talento 

atribuído pelo senso comum, que entende que tais resultados são fruto de habilidades inatas, não 

necessariamente trabalhadas e cultivadas. 

Na tabela 6, é mostrada a forma como os estudantes foram classificados no quesito regularidade. Foram 

definidas cinco categorias (Pleno, Semipleno, Regular I, Regular II e Irregular), com distintas faixas 

percentuais de entrega definidas para cada uma.  

Para constarem dessa categoria, os alunos semiplenos, por exemplo, teriam que entregar no mínimo 90% 

das atividades propostas em cada uma das disciplinas. O acadêmico que, por exemplo, apresentasse 90% 

de entregas em uma disciplina e 100% em outra, seria categorizado pela disciplina que mostrasse menor 

índice de entrega; neste caso, trataria-se de um aluno semipleno. 

Tabela 6: Classificação de regularidade de entrega das atividades. 

Em relação às notas atribuídas aos trabalhos, estas foram estruturadas em intervalos definidos de dois em 

dois pontos; 10, 8, 6 e 4, como se fossem conceitos atribuídos às atividades (Tabela 7). Obrigatoriamente, 

estas deveriam se encaixar em alguma das notas definidas. A razão de não haver nota 7, que é a média da 

disciplina, se deu pela intenção acordada entre os professores de não se criar zona de conforto para o 

estudante. 

Percebemos que essa forma de atribuir notas é colocada em xeque algumas vezes, quando observados 

trabalhos que poderiam se encaixar em categorias intermediárias, muito embora estes casos não tenham 

se mostrado em grande quantidade durante as avaliações. Contudo, atualmente esse procedimento não é 

mais realizado dessa maneira. 

Pleno 100%

Semipleno 90% ou mais

Regular I 80% ou mais

Regular II 70% ou mais

Irregular  menos de 70%

Fonte: Autor (2017).
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Tabela 7: Estrutura das notas. 

De forma resumida, os aspectos metodológicos até aqui apresentados, definem a estratégia da primeira 

etapa de análise desta pesquisa. Seu produto foi estruturado da seguinte forma: 1. Conceito do desenho de 

observação; 2. Regularidade das entregas; 3. Média das atividades de Expressão e Representação; e 4. 

Média das atividades de Projeto de Arquitetura I. O conceito do desenho de observação atribuído aos 

estudantes foi então colocado lado a lado com a média das notas, a fim de se verificar a correspondência 

existente entre eles. 

6.4.2. Descrição da Etapa II - Análise gráfica das atividades de projeto 

Nesta etapa, foi realizada uma análise gráfica dos trabalhos referentes à disciplina de Projeto de Arquitetura 

I, com o objetivo de serem observados os elementos que poderiam justificar o resultado apresentado na 

etapa I. 

Para que as informações gráficas apresentadas nos trabalhos dos estudantes pudessem ser classificadas e 

quantificadas, foram adotadas as técnicas de análise de conteúdo apontadas por Bardin (2011). De acordo 

com a autora, a análise de conteúdo surgiu como um método de análise quantitativa aplicada em estudos 

ligados à linguagem verbal, muito embora, em razão da diversificação de sua aplicação por pesquisadores 

de outras áreas, seu emprego tenha se estendido para os campos não verbais, como o da semiótica, por 

exemplo. 

Esta etapa da pesquisa foi iniciada com a definição do corpus da análise, isto é, pelo “conjunto de 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 2011, p.126). 

Nesta primeira abordagem, foram eliminadas três atividades das nove realizadas pelos alunos nos dois 

bimestres, sendo elas, respectivamente, as atividades 01 e 02, e o projeto final.  

As atividades 01 e 02 foram eliminadas porque cada um dos estudantes trabalhou com espaços diferentes, 

e isso foi entendido como fator de dificuldade para a realização das análises comparativas. 

A atividade chamada projeto final, realizada no segundo bimestre, foi igualmente eliminada, uma vez que, 

especialmente na disciplina de Projeto de Arquitetura I, na qual o aluno desenvolve seu primeiro projeto, o 

Nota Conceito

10,0 Muito bom

8,0 Bom

6,0 Regular

4,0 Deficiente

 

Fonte: Autor (2017), com base nos critérios definidos pela disciplina.
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professor tende a exercer ainda muita influência na solução. Isso não valeria para todos os trabalhos; 

contudo, levando em consideração que este aspecto poderia representar alguma alteração no resultado, 

preferiu-se também suprimir esta atividade. 

Em seguida, foi realizada a primeira triagem dos trabalhos, deixando somente aqueles desenvolvidos por 

alunos que haviam cursado a disciplina de Expressão e Representação, para que todos pudessem ser 

referenciados com os agrupamentos  da Etapa I, totalizando 172 trabalhos.  

Uma vez estabelecida a amostra, passou-se à definição dos parâmetros com os quais os trabalhos seriam 

quantificados e tabulados. O conceito de unidades de registro, apresentado por Bardin (2011), foi o método 

que norteou esta ação. A autora afirma que as unidades de registro se definem por elementos 

característicos que tornam possível sua contagem e categorização em determinada amostra. 

Para a criação das unidades de registro, buscou-se na fundamentação teórica dessa pesquisa os elementos 

conceituais passíveis de verificação nos trabalhos que compõem a amostra. De acordo com Bardin (2011), a 

legitimidade das unidades de registro está baseada na frequência de sua aparição; portanto, esse foi o 

critério que balizou a escolha de cada uma delas. 

Após esta primeira aferição das unidades de registro criadas, que nesse momento a chamamos de 

provisórias, foi observado que algumas delas não se verificavam com clareza ou não se aplicavam para a 

amostra existente. Já as unidades de registro que apresentaram maior aderência, tiveram seu modo de 

verificação mais bem definidos.  

Realizou-se, em seguida, um teste no qual um grupo de atividades foi submetido às unidades de registro 

recém-estabelecidas. Nesta etapa, foram realizados ainda outros ajustes, no sentido de permitir maior 

objetividade e clareza para sua verificação. Ao final desta fase, foram constituídos os registros finais, 

conforme o quadro 8. 
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Quadro 8: Unidades de Registro. 

1. Singularidade e Intuição  
(TURIN, 2007; OSTROWER, 2016; SANTAELLA, 2003; MENEZES, 2007; RODRIGUES, 2010)

Descrição Justificativa Método de verificação

Aspectos ligados à inventividade do 
estudante.

Associações e/ou traduções de ideias no 
atendimento à solução do tema proposto.

Serão consideradas soluções singulares as 
que apresentarem abordagens distintas 
daquelas que se encaixarem em padrões 
percebidos que as associam.

2. Abstração  
(MASSIRONI,1982; VIEIRA, 1985; CROWE, LASEAU; 2012)

Descrição Justificativa Método de verificação

Senso analítico do estudante, relacionado ao 
controle e objetividade do que é apresentado 
graficamente.

O modo como o desenho é apresentado 
demonstra consciência de intenção, 
chamando a atenção para os elementos de 
forma tal que enalteçam os pontos chave da 
proposta.

Apresentação de esquemas, diagramas e 
detalhes que auxiliem na compreensão da 
estrutura mental da proposta.

3. Schemata e projeção 
(GOMBRICH, 1995; HEWITT, 1985; CROWE, LASEAU, 2012; BAEZA, 2013)

Descrição Justificativa Método de verificação

Forma de manipulação do conhecimento de 
estruturas de desenho.

Estruturas de desenho pré-concebidas são 
modelos mentais que servem de auxílio para 
a ação de representar e, consequentemente, 
na ação criativa, sugerindo alternativas, 
dando-se pistas e criando gatilhos durante o 
seu desenvolvimento, com base nos 
precedentes já assimilados.

Uso de razões, proporções, módulos, 
alternativas de solução, domínio e 
manipulação de métodos de representação 
em perspectiva cônica.

4. Instrumentos  
(OLIVEIRA, 2005; FRASCARI, 2011; PALLASMAA, 2013b; MARTINEZ, 2000)

Descrição Justificativa Método de verificação

Influência dos instrumentos de desenho no 
desenvolvimento das soluções.

Os instrumentos de desenho induzem à 
adoção de conceitos intrínsecos à sua forma 
de aplicação. Este aspecto se relaciona com 
a apropriação tátil do corpo aos instrumentos 
de desenho.

Presença e protagonismo de traçados típicos 
de cada instrumento. Seja no uso do 
compasso para o desenho de círculos, seja 
na ortogonalidade e ângulos restritos ao uso 
de esquadros.

5. Escala Humana 
(FRASCARI, 2011; PALLASMAA, 2013b)

Descrição Justificativa Método de verificação

Presença de escala humana nos desenhos. Considera-se a presença da escala humana 
nos desenhos como indicador de interação 
corpórea entre o autor e seu projeto.

Existência de escala humana nos desenhos, 
podendo ser em qualquer projeção.

Fonte: Autor (2017).
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Singularidade e Intuição foi a primeira unidade de registro aplicada. Foram realizados agrupamentos de 

trabalhos por similaridade de solução. Quando um trabalho possuía abordagem semelhante a outro, 

constituiu-se ali um padrão de solução comum. Os trabalhos que não se encaixaram em nenhum dos 

padrões percebidos, foram considerados singulares, termo adotado nesta pesquisa significando algo 

distinto, não comum. 

A base teórica que deu origem a esta unidade de registro utiliza originalmente o termo criatividade para se 

referir à inventividade de uma obra. Preferiu-se evitar seu uso, pois poderia sugerir algum juízo qualitativo 

que fugiria do propósito dessa pesquisa, que se restringe às associações de ideias que o desenho promove, 

e não sobre a qualidade das mesmas. Assim, os trabalhos que se diferenciaram dos padrões observados 

foram denominados singulares. 

À medida que os trabalhos eram analisados sob o ponto de vista desta unidade de registro, os grupos foram 

se formando; tanto os singulares quanto os grupos dos padrões. Para distinguir os diversos padrões 

observados em cada atividade, foi atribuído um número para cada, conforme a quantidade de trabalhos que 

continham. O padrão 1, por exemplo, foi atribuído ao grupo que continha a maior quantidade de trabalhos; e 

os demais foram numerados à medida que a quantidade de trabalhos fosse menor. Dessa forma, quanto 

mais alto fosse o número que identificasse um grupo padrão, menos comum, ou mais perto de singular este 

seria. 

Como forma de ilustrar esse procedimento, foram identificados, na atividade 08, quatro padrões de solução, 

conforme apresentado no quadro 9. 

Apenas para recordar, a atividade 08 tinha como objetivo o trabalho do fundamento projetual sobreposição 

e distorção. Os estudantes deveriam trabalhar esse conceito a partir de dois quadrados e um retângulo para 

resolver o espaço de um templo ecumênico. Sendo esta a última atividade do ciclo do  primeiro bimestre, os 

alunos poderiam aplicar igualmente os demais fundamentos já estudados. 
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Quadro 9: Aplicação da unidade de registro Singularidade e Intuição na atividade 08. 

Padrão 01 Descrição Exemplo 01 Exemplo 02

Solução definida por dois quadrados 
ligados por um retângulo.

Padrão 02 Descrição Exemplo 01 Exemplo 02

Solução definida pelo rigor geométrico, 
buscando imprimir uma ordem e 
hierarquia clara à composição.

Padrão 03 Descrição Exemplo 01 Exemplo 02

Solução definida por forma irregular 
criada a partir da adição dos elementos 
propostos.

Padrão 04 Descrição Exemplo 01 Exemplo 02

Solução definida pelo agrupamento dos 
elementos propostos de forma 
nucleada. 

Fonte: Organizado pelo Autor, a partir de desenhos de alunos (2017).
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Estabelecidos os respectivos grupos relativos à singularidade e Intuição em cada uma das atividades, 

partiu-se para a análise das demais unidades de registro. Tomou-se como exemplo a referência da atividade 

08 uma vez mais, para ilustrar a forma como as demais unidades de registro foram aplicadas (quadro 10). 

Quadro 10: Aplicação das unidades de registro Abstração, Schemata, Instrumentos e Escala Humana. 

Abstração Modo de aparição Exemplo 01 Exemplo 02

Esquemas, diagramas que explicam a 
proposta em essência. 

Schemata Modo de aparição Exemplo 01 Exemplo 02

Traçados reguladores, malhas, 
modulação, croquis em perspectiva com 
aplicação de método evidente. Foram 
analisados tanto os desenhos finais 
quanto os croquis, quando presentes.

Instrumentos Modo de aparição Exemplo 01 Exemplo 02

Nesta atividade foram percebidas 
composições de ângulos com auxílio do 
esquadro.

Escala Humana Modo de aparição Exemplo 01 Exemplo 02

Inserção de escala humana; seja em 
planta ou perspectiva.

Fonte: Organizado pelo Autor, a partir de desenhos de alunos (2017).
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Houve ainda algumas situações especiais, as quais foram incluídas na unidade de registro schemata. Trata-

se de divergências que alguns trabalhos apresentaram entre o desenho em planta e em perspectiva. 

Como a grande maioria dos acadêmicos inicia seus estudos pela planta, a perspectiva da solução 

volumétrica é geralmente posterior. Isto nos levou a entender que tais divergências ocorreram devido a 

acréscimos e definições desenvolvidas em perspectiva, que acabaram não sendo atualizadas depois em 

planta. 

No desenho em perspectiva, surgem alternativas inerentes a este modo de representação, que levam o 

estudante a enxergar possibilidades espaciais que não eram possíveis de serem observadas em planta 

(LOCKARD, 2000). Assim, entende-se que estaria presente neste momento o ponto abordado por Gombrich 

(1995), quando trata sobre a schemata e a projeção.  

Para ilustrar essa observação, trazemos no quadro 11 a planta de um espaço da atividade 08, projetado por 

uma acadêmica, e sua respectiva perspectiva. 

A planta está trabalhada com paredes maciças e aberturas representando as janelas. Contudo, a 

perspectiva mostra o espaço com fechamento em cortina de vidro, apoiada em dois pilares e acrescida de 

elementos de proteção solar. 

Quadro 11: Schemata e projeção. 

Entende-se, dessa forma, que a schemata se apresenta nessa situação por meio do método de perspectiva 

cônica, que oferece uma organização prévia para a estrutura e representação do espaço. Já a projeção é a 

consequência deste método, ao criar gatilhos gráficos que dragam para o desenho precedentes já 

absorvidos pela estudante. 

Com relação à unidade de registro Instrumentos, observou-se que seu resultado é afetado pela orientação 

escolhida do terreno no papel. Conforme a escolha do estudante, são favorecidas determinadas 

possibilidades de composição dos ângulos do esquadro, quando apoiado na régua paralela. Paralelismos 

com os limites do terreno realizados com o deslizamento de esquadros não foram considerados como 

Trabalho A - Planta Trabalho A - Perspectiva

Fonte: Desenho de uma estudante da turma M_2015. Adaptado pelo Autor (2017).
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influência dos instrumentos, por serem considerados uma operação de natureza trivial. Dessa forma, foram 

levados em conta apenas os casos em que a composição de ângulos e alinhamentos se articulasse com a 

solução final do exercício, resultado de uma decisão reflexiva sobre este recurso. 

Resumidamente, a Etapa II, definida pela análise gráfica dos trabalhos de projeto desenvolvidos pelos 

estudantes, foi estruturada para serem observadas nessas obras a presença e a frequência de aparição das 

unidades de registro, as quais tiveram origem na fundamentação teórica dessa pesquisa. Isso permitiu 

perceber a incidência de cada uma delas sobre os conceitos do desenho de observação atribuídos na Etapa 

I. 

6.5. Desenvolvimento da Etapa I  

Após a triagem exposta na descrição da etapa I, o total de estudantes da amostra final ficou definido em 

109. A primeira análise desta amostra foi estabelecer a quantidade de alunos compreendida dentro de cada 

uma das categorias A, B, C, D e E (Figura 39), geradas a partir da atividade de desenho de observação.  

Figura 39: Estatística categorizada dos desenhos de observação. 

 

Fonte: Autor (2017). 

Observa-se que a maioria dos alunos está contida na categoria C, isto é, daqueles que desenvolveram 

desenhos com problemas de distorção na estrutura geométrica e geralmente acompanhados de menor 

firmeza no traçado. Na sequência, aparece o grupo D, composto pelos desenhos de observação que 

apresentam muitas distorções geométricas e traços vacilantes. Estes dois grupos (C e D) correspondem 

juntos a 54% da amostra. 

Seguindo o percentual do maior para o menor, temos o grupo B (24%), compreendido por desenhos com 

fácil reconhecimento do modelo que representam, muito embora mostrem algumas distorções de 

geometria e traços com alguma imprecisão. São de uma forma geral desenhos com qualidade aceitável. Na 

sequência temos o grupo A (15%), compreendendo desenhos com forte fidelidade com o modelo e que 

�82

E
7%

D
24%

C
30%

B
24%

A
15%



mostram precisão nos traços e boa definição na estrutura geométrica. São desenhos com excelente 

qualidade. 

O conceito que apresentou menor percentual foi o E, correspondendo a 7% dos alunos, formado pelos 

desenhos que apresentaram grandes problemas de representação. Considerando os estudantes com 

conceitos A e B como os mais hábeis em desenho, poderíamos dizer que este grupo é formado por 39% dos 

ingressantes, sendo o restante, 61%, correspondente aos desenhos de observação que apresentam 

fidelidade  de regular a escassa, em relação ao modelo. 

Na tabela 8 e na figura 40 temos uma estratificação dos dados, elencando as médias das notas das 

atividades com o conceito do desenho de observação. 

Tabela 8: Conceitos do desenho de observação e média das atividades. 

Figura 40: Conceitos dos desenhos de observação e média das atividades. 

Fonte: Autor (2017). 

Conceito Des. Observ. Quant. Alunos Média Expres. Repres. Média Projeto I Diferença entre Médias

A 16 8,4 8,0 0,4

B 26 8,0 7,1 0,9

C 33 7,1 6,1 1,0

D 26 6,4 5,8 0,6

E 8 5,0 3,7 1,3

Em vermelho estão as notas abaixo da média (7,0) 

Fonte: Autor (2017).
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Os dados da figura 40 demonstram que a média geral dos resultados apresentados na disciplina de 

Expressão e Representação são ligeiramente superiores aos resultados apresentados na disciplina de 

Projeto de Arquitetura I; isso ocorre em todos os conceitos atribuídos ao desenho de observação. Atribui-se 

este aspecto ao fato de esta disciplina ser uma atividade essencialmente nova para os estudantes, 

configurando-se como uma prática mais recente, estando eles menos habituados do que ao desenho. 

Observou-se igualmente uma correspondência entre os conceitos atribuídos ao desenho de observação e 

as médias das atividades; isto é, quando maior o conceito, maior a média. Os conceitos A e B conseguiram 

manter a média acima de 7,0 nas duas disciplinas, e o conceito C manteve a média apenas em desenho, 

apresentando-se abaixo da média em projeto. Já os conceitos D e E ficaram abaixo da média em ambas as 

disciplinas. 

Os dados apontaram também uma correspondência na qual, quanto menor o conceito do desenho de 

observação, maior a diferença existente entre a média das duas atividades. Isso somente não se observou 

na categoria D, que apresentou um desvio dessa tendência. O estudantes com conceitos mais altos em 

desenho de observação (A e B) também figuraram mais, proporcionalmente, na quantidade de alunos com 

média geral acima de 7,0 nas duas disciplinas, conforme tabela 9. 

Tabela 9: Conceitos dos desenhos de observação e alunos com média maior ou igual a 7,0. 

A relação entre os conceitos de desenho de observação e as notas médias apresentadas mostra de forma 

inicial a existência de um consenso com a fundamentação teórica deste trabalho (PALLAMAA, 2013; 

FRASCARI, 2011; TURIN, 2007), especificamente quando os autores afirmam que o maior domínio da 

linguagem — em nosso caso, o desenho — impacta de forma positiva no desenvolvimento criativo, pois o 

campo de associação de ideias e pensamentos é tanto maior quanto maior a aptidão de linguagem que o 

estudante demonstre. 

A menor diferença observada entre as notas de Expressão e Representação e a disciplina de Projeto de 

Arquitetura I, que se apresenta no grupo A, permite o entendimento da existência de uma relação entre a 

habilidade de desenhar e o desenvolvimento da solução projetual. De forma inversa, isso também se 

confirmou ao se observar que os estudantes com maior dificuldade com o desenho apresentaram maior 

dificuldade em projeto. 

Conceito Desenho de Observação Total de Alunos Quant. alunos com média maior que 7,0 Percentual 

A 16 14 88%

B 26 19 73%

C 33 12 36%

D 27 5 19%

E 8 1 13%

 

Fonte: Autor (2017).
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Parece possível entender esse fato por meio de Vieira (1995) e Bennet & Hacker (apud RODRIGUES, 2010), 

quando tratam dos efeitos do desenho de observação sobre o entendimento espacial, que permite maior 

eficiência em discriminar, reconhecer, discernir e explorar o espaço. O domínio dessa modalidade de 

desenho permitiria ainda um maior reconhecimento do que se observa, desenvolvendo o senso abstrato e 

estético. Abre-se dessa maneira um caminho de entendimento no qual o domínio do desenho de 

observação proporcionaria maior clareza no que tange à forma como se percebem os espaços, e certo 

refinamento na forma como o percebido é associado no processo criativo. 

O produto da capacidade perceptiva, alimentada esta pelo desenho, enriquece o acervo individual de 

precedentes, o que para Turin (2007) e Santaella (2003) é fator decisivo para a criatividade. Entende-se que 

é este acervo que permite um auxílio adicional para aquele que esteja mais familiarizado ao desenho. 

Os alunos também foram analisados em relação à regularidade das entregas. A tabela 10 e a figura 41, 

mostram a correspondência entre a categoria do desenho de observação e suas respectivas categorias de 

regularidade. 

Na tabela 10, pode-se observar que os estudantes plenos se concentram nos conceitos A, B e C. Na medida 

em que os conceitos do desenho de observação decaem, percebe-se maior predomínio de estudantes com 

menor quantidade de entrega dos trabalhos. 

Tabela 10: Número de alunos por categoria de regularidade e conceito. 

A B C D E Subtotal de 
alunos

%

Plenos 10 13 10 5 0 38 34,9%

Semiplenos 4 7 12 9 1 33 30,3%

Regulares 1 1 3 7 9 3 23 21,1%

Regulares 2 0 2 1 0 0 3 2,8%

Irregulares 1 1 3 4 4 13 11,9%

Fonte: Autor (2017).
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Figura 41: Gráfico de regularidade. 

Fonte: Autor (2017). 

Na figura 41, fica mais claro o aspecto apontado na tabela 10, anteriormente. Observa-se uma queda gradual 

do percentual dos alunos plenos e um aumento dos irregulares à medida que os conceitos diminuem. Dessa 

forma, o conceito A se mostra com o percentual maior de alunos plenos e, o conceito E, com o percentual 

maior de alunos irregulares. Isso mostra que, quanto mais alto o conceito em desenho de observação do 

estudante, mais este produz. Portanto, os conceitos do desenho de observação corresponderam 

proporcionalmente às notas de Expressão e Representação e Projeto de Arquitetura I, e aos índices de 

regularidade.  

Quanto à regularidade, dois aspectos poderiam ser comentados na forma de hipóteses: um no que toca ao 

trabalho do professor e, outro, em relação à postura do estudante. O primeiro faz menção aos estímulos, 

apoiado na teoria das zonas de desenvolvimento proximal de Vygotsky (1991).  

Os estudantes com mais facilidade (conceitos A e B em desenho de observação) podem se sentir mais 

motivados a trabalhar em virtude de o conteúdo da disciplina estar situado dentro da zona proximal de 

aprendizado deste grupo, ou seja, em estado potencial para ser absorvido pela zona real, o que significa a 

aquisição do conhecimento e ressignificação do conteúdo pelo estudante. 
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De outro lado, temos os acadêmicos com conceitos mais baixos em desenho de observação, os quais 

apresentaram maior dificuldade na realização das atividades. Esta condição faz o conteúdo da disciplina 

ficar situado fora da zona proximal de aprendizado deste grupo, podendo ser um dos motivos para o 

desenvolvimento de sentimentos de incapacidade e, consequentemente, desestímulo à prática. 

O segundo ponto diz respeito à falta de disciplina do estudante, aspecto abordado no capítulo 5 desta 

pesquisa, que, atrelado ou não à questão anterior, faz o aluno desenhar pouco, e quando desenha o faz de 

forma inconclusiva, malogrando com isso a continuidade de um processo que poderia lhe trazer soluções, 

ideias ou ainda caminhos de desenvolvimento. Para se saber como um desenho será, é preciso terminá-lo; 

um desenho que uma vez observado e analisado desencadeia outro, que é uma vez mais observado e 

reanalisado num movimento contínuo de retroalimentação entre o desenho e o autor (LASEAU, 1980). Este 

parece ser o ambiente no qual os conceitos são criados (DINIZ; PODESTÁ, 1997) e o princípio que cria a 

postura calcada na disciplina do trabalho realizado, sendo este o fator central do processo criativo (WATSON, 

2017). 

6.5.1. Resumo do desenvolvimento da Etapa I 

Na classificação dos desenhos de observação desenvolvidos pelos estudantes, 61% deles apresentaram 

problemas de moderado a grave. Este percentual é formato pelos conceitos C, D e E. Isso significa que 

apenas 39% dos alunos ingressantes demonstraram domínio aceitável da linguagem de desenho, 

correspondendo aos conceitos A e B, sendo exatamente estes dois últimos os únicos que conseguiram 

manter os conceitos acima da média nas duas disciplinas analisadas. 

Em Projeto de Arquitetura I, foram somente os alunos com conceitos A e B que mantiveram notas acima da 

média, além de serem os que mais trabalhos entregaram. 

Tais aspectos permitem inferir sobre a existência de uma clara relação entre o domínio da linguagem de 

desenho e o desempenho projetual em arquitetura, conforme afirmado pelos autores que serviram de apoio 

para os temas linguagem, pensamento e criatividade, como Turin (2007), Santaella (2003) e Ostrower (2014). 

O domínio da linguagem parece igualmente estar envolvido com fator de estímulo à prática, imprimindo no 

estudante uma postura mais ativa, produtiva e disciplinada de trabalho, entendida por Watson (2017) como 

base para o processo criativo. 
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6.6. Desenvolvimento da Etapa II 

Foram analisados nesta fase trabalhos de 36 alunos dos 109 relacionados na fase anterior. Este recorte não 

foi intencional, restringiu-se aos estudantes que forneceram suas atividades da disciplina de Projeto de 

Arquitetura I para esta pesquisa, somando à quantidade de 172 trabalhos analisados. A relação de alunos e 

atividades, categorizados pelo desenho de observação, segue na tabela 10. 

  

Apesar da forma fortuita como se chegou à quantidade dos trabalhos analisados, entende-se que a amostra 

verificada apresentou saturação suficiente para se observar de maneira satisfatória as principais relações 

envolvendo as unidades de registro e as categorias do desenho de observação dentro do universo desta 

pesquisa. 

A seguir serão apresentados os relatórios com comentários de cada uma das atividades de projeto 

analisadas e, ao final, um resumo com a apresentação de todos os dados em conjunto. 

Tabela 10: Estatística da Etapa II.

Categoria Quant. Trabalhos Quant. Alunos % Alunos

A 45 9 25%

B 46 9 25%

C 53 11 31%

D 17 5 14%

E 11 2 6%

Fonte: Autor (2017).
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Quadro 12: Relatório da Atividade 03. 

Fonte: Autor (2017). 

Atividade 03: observa-se que o conceito A é dominante no grupo dos estudantes com trabalhos 

classificados como singulares; adiantamos que este aspecto vai se repetir em todas as atividades 

seguintes. Os estudantes singulares se compõem na maior parte pelos conceitos A e B, aparecendo um do 

grupo E. Nesta atividade, não se observou qualquer ocorrência do registro schemata e abstração. Isso pode 

ser atribuído à própria natureza da atividade. Destacamos que o grupo do padrão 2 foi formado apenas por 

trabalhos que não conseguiram estruturar uma configuração espacial convincente. Apenas um aluno 

manifestou a aplicação de instrumentos, e este faz parte do grupo dos singulares. Nesta atividade, a escala 

humana foi mais aplicada pelos grupos dos padrões do que pelo dos singulares. 

Quadro 13: Relatório da Atividade 04. 

Total de Ativ. Quant. Des. Observ.

27 A B C D E Subtotal % Abstração % Schemata % Instrum. % Esc.Hum. %

Singulares 2 2 0 0 1 5 19% 0 0% 0 0% 1 20% 2 40%

Padrão 01 2 2 3 0 1 8 30% 0 0% 0 0% 0 0% 6 75%

Padrão 02 1 3 3 1 0 8 30% 0 0% 0 0% 0 0% 5 63%

Padrão 03 1 2 0 1 0 4 15% 0 0% 0 0% 0 0% 2 50%

Padrão 04 1 1 0 0 0 2 7% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100%
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Fonte: Autor (2018). 

Atividade 04: o grupo dos singulares mostrou maior incidência na unidade de registro schemata. Em 

instrumentos e escala humana, este grupo apresentou uma menor incidência em comparação aos 

trabalhos padrões. O grupo dos alunos classificados no desenho de observação nas categorias B e C 

apresenta-se em maior quantidade no grupo dos trabalhos padrões. Esta é uma das atividades que 

apresentam um espaço bastante restrito para o desenvolvimento do fundamento projetual proposto. 

Observou-se que, nestas condições, a incidência de trabalhos singulares aumenta. 

Total de Ativ. Quant. Des. Observ.

30 A B C D E Subtotal % Abstração % Schemata % Instrum. % Esc. Hum. %

Singulares 4 2 3 1 2 12 40% 0 0% 8 67% 2 17% 6 50%

Padrão 01 1 5 3 2 0 11 37% 0 0% 6 55% 0 0% 7 64%

Padrão 02 2 0 3 1 0 6 20% 0 0% 0 0% 6 100% 4 67%

Padrão 03 0 2 0 0 0 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50%
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Quadro 14: Relatório da Atividade 05. 

 

Fonte: Autor (2018). 

Atividade 05: nesta atividade o grupo dos alunos com trabalhos classificados em singulares obteve os 

maiores percentuais nos quatro registros de avaliação. Em comparação com as duas atividades anteriores, 

esta  ofereceu maior liberdade de composição. O índice maior de schemata apresentado pelos alunos deve-

se também ao fato de que parte da proposta da atividade estaria na aplicação de esquemas e sistemas de 

organização espacial. 

Total de Ativ. Quant. Des. Observ.

26 A B C D E Subtotal % Abstração % Schemata % Instrum. % Esc. Humana %

Singulares 3 0 0 1 0 4 15% 0 0% 3 75% 3 75% 4 100%

Padrão 01 0 3 3 0 0 6 23% 0 0% 3 50% 2 33% 3 50%

Padrão 02 1 2 1 0 1 5 19% 1 20% 3 60% 2 40% 3 60%

Padrão 03 1 0 2 1 0 4 15% 0 0% 1 25% 2 50% 0 0%

Padrão 04 2 0 2 0 0 4 15% 1 25% 3 75% 1 25% 2 50%

Padrão 05 0 1 1 1 1 3 12% 0 0% 3 100% 2 67% 2 67%
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Quadro 15: Relatório da Atividade 06. 

 

Fonte: Autor (2018). 

Atividade 06: uma vez mais os trabalhos singulares apresentam maior percentual nos registros analisados 

em relação ao grupo dos padrões, exceto em abstração, onde apenas um aluno integrante do grupo do 

padrão 02 apresentou este registro. As restrições e condicionantes voltam a aumentar nesta atividade e o 

índice de trabalhos singulares também aumenta. Apesar de ser dado o módulo que formava a base do 

espaço a ser projetado, poucos trabalhos apresentaram o uso de tal recurso. 

Total de 
atividades Quant. Des. Obs.

30 A B C D E Subtotal % Abstração % Squemata % Instrum. % Esc. Humana %

Singulares 7 0 2 2 1 12 40% 0 0% 5 42% 1 8% 10 83%

Padrão 01 1 2 3 0 1 7 23% 0 0% 1 14% 0 0% 4 57%

Padrão 02 1 1 2 1 0 5 17% 0 0% 2 40% 0 0% 5 100%

Padrão 03 0 2 2 1 0 5 17% 1 20% 2 40% 0 0% 3 60%

Padrão 04 0 2 0 0 0 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100%
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Quadro 16: Relatório da Atividade 07. 

 

Fonte: Autor (2018). 

Atividade 07: nesta atividade, os trabalhos que compõem os grupos dos padrões obtiveram maior 

percentual em dois dos quatro registros analisados: schemata e escala humana.  Esta é a única vez ao longo 

das atividades analisadas em que isto ocorreu. Os registros abstração e instrumentos obtiveram 

percentuais maiores no grupo dos trabalhos singulares. As restrições projetuais diminuíram e o índice dos 

trabalhos singulares também. 

Total Atividades Quant. Des. Obs.

27 A B C D E Subtotal % Abstração % Squemata % Instrum. % Esc. Humana %

Similares 3 1 1 0 0 5 19% 1 20% 2 40% 2 40% 2 40%

Padrão 01 2 3 2 0 1 8 30% 1 13% 7 88% 1 13% 6 75%

Padrão 02 2 2 3 2 1 9 33% 1 11% 7 78% 0 0% 4 44%

Padrão 03 2 0 1 0 0 3 11% 0 0% 2 67% 0 0% 1 33%

Padrão 04 0 2 0 0 0 2 7% 0 0% 2 100% 0 0% 1 50%
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Quadro 17: Relatório da Atividade 08. 

 

Fonte: Autor (2018). 

Atividade 08: é a última do primeiro bimestre, que fecha os fundamentos exercitados nessa etapa e que 

reúne todos os já desenvolvidos anteriormente. Desta forma, entende-se que este exercício possui 

representatividade especial em relação aos demais. Aqui, todos os registros de análise mostram o grupo 

dos trabalhos singulares com percentual maior em relação aos trabalhos classificados como padrão. O 

registro abstração foi o que obteve maior número de trabalhos em comparação às outras atividades 

analisadas, sendo – das quatro ocorrências – três pertencentes ao grupo dos trabalhos singulares. 

Total de 
atividades Quant. Des. Obs.

26 A B C D E Subtotal % Abstração % Squemata % Instrum. % Esc. Humana %

Singulares 4 1 1 2 0 7 27% 3 43% 4 57% 7 100% 6 86%

Padrão 01 0 3 5 0 1 9 35% 0 0% 4 44% 6 67% 5 56%

Padrão 02 2 1 1 0 0 4 15% 0 0% 3 75% 3 75% 3 75%

Padrão 03 0 1 2 0 0 3 12% 1 33% 2 67% 2 67% 3 100%

Padrão 04 0 1 2 0 0 3 12% 0 0% 0 0% 2 67% 1 33%
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Quadro 18: Síntese dos dados da Etapa II. 

 

Fonte: Autor (2018). 

Total Ativ. Singul. % Padrão 01 % Padrão 02 % Padrão 03 % Padrão 04 % Padrão 05 % Abst. % Esquem. % Instrum. % Esc. Hum. %

A 45 23 51% 6 13% 9 20% 4 9% 3 7% 0 0 5 22% 26 58% 13 29% 38 84%

B 46 6 13% 18 39% 9 20% 5 11% 6 13% 2 4% 3 7% 18 39% 12 26% 33 72%

C 53 7 13% 19 36% 13 25% 9 17% 4 8% 1 2% 2 4% 18 34% 15 28% 30 57%

D 17 6 35% 2 12% 5 29% 3 18% 0 0% 1 6% 0 0% 6 35% 6 35% 5 29%

E 11 4 36% 4 36% 2 18% 0 0% 0 0% 1 9% 0 0% 6 55% 1 9% 1 9%
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No quadro 18, é mostrado de forma resumida o percentual de trabalhos em cada categoria de seleção 

quanto ao tipo de solução – singular e as categorias padrão – sendo cada uma delas dividida pelos conceitos 

criados com o desenho de observação. 

 
Algumas generalizações podem ser observadas por meio desse quadro. Uma delas é o predomínio do 

conceito A na categoria dos trabalhos singulares. Outro aspecto diz respeito ao uso equilibrado da unidade 

de registro Instrumentos entre os conceitos, exceto o E, por apresentar uma redução muito grande em 

relação aos outros. 

A unidade de registro Escala Humana apresentou um padrão claro, no qual o conceito A mostra um maior 

percentual e, os demais, um percentual gradativamente menor, excetuando uma vez mais o conceito E, por 

apresentar uma redução muito grande comparativamente aos demais. 

6.6.1. Resumo do desenvolvimento da Etapa II 

Como forma de delimitar as características observadas nesta etapa da pesquisa, referentes a cada um dos 

conceitos atribuídos ao desenho de observação, relaciona-se abaixo: 

Conceito A: o estudo mostrou que os alunos categorizados no grupo A em desenho de observação possuem 

maior incidência (51%) no grupo dos trabalhos singulares, ou seja, trabalhos que apresentam algum caráter 

que não os permite agrupá-los em algum padrão de semelhança com outros trabalhos. Proporcionalmente, 

é também a categoria que conta com menor número de trabalhos no grupo padrão 01, o qual é constituído 

com a maior quantidade de atividades dentre as demais, sendo assim a categoria padrão mais convencional 

de todas. 

De uma forma geral, o grupo A também foi o que mostrou maior aplicação das unidades de registro 

analisadas, sendo a que apresentou maior incidência nos trabalhos foi a schemata. Apesar de poucos 

alunos de uma forma geral terem feito uso da unidade de registro abstração, os poucos que a aplicaram 

também estão contidos no grupo A. 

Conceito B: os alunos categorizados no grupo B apresentaram, juntamente com o grupo C, a menor 

incidência no grupo dos trabalhos singulares. Esse aspecto surpreende, pois não acompanha 

proporcionalmente a expectativa criada pelos trabalhos do grupo A. Além disso, o grupo B apresenta maior 

incidência no padrão 01. A porção do grupo B que mais se aproxima de trabalhar de forma menos 

convencional está representada no grupo do padrão 04, com apenas 13% dos trabalhos. 

Conceito C: a maior concentração desse grupo está no padrão 01 e boa parte do padrão 02; duas categorias 

de trabalhos bastante convencionais. É o terceiro e último grupo que possui algum índice em abstração; 

apresenta ainda boa incidência nas demais unidades de registro. 

Conceito D: este conceito também surpreende ao aparecer com quase metade dos trabalhos na categoria 

singular, o restante se apresenta bem distribuído nas demais categorias padrão.  
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Conceito E: curiosamente este conceito se divide entre a categoria singulares e padrão 01, não 

apresentando um padrão de comportamento claro. 

6.7. Análise dos resultados 

O gráfico dos resultados da Etapa I, apresentado anteriormente na figura 42, que relaciona as médias das 

notas das disciplinas de Expressão e Representação e de Projeto de Arquitetura I, permitiu entender uma 

correspondência direta entre o domínio da linguagem de desenho e o desempenho em projeto.  

Foi observada uma tendência que se apresenta como uma espécie de constante, mostrando que, quanto 

menor o domínio da linguagem de desenho, menor é o desempenho em projeto, conforme apresentado na 

figura 38. 

Figura 42: Tendência observada entre as disciplinas analisadas. 

Esta constante se apresentou em todos os conceitos analisados, exceto no ponto que passa pelo conceito 

D, em que as notas de projeto mostram ligeira reação. Este ponto de inflexão passa a chamar a atenção de 

forma especial quando observamos o gráfico síntese da Etapa II (Figura 43), onde se apresentam as cinco 

unidades de registro verificadas. 

 

Fonte: Autor (2018).
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Figura 43: Gráfico síntese da análise qualitativa. 

 

Fonte: Autor (2018). 

A linha tracejada representa a unidade de registro base (singularidade e intuição), a qual definiu a 

inventividade dos trabalhos, ou seja, representa o percentual das soluções projetuais distintas, que não 

possuíam soluções equivalentes desenvolvidas por outros estudantes. A variação desse índice pode ser 

observada ao longo de cada um dos conceitos atribuídos aos desenhos de observação. 

Essa unidade de registro chamada trata basicamente da criatividade dos estudantes, que de acordo com 

Santaella (2003), Turin (2007) e Ostrower (2016), define-se como associações entre ideias e pensamentos. 

As autoras afirmam que essas conexões estão relacionadas com o domínio da linguagem, por esta ser 

constituída pelos elementos próprios em determinada tarefa. Portanto, quanto maior for em nosso caso o 

domínio da linguagem do desenho, mais favorecido é o processo criativo de projeto. 

As autoras afirmam que a criatividade também está atrelada aos precedentes ou repertório acumulado do 

indivíduo. A posse de um maior acervo pessoal de experiências permite igualmente mais possibilidades de 

ocorrerem essas conexões. Consequentemente, quanto maior for a quantidade de combinações possíveis, 

maiores as chances de surgirem soluções criativas, ou soluções menos óbvias. 

A intuição, entendida nesta pesquisa como o ato de pressentir uma possibilidade de solução 

independentemente de análise ou raciocínio prévio (MICHAELLIS, 2018), é abordada por Rodrigues (2010) 

como uma faculdade que é tanto mais apurada quanto maior for a eficiência e livre resolução do desenho do 

indivíduo, em que se deixa de pensar no ato de desenhar em si, passando-se a trabalhar de forma mais 

direta na ideia. 
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De acordo com o que foi exposto pelos autores citados, é possível entender que os desenhos de observação 

produzidos pelos estudantes representam não somente o quanto estes possuem em domínio de linguagem 

de desenho, mas também, de forma tácita, o caráter de seus repertórios pessoais. 

Esse aspecto apresenta consenso com  Edwards (2008), Ching (2011) e Richards (2013), ao afirmarem que a 

prática do desenho fortalece a memória visual por se tratar de um exercício ativo, em que tanto o mental 

quanto o físico estão envolvidos. Por essa razão, é admissível que aqueles que possuem maior domínio da 

linguagem de desenho também são aqueles que possuem maior repertório pessoal. O ato de desenhar 

aperfeiçoa a linguagem e permite um aumento da consciência sobre aquilo que se desenha em um 

processo de aprimoramento constante (EDWARDS, 2008). 

Nesse sentido, a linha de singularidade da figura 39 parece apresentar um contrassenso em relação às 

afirmações dos autores citados, pois mostra um índice de criatividade nos conceitos de desenho de 

observação D e E tão alto quanto os conceitos A e B, classificados como os mais hábeis em desenho. 

São nas demais unidades de registro, definidas aqui como auxiliares, cuja função nesta pesquisa é ajudar a 

entender o comportamento da singularidade apresentada nos trabalhos de projeto dos estudantes, que 

entendemos o comportamento não esperado da alta singularidade nos conceitos D e E. 

As linhas que representam as unidades de registro abstração e escala humana mostram um 

comportamento em constante queda. Contudo, as linhas das unidades de registro referentes a 

instrumentos e schemata, apresentam um comportamento de reação coincidentemente no ponto em que 

cruzam o conceito D. Isso permite entender que tanto as unidades de registro schemata quanto 

instrumentos são fatores de influência na singularidade dos trabalhos desse conceito. 

O grupo de estudantes formado pelo conceito D foi o que mais se apropriou dos instrumentos de desenho 

para o desenvolvimento de seus trabalhos, notadamente os esquadros e a régua paralela. Seria difícil apurar 

aqui as razões que levaram esse grupo de estudantes a responder às atividade dessa forma mais do que os 

outros. Entretanto, essa situação deixa entrever que a falta do domínio da linguagem do desenho 

apresentada por esse grupo de estudantes foi de alguma forma compensada, ou ainda, amparada pelo uso 

dos instrumentos. 

Isso vai ao encontro do que afirma Frascari (2011), ao consignar que o processo de pegar e agarrar os 

instrumentos de desenho constitui-se em um importante recurso no desenvolvimento das ideias. Quando o 

estudante compreende o modo como usá-los e os movimentos envolvidos no seu manuseio, os 

instrumentos tornam-se como extensões de seu próprio corpo. Deixam de pensar sobre o que seguram e 

passam a pensar sobre o que os instrumentos tocam. Pallasmaa (2013b) reforça essa ideia ao afirmar que as 

relações com as ferramentas promovem diferentes estímulos sobre o pensar e o fazer. 

Será que este grupo encontraria uma saída tão inventiva se estivesse utilizando o computador? 

Concordamos com Frascari (2011) quando este afirma que essas descobertas não ocorrem nos meios 

informatizados , por haver um “abismo” entre o modo como as informações são inseridas, via teclado e 41

 Fazemos uma exceção ao uso de tablets e canetas especiais para desenho digital, recursos ainda não plenamente apropriados por 41

arquitetos.

�99



mouse, e o modo como são apresentadas, por meio da tela ou impressora. Portanto, a componente tátil e 

corpórea do desenho, responsável pela compreensão do mundo exterior (FRASCARI, 2011), estaria nesse 

caso reduzida a pequenos movimentos mecânicos e repetitivos, atrofiando sua gestualidade (ARANTES, 

2012). 

É importante mencionar que o uso de instrumentos não foi exclusividade do conceito D, que apresentou 

35% de incidência em seus trabalhos, uma vez que trabalhos de todos os conceitos apresentaram uso 

desta unidade de registro, entretanto com menor frequência no caso dos demais conceitos. O conceito A, 

por exemplo, ficou logo atrás, apresentando uso de instrumentos em 29% das soluções. Esse aspecto 

coloca em destaque o quanto tal prática pode ser empregada como estratégia didática para explorar o 

potencial criativo dos estudantes. 

No conceito E, todas as unidades de registro se apresentam em queda, exceto a schemata, que parece ser a 

responsável por sustentar a alta singularidade deste conceito, que se caracteriza pelo baixíssimo domínio 

de linguagem. Portanto, o conjunto de informações verificadas no âmbito da presente pesquisa nos faz 

entender a unidade de registro schemata como o principal elemento de sustenção nos trabalhos que 

apresentam soluções singulares. 

Não desconsideramos que o conceito E tenha sofrido certo inflacionamento na sua avaliação gráfica, já que 

os 11 trabalhos que foram entregues para análise são dos dois estudantes que obtiveram as maiores médias 

desse conceito em Expressão e Representação e Projeto de Arquitetura I. Possivelmente, se houvesse 

outros trabalhos analisados desse grupo, a média de singularidade poderia ter sido mais baixa; embora 

poderíamos apenas considerar que o conceito E em questão é uma amostra no melhor dos casos. 

Se, de um lado, vimos os instrumentos físicos de desenho fornecerem o amparo para a produção intelectual 

dos estudantes, de outro, vemos a schemata como uma espécie de instrumento não físico, que uma vez sua 

estrutura seja desenhada no papel, passa a criar pontos de contato com o acervo pessoal do estudante 

resultando em sugestões para o desenvolvimento projetual (LASEAU, 1980). 

Retornando à questão lançada anteriormente, entendemos que o comportamento singular do conceito E, 

feita a devida ressalva, pode ser compreendido por meio da unidade de registro schemata. Isso leva a 

entender que não se pode subestimar o acervo pessoal de imagens dos estudantes aos quais foram 

atribuídos conceitos mais baixos. 

Talvez se trate de um outro tipo de imaginário, que não desliza pela lapiseira como o daqueles que mostram 

maior domínio do desenho, pelo simples fato de que seus imaginários não foram construídos pelo desenho, 

mas muito provavelmente apenas observando. A schemata nesse sentido se apresenta como uma forma de 

criar o ambiente ideal para de dirigir ao próprio interno (VIEIRA, 1995), dragando da mente os precedentes e 

revelando o seu conteúdo (BERGER, 1950). 

No conceito B, há uma queda brusca de singularidade em relação ao conceito A. Isso de certa forma 

também representa um comportamento não esperado por um conceito que possui bom domínio da 

linguagem do desenho. O comportamento da singularidade do conceito C chama a atenção igualmente; isso 

porque, mesmo se tratando de um conceito com melhores condições de domínio de desenho que D e E, 
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apresenta singularidade mais baixa que estes últimos. Em resumo, temos os conceitos B, C e D com 

schemata muito próxima, mas com o percentual de singularidade muito diferente. 

Aqui a schemata mostra seus limites, embora não entendamos que isso vá contra a compreensão anterior 

sobre esta unidade de registro. A schemata continua se apresentando como o único indicador que se 

manteve em todos os conceitos acima da linha de singularidade e que, também, mais se assemelha em 

comportamento com ela. Contudo, parece que a schemata mostra certa independência em relação aos 

conceitos dos desenho de observação, ao contrário do que a princípio se estaria imaginando. 

Como caminho de desenvolvimento futuro, entende-se que os instrumentos de análise utilizados poderiam 

ser enriquecidos por outras unidades de registro para se colocar luz sobre estes aspectos observados. 

A baixa presença da abstração sobre a singularidade dos projetos pode estar atribuída ao momento de 

formação dos alunos, que não os permite ainda enxergar a aplicabilidade no uso de tal recurso. Isto pode 

também ser associado ao fato de que muitos alunos ainda carregam consigo exigências de desempenho 

oriundas do Ensino Médio, onde predominam os conceitos de "certo" e "errado": para estes alunos, as 

respostas devem ser sempre "certas" e a abstração não contribui para este resultado. Portanto, pode se 

tratar de uma preocupação inerente a outro momento no qual o arquiteto sinta uma necessidade maior em 

responder a um problema dentro de uma ideia de síntese e economia de meios. 

Apesar da unidade de registro escala humana não mostrar relação explícita com a linha de singularidade, foi 

a que apresentou correspondência mais clara com os conceitos do desenho de observação, reduzindo sua 

incidência gradualmente à medida que se afasta do conceito A. 

Representar escalas humanas dentro desta pesquisa foi considerado um indicador de interação corpórea 

entre o projeto e seu autor (FRASCARI, 2011); (PALLASMAA, 2013b). Ao representá-las, os estudantes 

estariam demonstrando, mesmo que de forma tácita, o quanto pensam e sentem os espaços de forma 

corporificada, projetando o próprio corpo nos espaços que desenharam. 

Tal equivalência denota que o desenho de observação pode estar vinculado a um pensamento mais 

relacionado com o mundo tátil, da ação do toque, ao contrário da schemata, de essência mais abstrata e 

intelectual. 

Contudo, não se entende esta questão de forma polarizada. Quando Lockard (2000) afirma que a 

representação em perspectiva cônica convida o estudante a entrar, ocupar e olhar seu projeto, evitando 

tratá-lo como um objeto, acaba demonstrando o quanto a schemata da perspectiva pode estar trabalhando 

de forma simultânea  nesses dois extremos. 

Baseado nas teorias sobre os neurônios espelho, Frascari (2011) afirma que as figuras humanas 

representadas nos desenhos de arquitetura geram, no próprio corpo daqueles que as observam, simulações 

da intenção percebida da personagem representada no projeto. Assim, o desenho de observação poderia 

ser considerado um exercício de empatia com o meio quando, ao se observar com maior acuidade, sentir no 

próprio corpo o que vê, vindo a representar uma imagem gráfico-corporificada? 

�101



Outro aspecto apontado pelo mesmo autor acerca deste tema trata da visão háptica como uma visão que 

toca à distância, que convida a chegar mais perto do que se vê. Pallasmaa (2013b, p. 105) complementa 

nesse sentido ao afirmar que “os olhos levam as mãos a grandes distâncias” e que “o desenho e 

especialmente a pintura não são apenas uma questão de registro da essência visual da cena; o objeto 

aparentemente visual transmite toda a essência sensual da coisa”. 

Por esse ângulo, a aquisição da linguagem do desenho de observação representaria um maior vínculo com o 

mundo físico, por meio de uma percepção mais sensualizada, estimulada pelo próprio desenho. 

Apesar das unidades de registro escala humana e abstração não apresentarem efeito aparente no 

comportamento da linha de singularidade, entende-se que elas devem ser melhor estudadas, no sentido de 

se investigar outras implicações sobre o desenvolvimento projetual em arquitetura. 
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7. Considerações finais 

A fundamentação teórica da presente pesquisa permitiu entender os desenhos de arquitetura como 

elementos intimamente vinculados à própria concepção da arquitetura ao longo da história. Uma 

interdependência entre o modo de representação dos edifícios e os distintos modelos de pensamento 

ligados a cada período. 

A consolidação do desenho arquitetônico como meio de comunicação e de projeto está intimamente 

associada à consolidação da profissão de arquiteto (início do Renascimento ), quando este profissional 42

passou a ter o domínio dos códigos gráficos de representação, que o habilitou a conceber, idealizar e 

planejar espaços habitáveis. Tais atributos se estabeleceram quando a representação gráfica em 

arquitetura se sistematizou, alcançando sua forma escrita (MARTINEZ, 2000). Isto permitiu, pela primeira 

vez na história, uma simulação de melhor qualidade dos edifícios antes destes serem construídos. 

Este fato é especialmente importante pois significou a emancipação do fazer pautado na tradição, em que 

as ações construtivas apenas repetiam cânones pré-estabelecidos, onde os registros gráficos não tinham 

maior importância, passando a concepção dos edifícios ao campo do pensar. Isto promoveu a formação de 

novas estruturas de pensamento a partir do recém-criado alfabeto gráfico, dando-se início à Idade Moderna 

(RAMOS, 2009). 

Entende-se esta passagem como o ponto inicial que estabelece a relação entre linguagem e pensamento 

no âmbito arquitetônico, cenário no qual esta pesquisa se desenvolveu, ao investigar esta mesma relação 

no âmbito do ensino de desenho e de projeto. 

A partir de autores que tratam especificamente da relação entre linguagem e pensamento, dentre eles 

Santaella (2003), Turin (2007)  e Vygotsky (2015), foi possível definir a correspondência existente entre estes 

dois termos. Reconheceu-se o desenho arquitetônico como linguagem em virtude do caráter que a define: 

comunicar. E este foi vinculado ao pensar, admitindo-se a linguagem como base para a construção do 

pensamento. 

A linguagem é o meio em que os pensamentos e ideias se desenvolvem e se associam, apresentando-se 

dessa forma como elemento base para a criatividade (TURIN, 2007). Quanto mais amplo for o domínio de 

uma linguagem, maiores as possibilidades de relacionar e associar ideias.  

Autores como Frascari (2011) e Pallasmaa (2013b), permitiram entender o desenhar como um ato que 

envolve não somente a mente, mas também o corpo, especialmente as mãos. Criamos pensamentos e 

ideias a partir daquilo que tocamos. Esta componente corpórea-cognitiva do desenho é a que permite 

absorver os instrumentos como uma extensão do próprio corpo, estabelecendo-se assim uma relação 

íntima entre o fazer e o pensar. 

O distanciamento da experiência do corpo inerente ao desenho, retira sua dimensão existencial. Esvazia-se 

do seu processo cognitivo a substância tátil, a qual estabelece o elo com o mundo físico, onde as obras de 

 Notadamente pela atuação profissional de Filippo Brunelleschi (1377-1446).42
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arquitetura passam a existir. Esta é a base das críticas contidas neste trabalho a respeito do uso do 

computador, podendo ser considerado inapropriado no processo de projeto em âmbito acadêmico.  

A partir dos elementos apresentados, foi estabelecido o desenho como linguagem corporificada promotora 

do pensamento projetual em arquitetura. Dessa forma, ao menos no âmbito teórico, as perguntas 

norteadoras desta pesquisa, que indagam a respeito das relações entre o desenhar e o pensar, estariam 

respondidas. 

Contudo, buscou-se no estudo de caso, observar a presença de tais elementos na prática, trazendo-se à 

tona as circunstâncias envolvidas em atividades trabalhadas em ateliê, que evidenciassem a presença das 

correspondências encontradas na parte teórica desta pesquisa. 

O resultado mostrou que os alunos com maior domínio em desenho são os mesmos que apresentaram 

melhores notas em projeto, assim como, aqueles que desenvolveram soluções projetuais distintas, aqui 

chamadas como singulares. Isso confirmou os pontos apresentados pelos autores citados. 

Contudo, foi observado também, mesmo em menor proporção, a existência de trabalhos singulares 

desenvolvidos por acadêmicos com desempenho inferior em desenho. Após análise destas atividades, foi 

percebido que ambos apresentaram o uso de um elemento comum: a unidade de registro schemata. 

A schemata, termo definido por Gombrich (1995) como estruturas prévias de desenho, mais 

especificamente em relação ao desenho artístico, foi adotado nesta pesquisa como sistemas gerais de 

organização que auxiliam no domínio da representação e na criatividade, por sugerir alternativas de 

desenvolvimento projetual ao evocar o acervo particular de imagens de quem a desenvolve (projeção). 

Foram observadas como schemata as organizações espaciais baseadas em simetrias, traçados 

reguladores, regras de proporção e métodos de perspectiva. 

Este fato colocou em evidência uma dimensão do desenho que, de forma mais efetiva, auxiliou no 

desenvolvimento de trabalhos com soluções menos óbvias, e ao mesmo tempo se mostrou ao alcance até 

mesmo dos estudantes com menor domínio em desenho de uma forma geral, ou, de acordo com as teorias 

de Vygotsky (1991), estudantes com zona real menor. 

Entende-se que este aspecto não contraria o que foi apresentado pelos autores com relação ao tema 

linguagem, especialmente Santaella (2003), Turin (2007) e Ostrower (2014), quando afirmam que a 

criatividade está diretamente relacionada com o domínio da linguagem. O fato observado apenas parece 

apontar para um fundamento ou estratégia específica do desenho que responde mais diretamente ao 

desenvolvimento criativo do estudante, mesmo que este apresente dificuldade com a linguagem. Isso 

permite pensar no quanto uma pedagogia apoiada no desenho poderia ser explorada, ao ser esta balizada 

em elementos conscientemente estabelecidos em virtude de sua causa e efeito. 

Além da schemata, foi observado no estudo de caso a influência exercida pelo uso de instrumentos de 

desenho nas soluções de muitos projetos singulares, quase que exclusivamente de esquadros. Este aspecto 

ficou demonstrado na escolha por parte dos estudantes por determinados alinhamentos e composições de 

ângulos. Confirmamos com isso o exposto por Frascari (2011) ao afirmar que a manipulação dos 

instrumentos sugerem ideias e formas de explorar um problema de projeto. 
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A observação de tais aspectos permitiu um olhar mais amplo para a função do desenho no âmbito do ensino 

de arquitetura, evidenciando seu potencial como um valioso recurso para o ensino de desenho e projeto. 

De posse desta visão, trazemos algumas considerações sobre a forma como as disciplinas analisadas estão 

estruturadas hoje, assim como sugestões da maneira que estas poderiam ser trabalhadas no futuro. 

Tratando inicialmente da disciplina de Expressão e Representação, entendemos que o conhecimento dos 

métodos de desenho em perspectiva como são ministrados atualmente são importantes pois, como já 

apresentado, fornecem a schemata do aluno, permitindo-o representar e investigar ideias partindo de uma 

estrutura prévia, elemento fundamental para explorar distintas formas de abordagem de um problema.  

Os desenhos produzidos na prancheta com o auxílio de instrumentos se alinham também com os 

elementos apresentados por Frascari (2011) e Pallasmaa (2013b), quando se referem à importância do 

aspecto corpóreo-cognitivo do ato de desenhar e sua relação com os instrumentos de desenho.  

Muito embora tais aspectos sejam atendidos atualmente pela disciplina, as atividades pouco exploram os 

espaços físicos: baseiam-se quase tão somente em espaços hipotéticos, apresentados aos estudantes já 

na forma de desenho. Entende-se com isso a possibilidade de se explorar o mundo concreto por meio da 

representação. Esta recomendação se apoia no entendimento de que a prática do desenho produz certas 

exigências que são benéficas para se observar os ambientes com acuidade (CARNEIRO, 1995). 

Elencamos a seguir, sugestões de atividades focadas na apreensão do mundo físico por meio do desenho e 

que poderiam ser incorporadas ao escopo de disciplinas: 

1. Atividades de levantamento arquitetônico trabalhando em variadas projeções (planta, corte, perspectiva, 

etc.). Este exercício permitiria uma maior aproximação entre o estudante e o espaço, relacionando sua 

representação com as medidas. A importância de se saber a medida das coisas é abordada por Baeza (2013) 

ao afirmar que vinculamos a representação com o mundo material por meio delas, pois tudo que existe no 

mundo físico tem dimensão.  

2. Desenhar diferentes perspectivas de um mesmo espaço. Esta atividade desenvolveria o senso de seleção 

dos elementos que seriam representados ao se trabalhar em diferentes escalas de aproximação. A variação 

de escala, ora mais próxima, ora mais distante, é abordada por Vieira (1995) como uma forma de se 

aprofundar no conhecimento das coisas. Conhecemos mais sobre algo quando entendemos sua 

configuração a partir de diferentes escalas, por meio de distintos pontos de aproximação.  

3. Explorar percursos a pé e representá-los por meio de desenhos chave, ao modo como Gordon Cullen 

(1985) os realizou. Nesta atividade, a experiência do desenho de observação poderia ganhar enfoques 

variados, seja na atenção do próprio percurso, em que o movimento do corpo dá origem a desenhos 

episódicos, seja nos materiais e texturas que compõem o trajeto. Esta estratégia buscaria ampliar o 

significado do que vivenciamos por meio da dimensão corpórea no ato de desenhar, integrando os 

estímulos sensoriais e a percepção de padrões de movimento e pensamentos (FRASCARI, 2011). 
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4. O estudo de representação das texturas de diversos materiais poderia ser desenvolvido com exercícios de 

decalque de superfícies, por meio de uma folha colocada sobre os materiais escolhidos, esfregando-se com 

um lápis ou giz, técnica conhecida como frotagem. Posteriormente estas texturas seriam estilizadas e 

aplicadas em espaços representados em perspectiva, proporcionando uma aproximação com elementos 

físicos por meio da criação de sua identidade gráfica. Esta seria uma forma de exercitar os conceitos 

abordados por Frascari (2011), quando aborda sobre a importância do tato como elemento fundamental para 

o verdadeiro entendimento do que se vê. 

5. Ainda com base nos mesmos conceitos abordados por Frascari (2011), propõe-se explorar por meio do 

desenho as características variadas de um material de construção específico, podendo ser um bloco de 

concreto, um tijolo, uma pedra, pedaço de madeira, etc. Estes seriam desenhados de diversas formas, 

capturando suas texturas, cores e formas. Aproximar os estudantes destes materiais ajudariam a criar neles 

maior consciência a respeito de sua respectiva materialidade, incorporando aspectos sensíveis inerentes à 

realidade de cada material nas escolhas feitas pelo estudante durante o projeto. 

Com relação à disciplina de Projeto de Arquitetura I, repetiríamos o já sugerido, para que as atividades 

também explorassem mais os espaços físicos existentes. Isso viria a reforçar e deixar presente o vínculo 

entre a representação e o espaço construído. 

A schemata trabalhada em atividades que exploram conceitos como modulação, proporções e demais 

estratégias de composição é, conforme observado no estudo de caso, elemento fundamental para o 

desenvolvimento da inventividade dos estudantes. Dessa forma, entende-se que tal fundamento poderia 

ser explorado em todas as atividades, mas de formas variadas. 

Diversas outras atividades relacionadas ao desenho poderiam ser citadas, contudo o componente 

indispensável seria aquele que, de uma forma ou de outra, permitisse ao estudante ensaiar espaços e 

materiais com sua mente e seu corpo. 

A importância do domínio da linguagem do desenho foi observada de forma prática quando analisados os 

estudantes classificados no conceito A em desenho de observação. Estes apresentaram um melhor 

desempenho do que todos os demais, tanto na disciplina de desenho, quanto na disciplina de projeto. Na 

disciplina de desenho, em razão de possuírem mais prática, isso certamente os beneficiou, pois iniciaram o 

curso mais hábeis em desenho. E na disciplina de projeto, por duas razões: a primeira por consequência 

natural da desenvoltura e aptidão que o domínio do desenho proporciona, auxiliando no processo de 

associação de ideias e pensamentos (SANTAELLA, 2003; TURIN, 2007; RODRIGUES, 2010). E a segunda por 

se entender que estes estudantes dispunham de um maior acervo de precedentes para serem associados 

do que os demais, por influência natural das práticas de desenho realizadas anteriormente à disciplina.  

Entende-se dessa forma que desenhar à mão, em suas diferentes modalidades de representação 

(projeções ortogonais, perspectiva, croquis de observação, etc.), considerando o que particulariza cada uma 

delas, é um recurso fundamental para a formação do arquiteto, pois congrega em si uma forma de pensar e 

sentir o que se desenha. 
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Ensinar desenho na escola de arquitetura, entendendo as implicações de cada técnica, permite ao professor 

atuar com maior consciência, considerando os diferentes níveis de domínio de desenho que apresentam os 

estudantes, oportunizando a todos uma forma de desenvolvimento criativo com autonomia. 

Entende-se que a habilidade em desenhar não representa nela mesma uma melhor condição de se pensar 

um projeto de arquitetura. Conclui-se que esta circunstância está pautada na combinação envolvendo o 

imaginário de uma pessoa e a forma como ela o manifesta e encadeia associações. Nesses aspectos é que 

o desenho mostra sua contribuição 

�107



Referências 
 
1STDIBS. Red and Blue Chair. (1917). Disponível em: <https://www.1stdibs.com/furniture/seating/
armchairs/red-blue-chair-gerrit-thomas-rietveld/id-f_4040443/>. Acesso em: 30/08/2018. 

ALLEN, Stan. Axonometric projection: new geometries and old origins. Architecture, Technique and 
Representation, G+B Arts International, Amsterdã, 2000, pp. 17-26. 

ALMEIDA. Inês Barahona. A cegueira na origem do desenho: Jacques Derrida em mémoires d’aveugle. 
Philosophica n.º 19/20., 2002, Lisboa, Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa & . 
Disponível em: <http://revistaphilosophica.weebly.com/2002.html>. Acessado em: 31/10/2017.

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura na era digital-financeira. 1ª ed. São Paulo: Editora 34, 2012. 368p.

ARCHINFO. Alvar Aalto: Vuoksenniska Church (1955-1958). 2013. Disponível em: <http://
www.finnisharchitecture.fi/2014/02/lecture-series-on-aalto-at-aalto/> Acesso em: 25/11/2017.

ARCHIVE.ORG. Album de Villard de Honnecourt: Abside de Reims - século 13. 1906. Disponível em: 
<https://archive.org/details/albumdevillardde00vill>. Acesso em: 16/10/2017. 

ARKARAPRASERTKUL, Non. The social poetics of urban design: rethinking urban design through Louis 
Kahn’s vision for Central Philadelphia (1939–1962), Journal of Urban Design, 2016. Disponível em: 
<https://cdn.shanghai.nyu.edu/sites/default/files/media/01.pdf>. Acesso em 28/12/2018. 

ARTIGAS, J. B. V. Caminhos da arquitetura. São Paulo/SP: Cosac Naify, 2004. 

BAEZA, Alberto Campo. Pensar com as mãos. 2ª ed. Casa de Cambra/ Portugal: Caleidoscópio, 2013. 
149p.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, 229 p.

BERGER, John. John Berger: Drawing is discovery. 1950. Disponível em <https://
www.newstatesman.com/culture/art-and-design/2013/05/john-berger-drawing-discovery>. Acesso em 
12/12/2017. 

CARNEIRO, Alberto. Campo Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho/Projeto. 
Coleção seis lições, nº5. 1ª ed. Porto: Faculdade de Arquitectura do Porto - Marca - Artes Gráficas, 1995.

CATTANI, A. Arquitetura e representação gráfica: considerações históricas e aspectos práticos. 
Arqtexto, v. 9, p. 110–123, 2006. Porto Alegre/RS. 

______. Sobre o desenho. Arqtexto, v. 19, p. 6–37, 2017. Porto Alegre/RS.  

CERVERA, E. Dibujo y representacion arquitectonica. Buenos Aires: Fundación Editorial de Belgramo, 
1996. 

CHING, Francis D. K. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
400p.

______. Representação Gráfica em Arquitetura. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 256p.

______. Drawing, a creative process. United States: Jhon Wiley & Son’s, 1989.

COLUMBIA INTERACTIVE. Beyond the Blob - Digital Technology in Columbia's Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation.[2002?]. Disponível em: <http://ci.columbia.edu/ci/subjects/
profiles/arch_profile0.html> Acesso em: 24/11/2017.

�108

http://revistaphilosophica.weebly.com/2002.html


COOK, Peter. Drawing, the motive force of the architecture. 2ª ed. United States: John Wiley & Son’s, 
2014.

COSTA, Lúcio. Arquitetura. 3ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.

CROWE, Norman; LASEAU, Paul. Visual Notes for Architects and Designers. 2ª ed. New Jersey: John 
Wiley and Sons, 2012.

CULLEN, G. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1983.  

DERRIDA, Jacques. Memória de Cego: o auto-retrato e outras ruínas. 1ª ed. Portugal: Calouste 
Gulbenkian, 2010. 149p.

DINEHART, Laura H. Handwriting in early childhood education: Current research and future 
implications. Journal of Early Childhood Literacy. Vol 15, Issue 1, pp. 97 - 118. First Published March 18, 
2014.

DINIZ, João; PODESTÁ, Sylvio Emrich. Desenho de Arquiteto. Vol.1. Belo Horizonte: AP Cultural, 1997.

DORFMAN, Beatriz Regina. Arquitetura e representação: as Casas de papel, de Peter Eisenman e textos 
da desconstrução, de Jacques Derrida, anos 60 a 80. Tese, UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 2009. 

EDWARDS, Brian. Understanding Architecture through drawings. New York: Taylor & Francis, 2008.

FARNSWORTHHOUSE.ORG. Mies Van Der Rohe. Disponível em: <https://www.farnsworthhouse.org/
history-farnsworth-house/>. Acesso em: 20/06/2018.

FAZIO; MOFFETT; WODEHOUSE. A história da arquitetura mundial. 3ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 616 
p.

FILIPPO JUVARRA. In: Oxford Reference. Disponível em <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/
oi/authority.20110810105202694>.2018. Acesso em: 20/02/2018. 

FRASCARI, M. Eleven exercises in the art of architectural drawing: slow food for architet’s imagination. 
1o ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011.

FUÃO. Fernando Freitas. A máquina de fragmentos, a construção da arquitetura através dos 
primeiros instrumentos óticos. A domesticação da visão 1. 2012. Disponível em <https://
fernandofuao.blogspot.com.br/2012/10/a-maquina-de-fragmentos-construcao-da.html> Acesso em: 
26/10/2017. 

GOMBRICH, Ernst H. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

GOMES FILHO. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8ª ed. São Paulo: Escrituras Editora, 
2008.

HAMMOND, Victoria. High Baroque scenography and the architecture of Antonio Galli Bibiena. Minerva 
Access - Institutional Repository of The University of Melbourne. 2015. Disponível em: <http://
hdl.handle.net/11343/55610> Acesso em: 01/11/2017. 

HELD, R.; HEIN, A. Movement-Produced Stimulation in the Development of Visually Guided Behavior. 
Journal of Comparative and Physiological Psychology. 56 (5): 872-876, 1963.

HEWITT, M. Representational Forms and Modes of Conception: an Approach to the History of 
Architectural Drawing. Journal of Architectural Education, v. 39, n. 2, p. 2–9, 1985. Taylor & Francis, Ltd. 
on behalf of the Association of Collegiate Schools of Architecture, Inc. Disponível em: <http://
www.jstor.org/stable/1424961>. Acesso em: 22/05/2017. 

�109



HOPE, Gill. Thinking and Learning Through Drawings - In Primary Classrooms. 1º edição. London: SAGE 
publications Ltd. 2008. 

IBGE. Mapa da Região Sul do Brasil. 2006. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/
mapas_do_brasil/sociedade_e_economia/mapas_murais/brasil_divisoes_regionais_2006.pdf >. 
Acesso em: 23/05/2018.

INVISIBLE CULTURE. Greg Lynn. Embryological House, 1998-9 - still frame from the design process. 
Disponível em: <http://ivc.lib.rochester.edu/tasting-space/> Acesso em: 25/11/2017.

JENKINS. Eric J. Draw to Design: Analyzing architecture through freehand drawing. Basel: Birkhäuser, 
2013. 

KENOFF, Anna. Décadas depois do surgimento do CAD, a arquitetura está se livrando do papel — 
desta vez é sério. 2017. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/875901/decadas-depois-do-
surgimento-do-cad-a-arquitetura-esta-se-livrando-do-papel-desta-vez-e-serio> Acessado em: 
27/07/2017.

L’AGENCE PHOTO. Architecte au plan. (2120 a.C b). Disponível em <https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?
VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCAZOVLKX&SMLS=1&RW=1440&RH=816> Acesso :12/10/2017. 

______. Detalhe Architecte à la règle.(2120 a.C a).  Disponível em <https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?
VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCAZOJRZD&SMLS=1&RW=1440&RH=816> (2120 a.C?). Acesso em: 
12/10/2017. 

LEAL-TOLEDO, G. Neurônios-espelho e o representacionalismo 1. Revista Filos, v. 22, n. 30, p. 179–194, 
2010. Curitiba/PR.

LESEAU, Paul. Graphic Thinking for Architects and designers. New York: Litton Educational Publishing, 
1980. 212p.

LOCKARD. William Kirby. Design Drawing Experiences. New York: Norton Books for Architects & 
Designers, 2000.

LORDA, Joaquin. Ecole des Beaux-Arts: Prix de Rome, 1779-1850. 2017a. Disponível em: <http://
www.unav.es/ha/008-TIPO/beaux-arts-1779-1828.htm> Acesso em 10/10/2017. 

______. Scene per Angolo: the Galli da Bibiena's designs, 1725. 2017b. Disponível em: <http://
www.unav.es/ha/007-TEAT/barrocos-bibiena-familia.htm> Acesso em 27/10/2017. 

LOUVRE. Atlas base des oeuvres exposées. Recherche. Gudea, prince de Lagash Statue dite 
"l'Architecte à la règle'' dédiée à la déesse Gatumdu. (2120 a.C?). Disponível em: <http://cartelfr.louvre.fr/
cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=11981&langue=fr>. Acesso em: 12/10/2017. 

MADE IN BEAGA. Croqui de Oscar Niemeyer. Complexo da Pampulha, Belo Horizonte-MG. 2017. 
Disponível em: <http://www.madeinbeaga.com.br/as-obras-de-oscar-niemeyer-em-belo-horizonte/>. 
Acesso em: 02/11/2017. 

MARTINEZ, A. C. Ensaio sobre o projeto. 1ª ed. Brasília/DF: Editora UNB, 2000. 

MARZKE, Mary. Evolutionary Development of the Human Thumb. Hand clinics. 8. 1-8. 1992.

MENEZES, Alexandre Monteiro de. Percepção, memória e criatividade em arquitetura. Cadernos de 
Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v.14 - n.15 - dezembro 2007.

METALOCUS. House II, Peter Eisenman. Disponível em: <https://www.metalocus.es/en/news/house-ii-
peter-eisenman-looking-a-new-owner> . Acesso em 13/02/2018.

�110



METRO ARQUITETOS. Croqui de Paulo Mendes da Rocha. Projeto Cais das Artes. Vitória-BA. Disponível 
em <http://www.metroo.com.br/projects/view/3/2> Acesso em: 02/11/2017.

METROPOLITAN MUSEUM OF ART. Gian Lorenzo Bernini (1598–1680). Disponível em: <https://
www.metmuseum.org/toah/hd/bern/hd_bern.htm> Acesso em: 20/02/2018.

MICHAELLIS. intuição.Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/
portugues-brasileiro/intuição/>. Acesso em: 20/04/2018.

MITCHELL, William J. A Lógica da Arquitetura - Projeto, Computação e Cognição. Campinas: Editora 
Unicamp, 2008. 304p. 

MONGE, G., Géométrie Descriptive. Paris: Baudoin, 1799. Disponível em: https://www.e-rara.ch/doi/
10.3931/e-rara-4796. Acesso em: 28/08/2018.

MONTANER. Josep Maria. Do diagrama às experiências: rumo à uma arquitetura de ação. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2017.

MUSEO-ON. Detalhe au de plan. (2120 a.C). Disponível em: <http://museo-on.com/go/museoon/en/
home/db/archaeology/_page_id_401/_page_id_67.xhtml>. Acesso em: 30/08/2018.

OLIVEIRA, Mário Mendonça de. Desenho de Arquitetura Pré-Renascentista. 1ª ed. Salvador: EDUFBA, 
2002. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 186p.

OTXOTORENA, Juan Miguel. Sobre dibujo y diseño: a propósito de la proyectividad de la representación 
de la arquitectura. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, Pamplona/Espanha:T6 
ediciones S. L., 1996, 174 p. 

PALLASMAA, J.; MALGRAVE, H. F; ARBIB, M.. Architecture and neuroscience. Finland: Tapio Wirkkala-
Rut Bryk Foundation, 2013. 77p.

______. A imagem corporificada: imaginação e imaginário na arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 
2013a. 152p.

______. As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e corporalizada na arquitetura. Porto Alegre/RS: 
Bookman, 2013b. 160 p.

______. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Bookman, 2011. 76p.

PECOTCHE, Carlos Bernardo González. Exegese logosófica. 9ª ed. São Paulo: Editora Logosófica. 2002, 
110p.

______. Sua vida em imagens. 1º edição. São Paulo: Editora Logosófica, 2017.

PEDONE, Jaqueline Viel Caberlon. O espírito eclético na arquitetura. Arqtexto 6. p. 126. 2005. 

PEREIRA, C. C. Projeto arquitetônico no Renascimento: palácios menores de Antonio de Sangallo O 
Jovem. Baldassare Peruzzi e Andrea Palladio, p. 15, 2006. Porto Alegre/RS: EDIPUCRS. 

PIÑÓN, Helio. Representação Gráfica do edifício e construção visual da arquitetura. Arquitextos, 
104.02, ano 09, jan. 2009. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/
09.104/81/pt> Acesso em 01/11/2017. 

�111



PINTEREST. Arquitetura. Pesquisa com a palavra chave: arquitetura, no site Pintrest. Disponível em: 
<https://www.pinterest.co.uk/search/pins/?
q=arquitetura&rs=typed&term_meta[]=arquitetura%7Ctyped>. Acesso em: 20/04/2018.

PULIDO, Alfonso Rodriguez. El dibujo en la enseñanza de la arquitectura las escuelas de arquitectura 
en México. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Universidad Politécnica De Madrid Escuela Técnica 
Superior De Arquitectura Departamento De Ideación Gráfica Arquitectónica. Madrid, 1999. Disponível 
em: <http://oa.upm.es/675/1/03199911.pdf>. Acesso em: 23/03/2018.

QUEIROZ, R. de C. R. de. A informação escrita: do manuscrito ao texto virtual. Indeterminado, 2005. 
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/limc/escritacoletiva/pdf/a_info_escrita.pdf>. Acesso em: 10/4/2017. 

RAMOS. F. G. V. Desenhar é projetar. IV Projetar, p. 19, 2009. São Paulo/SP. Disponível em: <http://
vj.arq.br/desenhar_e_projetar.pdf> Acesso em: 27/2/2017. 

RODRIGUES, Luís Felipe S. P. Desenho, criação e consciência. 1ª ed. Lisboa: Bicho-do-Mato, 2010. 407p.

SAINZ, J. El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico. 2ª ed. Barcelona: Editorial 
Reverté, 2009. 

SANTAELLA, Lucia. O que é Semiótica?. 2ª edição. Brasília: editora Brasiliense, 2003. 86p.

SENNETT, R. The craftsman. 1º edição. London: Yale University Press, 2008.

SERRA, Richard. Writings/Interviews. Chicago: University of Chicago Press, 1994, 280 p. 

SERRES, Michel. As origens da geometria. 1ª edição. Tradução: Ana Simões e Maria da Graça Pinhão. 
Lisboa: Terramar, 1997. 296p.

SHARP, Dennis. The Illustrated Encyclopedia of Architects and Architecture. New York: Quatro 
Publishing, 1991. p109.

SILVA, Renato. A arte de desenhar - crianças. 1ª edição. São Paulo: editora Criativo, 2012. 35p.

SPINELLI, Miguel. Filósofos pré-socráticos: primeros mestres e da filosofia da ciência grega. 3ª ed. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.

STUMMP, M.M. A simetria modular e as Villas de Andrea Palladio. 2013. Tese de doutorado, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 2013. 

THOENES, C. Et al. Teoria da arquitectura. Do renascimento até nossos dias. Lisboa: Taschen, 2003.

THUILLIER, P. De Arquimedes a Einstein – A Face Oculta da Invenção Científica. 1ª
 
ed., Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar Editores, 1994. 

TURIN, Roti Nielba. Aulas: introdução ao estudo das linguagens. 1ª ed. São Paulo: editora Annablume, 
2007. 105p.

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Houses of Parliament. [1730?] Disponível em <https://www.cam.ac.uk/
research/features/putting-our-house-in-order>. Acesso em: 26/10/2017.

UNWIN, Simon. Exercícios de Arquitetura - aprendendo a pensar como um arquiteto. 1ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. 212p.

USP. Euclides de Alexandria. Disponível em <http://ecalculo.if.usp.br/historia/euclides.htm> Acesso 
em: 20/02/2018.

VIEIRA, Joaquim. O Desenho e o Projecto São o Mesmo? - Outros textos de Desenho. Coleção seis 
lições, nº6. 1ª ed. Porto: Faculdade de Arquitectura do Porto - Marca - Artes Gráficas, 1995. 

�112



VITRUVIO, Marcus V. Pollio. Tratado de arquitetura/Vitrúvio (trad. M. Justino Maciel). São Paulo: Martins 
Fontes, 2007.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

______. Pensamento e linguagem. 4ª ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2015.

WATSON, Charles. Entre Vistas - Acervo Dynamic Encounters Brasil. Rio de Janeiro: EAV, 2017.

WILSON, F. R. The hand: how its use shapes the brain, language, and human culture. New York: 
Vintage Books, 1998.

�113



Alunos Observ. Análise Gráfica Turma ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 ER7 ER8 ER09 ER10 ER11 ER12 ER13 ER14 ER15 ER16 ER17 ER18 ER19 ER20 ER21 ER22 Média ER P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Galeria Média P Média Geral
Zero em 

Expressão
Zero em 
Projeto

Classificação de 
Regularidade

1 B M_2016 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 8,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 4,0 5,6 4,0 8,0 4,0 7,3 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 6,0 7,5 3,3 5,3 0 3 R2

2 A ● M_2016 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 9,1 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,4 0 0 P

3 C M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 10,0 8,0 10,0 4,0 4,0 8,0 4,0 8,0 7,5 8,0 6,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,3 7,4 0 0 P

4 E M_2015 10,0 8,0 8,0 8,0 0,0 6,0 6,0 6,0 4,0 3,0 8,0 6,0 4,2 6,0 6,0 10,0 8,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,6 6,0 6,0 0,0 6,0 4,0 4,0 2,8 0,0 8,8 4,2 4,9 2 2 R1

5 C ● M_2016 8,0 8,0 10,0 10,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 4,0 4,0 6,0 10,0 8,0 8,4 8,0 4,0 0,0 6,0 6,0 0,0 8,0 6,0 7,5 5,1 6,7 0 2 R1

6 C M_2015 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 6,0 8,0 8,0 10,0 4,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,3 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,3 7,6 7,9 0 0 P

7 B N_2015 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 4,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,6 6,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,7 8,7 0 0 P

8 B ● M_2016 10,0 8,0 10,0 8,0 4,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 10,0 8,0 6,0 10,0 10,0 8,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 4,0 10,0 8,0 6,9 7,6 0 1 SP

9 C M_2016 8,0 8,0 10,0 10,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 4,0 4,0 4,2 10,0 8,0 8,3 6,0 2,8 0,0 6,0 6,0 0,0 8,0 6,0 7,5 4,7 6,5 0 2 R1

10 E M_2015 6,0 10,0 8,0 8,0 0,0 6,0 6,0 6,0 4,0 3,0 4,0 6,0 3,0 4,0 6,0 10,0 8,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,2 4,0 0,0 1,6 3,4 2 6 I

11 D M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 4,0 6,0 6,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 8,0 8,0 6,0 7,7 4,0 4,8 6 4 I

12 B M_2015 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 6,0 4,0 8,0 10,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5 10,0 8,0 5,6 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,5 7,8 7,6 0 0 P

13 B M_2016 6,0 8,0 8,0 8,0 4,0 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,4 6,0 8,0 4,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 8,0 5,6 6,0 0 0 P

14 B M_2015 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,4 8,0 8,0 6,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,2 8,6 8,5 0 0 P

15 D M_2015 6,0 10,0 10,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 4,0 10,0 8,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 4,0 4,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,7 7,2 7,3 0 0 P

16 D M_2015 6,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 4,0 6,0 4,0 6,0 6,2 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,7 7,4 6,8 3 0 R1

17 B M_2015 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 9,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 9,8 8,9 9,0 0 1 SP

18 A ● N_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 6,0 8,9 10,0 8,0 8,0 10,0 0,0 10,0 8,0 8,0 9,5 7,9 8,4 0 1 SP

19 C N_2015 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 4,0 10,0 4,0 4,0 8,0 6,0 8,0 6,0 0,0 8,0 6,0 0,0 6,0 8,0 4,0 8,0 6,5 6,0 4,0 0,0 6,0 4,0 0,0 4,0 4,0 7,2 3,9 5,2 2 2 R1

20 A ● M_2016 8,0 10,0 10,0 10,0 4,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 4,0 6,0 10,0 8,0 8,3 10,0 10,0 8,0 8,0 4,0 10,0 6,0 8,0 10,0 8,2 8,2 0 0 P

21 E ● N_2015 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 0,0 0,0 4,0 4,0 8,0 4,0 6,0 6,6 6,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 4,0 8,0 8,7 7,6 7,1 2 0 SP

22 D N_2016 8,0 10,0 10,0 8,0 6,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,5 10,0 10,0 6,0 10,0 0,0 10,0 8,0 8,0 9,0 7,9 8,2 0 1 SP

23 C M_2015 10,0 10,0 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 7,0 6,0 6,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,3 7,0 6,2 8 0 I

24 D M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 6,0 10,0 10,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 8,5 6,5 6,2 1 0 SP

25 B ● M_2016 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,2 10,0 10,0 7,0 10,0 0,0 8,0 6,0 10,0 9,5 7,8 8,5 0 1 SP

26 C M_2015 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,0 6,0 0,0 4,0 6,0 0,0 8,0 0,0 4,7 3,9 5,3 4 3 R2

27 B N_2015 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 4,0 4,0 8,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 10,0 8,0 7,0 8,0 7,9 7,9 0 0 P

28 D N_2015 8,0 10,0 10,0 8,0 6,0 8,0 4,0 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 8,0 4,0 4,0 8,0 10,0 0,0 6,0 6,0 4,0 6,0 6,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 7,5 6,7 6,7 1 0 SP

29 C M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 6,0 10,0 8,0 8,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,6 6,0 4,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 6,2 6,9 0 0 P

30 C N_2016 8,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 6,0 4,0 4,0 6,0 6,0 4,2 6,0 4,2 4,0 10,0 5,6 4,0 6,0 4,0 4,0 5,3 8,0 0,0 4,2 2,8 4,0 6,0 4,2 8,0 0,0 4,1 4,7 0 2 R1

31 B ● M_2016 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 10,0 8,0 10,0 8,0 6,0 10,0 10,0 8,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 6,0 8,5 10,0 10,0 8,0 10,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,5 7,8 8,1 0 1 SP

32 B ● N_2016 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 6,0 10,0 8,0 4,0 8,0 4,0 6,0 8,0 7,4 8,0 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 8,0 6,0 8,0 7,6 7,5 0 0 P

33 A ● M_2016 6,0 8,0 6,0 10,0 5,0 8,0 8,0 10,0 10,0 4,0 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 8,0 8,1 6,0 6,0 8,0 6,0 5,6 8,0 8,0 6,0 8,0 6,8 7,5 0 0 P

34 E N_2015 8,0 4,2 4,2 4,2 0,0 4,0 3,0 0,0 4,2 0,0 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0 8,0 8,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,8 2,8 4 6 I

35 D M_2015 8,0 8,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 4,0 6,0 10,0 10,0 0,0 4,0 6,0 4,0 6,0 6,8 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 0,0 10,0 6,0 8,0 6,4 6,6 1 1 SP

36 D N_2016 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 4,0 8,0 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 4,0 6,0 10,0 10,0 6,0 4,0 4,0 8,0 4,0 6,4 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,9 6,6 0 0 P

37 B M_2016 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 6,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 4,2 4,0 4,2 8,0 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 5,6 0,0 8,0 8,0 8,0 6,8 7,5 0 1 SP

38 C N_2015 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 6,0 8,0 6,0 4,0 6,0 6,0 8,0 0,0 4,0 4,0 4,0 8,0 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 0,0 7,0 8,0 6,1 6,2 1 1 SP

39 B N_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,4 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,4 0 0 P

40 C N_2016 8,0 8,0 10,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 4,0 6,0 6,0 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 4,0 6,0 6,8 4,0 6,0 0,0 4,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,1 5,3 6,1 0 1 SP

41 A M_2016 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,2 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,9 9,0 0 0 P

42 A N_2016 8,0 10,0 8,0 6,0 6,0 10,0 8,0 10,0 4,0 8,0 4,0 8,0 6,0 4,2 6,0 8,0 10,0 8,0 6,0 4,0 8,0 6,0 7,1 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 7,5 7,3 7,2 0 0 P

43 C M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 10,0 10,0 4,0 4,0 6,0 4,0 6,0 7,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 6,6 6,9 0 0 P

44 D ● M_2015 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0 8,0 0,0 4,0 8,0 4,0 8,0 7,3 4,0 0,0 4,0 6,0 4,0 4,0 4,0 0,0 7,0 3,7 5,5 1 2 R1

45 C ● N_2016 10,0 8,0 10,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,3 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,6 9,4 0 0 P

46 D M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 6,0 4,2 4,0 4,2 6,0 6,0 3,0 8,0 6,0 8,0 10,0 0,0 4,0 6,0 4,0 6,0 5,7 8,0 4,0 5,6 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0 6,0 5,8 2 0 SP

47 C N_2016 8,0 8,0 10,0 8,0 0,0 7,0 2,8 4,2 7,0 0,0 6,0 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 10,0 5,6 0,0 5,6 8,0 8,0 6,2 6,0 8,0 0,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 7,5 6,2 6,2 3 1 R1

48 A M_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0 9,7 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,5 8,7 9,2 0 0 P

49 D N_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 5,6 8,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 4,0 6,0 6,0 6,0 8,0 7,2 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 10,0 0,0 7,0 6,0 3,9 5,5 0 4 I

50 D M_2015 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 6,0 6,0 10,0 8,0 4,0 6,0 10,0 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,2 5,6 4 0 R1

51 A ● N_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 4,0 9,4 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,0 8,8 9,1 0 0 P

52 C N_2016 10,0 6,0 10,0 8,0 6,0 8,0 4,0 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 4,0 4,2 6,0 10,0 8,0 10,0 10,0 6,0 10,0 6,0 7,4 8,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,5 7,6 7,5 0 0 P

53 D M_2015 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 9,1 8,2 4 0 R1

54 E M_2015 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 6,0 4,0 3,0 4,0 0,0 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 10,0 4,0 4,0 7,5 4,2 3,8 6 2 R1

55 B ● M_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 4,0 8,0 8,8 6,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,1 8,4 0 0 P

56 C ● N_2016 8,0 6,0 10,0 10,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 10,0 10,0 4,0 8,0 0,0 6,0 6,0 6,9 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0 6,0 8,0 7,5 7,3 7,1 1 0 SP

57 C ● M_2015 8,0 10,0 8,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 5,6 0,0 6,0 10,0 8,0 0,0 8,0 4,0 8,0 4,0 6,6 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 8,0 5,6 6,1 2 1 SP

58 A ● N_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,8 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,5 9,5 9,7 0 0 P

59 A M_2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 10,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 5,6 7,0 0,0 10,0 5,6 6,0 0,0 10,0 10,0 9,0 6,4 6,0 7 2 I

60 A ● M_2015 8,0 8,0 8,0 6,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,8 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 0,0 9,0 7,9 8,4 0 1 SP

61 B M_2016 10,0 8,0 10,0 10,0 4,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 4,0 8,0 10,0 8,0 8,7 10,0 10,0 6,0 6,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,4 8,6 0 0 P

62 D ● N_2016 8,0 10,0 10,0 10,0 4,0 8,0 8,0 8,0 5,6 10,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 4,0 8,0 6,0 4,0 6,0 7,6 10,0 4,0 8,0 8,0 10,0 5,6 8,0 8,0 9,0 7,8 7,7 0 0 P

63 D N_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 4,0 8,0 6,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 6,0 0,0 3,5 6,0 6,0 8,0 0,0 6,0 0,0 8,0 0,0 9,0 4,8 4,1 9 3 I

64 D M_2015 8,0 10,0 10,0 10,0 4,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 4,0 4,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 4,0 5,7 4,0 4,6 6 2 R1

65 D ● N_2015 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 4,0 4,0 0,0 6,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,3 4,0 6,0 4,0 8,0 4,0 6,0 6,0 8,0 7,5 5,9 5,6 1 0 SP

66 E N_2015 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 4,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 6,0 4,0 6,0 10,0 10,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 5,7 4,0 6,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 3,5 2,4 4,1 4 4 I

67 E M_2015 8,0 10,0 10,0 0,0 10,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 4,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 4,0 6,0 2,9 3,1 11 4 I

68 D N_2015 8,0 10,0 10,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 8,0 8,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 6,1 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,9 2 6 I

69 C M_2015 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 4,0 10,0 8,0 10,0 8,0 7,9 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0 0,0 10,0 0,0 8,3 6,3 7,1 0 2 R1

70 D M_2015 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 6,0 8,0 0,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,4 6,0 6,0 0,0 6,0 4,0 6,0 8,0 8,0 6,3 5,6 6,0 1 1 SP

71 C ● M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 6,0 3,0 8,0 4,0 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,7 6,7 6,6 0 0 P

72 D M_2016 8,0 10,0 10,0 10,0 4,0 10,0 8,0 8,0 6,0 4,0 8,0 8,0 4,0 8,0 6,0 10,0 10,0 4,0 8,0 6,0 8,0 6,0 7,5 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 6,5 7,6 7,5 0 0 P

73 C ● M_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 4,0 8,0 6,0 8,0 4,0 8,1 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 6,9 7,5 0 1 SP

74 B M_2015 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 10,0 10,0 0,0 6,7 3,4 5,0 6 5 I

75 D M_2015 8,0 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,6 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 4,2 6,0 6,0 7,3 5,7 6,2 1 0 SP

76 A M_2016 6,0 10,0 10,0 6,0 4,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 6,0 8,0 8,0 5,6 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,3 6,0 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0 8,0 8,0 7,0 7,9 8,1 0 0 P

77 C ● M_2016 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 4,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,3 10,0 4,0 8,0 8,0 10,0 0,0 10,0 6,0 8,5 7,2 7,7 0 1 SP

78 B M_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 5,6 8,0 5,6 8,0 4,0 6,0 5,6 4,0 4,0 0,0 10,0 8,0 4,0 4,0 4,0 8,0 4,0 6,3 2,8 6,0 6,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 3,0 4,9 5,6 1 0 SP

79 A ● M_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 8,0 9,3 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,9 9,1 0 0 P

80 C N_2015 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 4,0 6,0 0,0 8,0 6,6 4,0 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,1 1 6 I

81 C N_2015 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 4,0 4,0 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 6,0 8,0 4,0 8,0 4,0 6,0 4,0 6,0 6,3 4,0 0,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 6,7 5,9 6,1 0 1 SP

82 C ● N_2016 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0 6,0 10,0 9,0 7,2 7,6 1 0 SP

83 B ● N_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 10,0 10,0 8,0 6,0 4,0 8,0 4,0 8,2 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,5 8,1 8,1 0 0 P

84 C ● M_2016 8,0 10,0 8,0 8,0 6,0 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,4 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 0,0 6,0 10,0 8,5 7,4 7,9 0 1 SP

85 E ● N_2015 6,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 4,0 8,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 8,0 0,0 6,0 6,0 0,0 8,0 6,0 7,0 6,3 5,3 5,8 2 2 R1

86 C N_2015 10,0 8,0 8,0 10,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 4,0 8,0 8,0 8,0 4,0 6,0 4,0 4,0 6,0 6,8 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 10,0 6,0 6,0 9,0 7,7 7,2 0 0 P

87 C N_2015 8,0 8,0 8,0 10,0 6,0 10,0 10,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,6 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,3 7,0 0 0 P

88 B M_2016 10,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 10,0 10,0 8,0 4,0 8,0 10,0 6,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 4,0 6,0 7,5 7,5 7,9 0 0 P

89 D ● N_2015 8,0 10,0 10,0 0,0 10,0 8,0 8,0 6,0 4,0 8,0 6,0 8,0 4,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,7 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 7,0 9,2 7,1 6,4 4 0 R1

90 A ● N_2015 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 10,0 8,0 10,0 6,7 8,0 6,0 6,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 9,7 8,4 7,6 4 0 R1

91 C M_2016 6,0 8,0 8,0 8,0 4,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 8,0 8,5 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,3 0 0 P

92 A N_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 8,0 4,0 10,0 6,0 8,7 4,0 6,0 4,0 4,0 8,0 6,0 0,0 6,0 7,5 5,1 6,9 0 1 SP

93 C N_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 4,0 8,0 8,0 4,2 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,6 6,0 0,0 4,0 8,0 6,0 8,0 6,0 6,0 7,0 5,7 5,6 3 1 R1

94 C ● M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 3,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 0,0 4,0 6,0 4,0 6,0 6,8 6,0 0,0 4,0 6,0 8,0 5,6 8,0 10,0 9,3 6,3 6,5 1 1 SP

95 D ● M_2016 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 6,0 6,0 10,0 10,0 4,0 8,0 6,0 4,0 4,0 5,5 4,0 6,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 6,0 7,0 3,9 4,7 0 2 R1

96 B M_2015 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 4,0 4,0 0,0 4,0 10,0 4,0 10,0 7,6 0,0 4,2 6,0 8,0 6,0 0,0 8,0 0,0 8,3 4,5 6,1 1 3 R2

97 B ● N_2016 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 6,0 8,0 9,2 10,0 10,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 7,8 8,5 0 0 P

98 D N_2015 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 4,0 4,0 8,0 4,0 6,0 8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 10,0 4,0 8,0 10,0 8,0 10,0 6,8 6,0 4,0 4,0 0,0 8,0 6,0 10,0 10,0 8,0 6,2 6,5 1 1 SP

99 C N_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,2 6,0 6,0 10,0 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0 4,0 8,0 6,0 6,0 6,5 4,0 0,0 4,0 6,0 4,0 4,0 8,0 4,0 6,0 4,4 5,5 0 1 SP

100 A N_2016 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 4,0 6,0 8,0 10,0 8,0 4,0 5,6 6,0 4,0 7,2 6,0 10,0 10,0 6,0 8,0 0,0 8,0 8,0 7,5 7,1 7,1 0 1 SP

101 C N_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 6,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 6,0 10,0 10,0 0,0 4,0 6,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 6,0 6,0 4,0 6,8 3,9 4,4 8 2 I

102 B ● N_2016 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 9,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,4 8,7 0 0 P

103 B ● M_2016 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 7,9 8,0 4,0 8,0 8,0 6,0 0,0 0,0 6,0 8,0 5,3 6,6 0 2 R1

104 B M_2016 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 7,9 8,0 4,0 8,0 8,0 6,0 0,0 0,0 6,0 8,0 5,3 6,6 0 2 R1

105 B N_2016 8,0 10,0 8,0 8,0 4,0 8,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 8,0 6,0 7,6 6,0 8,0 6,0 10,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,5 6,9 7,3 0 1 SP

106 B N_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 0,0 6,0 8,0 8,0 0,0 4,0 0,0 4,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,3 7,1 3 0 R1

107 C ● M_2015 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 6,0 6,0 8,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 0,0 7,5 5,7 6,8 0 1 SP

108 D M_2015 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 10,0 8,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 4,0 6,0 6,5 6,0 4,0 4,0 6,0 6,0 8,0 6,0 4,0 8,0 5,8 6,2 0 0 P

109 D N_2015 6,0 8,0 10,0 8,0 6,0 10,0 8,0 10,0 4,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 4,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 5,9 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,8 5,9 5,9 3 0 R1

Apêndice 1 - Estudo de Caso Etapa I



Atividade 08 Atividade 04 Atividade 05 Atividade 07 Atividade 06 Atividade 03

Observ. Turma Grupo A S I H Grupo A S I H Grupo A S I H Grupo A S I H Grupo A S I H Grupo A S I H

2 A M_2016 Sing. x x Sing. x x Sing. x x x Sing. Sing. x Sing.

5 C M_2016 P1 P1 x P3 x P2 P1

8 B M_2016 Sing. x x P1 x x P2 x P4 x x

18 A N_2016 Sing. x x P2 x x P3 x Sing. x x

20 A M_2016 P2 x x x Sing. x P4 P3 x Sing. x x Sing. x

21 E N_2015 P1 x Sing. x P2 x P2 x P1 x P1

25 B M_2016 P4 x x P3 x P2 x P1 x Sing. x x

31 B M_2016 P2 x x x P1 x P1 x x P4 x P5 x

32 B N_2016 P1 x x P1 P1 x

33 A M_2016 P2 x x P3 x P1 x x P2 x P4 x x

44 D M_2015 P3 x P2 Sing. P3

45 C N_2016 P3 x x x P2 x x P1 x x x P3 x Sing. x P1 x

51 A N_2016 Sing. x x P1 x Sing. x x x P1 x x x P1 x P3 x

55 B M_2016 P1 x x x P3 P1 x P4 x P4 x P2

56 C N_2016 P2 x P3 P3

57 C M_2015 P1 x P1 x P2 x P1 P1 x

58 A N_2016 Sing. x x x x P2 x x P4 x x x x Sing. x x x x Sing. x x P1 x

60 A M_2015 P2 x x Sing. x x

62 D N_2016 P1 x Sing. x x x Sing. x

65 D N_2015 Sing. x S x

71 C M_2015 P4 x P1

73 C M_2016 P1 x x Sing. x P4 x x P2 x x P3 x

77 C M_2016 P1 x x P2 x P5 x x S P2 x x P2 x

79 A M_2016 P2 x x Sing. x x S x S x x x Sing. x P2 x

82 C N_2016 Sing. x* x P2 x x P2 x Sing. x P2 x

83 B N_2016 P1 Sing. x x P2 x x x x P2 x x P3 x x x P1 x

84 C M_2016 P3 x x x P1 x x P4 x P1 x x P2 x P3 x

85 E N_2015 Sing. P5 x P1 x Sing. x Sing.

89 D N_2015 Sing. x P2 x P5 x x P2 x P3 x P2

90 A N_2015 Sing. x x x* x P2 x x Sing. x x P1 x

94 C M_2015 P1 x x x Sing. P1 x x x x P2

95 D M_2016 P1 x P2 x x

97 B N_2016 Sing. x x x x P1 x P2 x P4 x x P2 x

102 B N_2016 P1 x x x P1 x x P5 x x P1 x x P1 x x P2 x

103 B M_2016 P3 x x P1 P1 S P3 Sing.

107 C M_2015 P4 Sing. x x P1 x x P1 x P3 x P1

Legenda: 

Quanto a inventividade: 

P1= Padrão 01 
P2= Padrão 02 
P3= Padrão 03 
P4= Padrão 04 
P5= Padrão 05 
Sing.= Singular 

Quanto às unidades de registro: 

A= Abstração 
S= Schemata 
I= Instrumentos 
H= Escala Humana
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