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Esta publicação congrega as comunicações dos investigadores, professores e alunos
que apresentaram as suas investigações e reflexões subordinadas ao tema “Tendências do pensamento gráfico”, no âmbito da Conferência Geometrias & Graphica
2015, que teve lugar na Universidade Lusíada de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de Outubro de 2015. Este evento, de âmbito internacional, foi organizado pela Associação
dos Professores de Desenho e Geometria Descritiva (APROGED) em parceria com a
Associação Brasileira de Expressão Gráfica (ABEG) e pretendeu reunir dois acontecimentos distintos: a III Conferência Internacional da APROGED e a XI International
Conference on Graphic Engineering for Arts and Design.
O programa da Conferência incluiu sete sessões plenárias com oito oradores convidados e sessões paralelas para a apresentação de 56 artigos submetidos por autores de países tão diferentes como a Argentina, a Áustria, o Brasil, a Espanha, a
Itália, Portugal e a República Sérvia, que nesta publicação se encontram agrupados,
por proximidade temática, pelos capítulos 1 a 8. O capítulo 9 inclui ainda os 28 artigos que não puderam ser apresentados presencialmente.
As comunicações que integram estes Proceedings abordam investigações, reflexões
e experiências não apenas de carácter didático e pedagógico, mas também prático,
teórico-filosófico e epistemológico, no âmbito da Arquitetura, das Artes Plásticas, do
Desenho, do Design, das Engenharias, das Geometrias, da Matemática e suas conexões, abarcando abordagens mais tradicionais e a exploração sustentada de software específico.
A pluralidade de perspectivas adoptadas e a diversidade de temáticas exploradas
justificam largamente a necessidade de um debate multidisciplinar continuado e
alargado à comunidade, sustentado pelo “estado da arte” internacional, sobre a
emergência da afirmação do ensino das Geometrias e do Desenho e do seu valioso
contributo para o desenvolvimento das ciências e das práticas da representação.
Foi com este objectivo que se trabalhou e para o qual se apresenta o pequeno contributo desta publicação que, se espera, possa servir como ponto de partida para
novos desenvolvimentos nas áreas de exploração que lhes estão relacionadas.
Por último, os Editores agradecem à Comissão Científica, aos Oradores Convidados,
aos Moderadores, aos Autores, à Direcção da APROGED, à Direcção da ABEG, à Equipa de Apoio à Conferência e à Universidade Lusíada de Lisboa, pela sua inestimável
contribuição para a concretização desta Conferência e desta publicação.
A Comissão Organizadora
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These Proceedings include the lectures of all the researchers, professors and students that presented their investigations and concerns on the “New trends on Graphic Thinking” theme in the Geometrias & Graphica 2015 Conference, which took place
at Universidade Lusíada de Lisboa, on the 1st, 2nd and 3rd of October, 2015.
This event, of international scope, was organized by the Portuguese Descriptive
Geometry and Drawing Teacher Association (APROGED) and the Brazilian Graphic
Expression Association (ABEG), with the intention of connecting two distinct Conferences: APROGED’s III International Conference and the XI International Conference
on Graphic Engineering for Arts and Design.
The Conference program included seven plenary sessions with eight keynote speakers and parallel sessions for the presentation of the 56 papers submitted by authors
of such different countries as Argentina, Austria, Brazil, Italy, Portugal, the Serbian
Republic and Spain, that, in this publication, are grouped by thematic closeness,
between Chapters 1 and 8. Chapter 9 presents the 28 papers that could not be presented during the Conference.
The papers that compose these Proceedings refer to researches, considerations and
experiments, not only from the teaching and learning perspective, but also from a
practical, theoretical, philosophical and epistemological one, in the fields of Architecture, Drawing, Design, Engineering, Fine Arts, Geometries, Mathematics and their
multiple connexions, considering more traditional approaches, as much as the sustained exploration of specific software.
The multiplicity of approaches and the diversity of themes submitted clearly justify
this multidisciplinary ongoing debate, in a way that involves the academic community, sustained with a knowledgeable state of the art, on the emergent affirmation
of Geometries and Drawing in the curriculum of elementary, secondary and higher
education, and its valuable contribution to the enhancement of the science and practices of representation. This was the goal for which the efforts were settled with this
Conference and to which this publication intends to contribute, as a possible point of
departure for greater achievements in the field.
Last but not the least, the Editors would like to thank the Scientific Committee, the
Keynote Speakers, the sessions’ Moderators, the Authors, APROGED’S Board of Directors, ABEG’s Board of Directors, the Conference Support Team, and Universidade
Lusíada de Lisboa, for their most valuable contribution to this Conference and to this
publication.
The Organizing Committee
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A REFORMA DO ENSINO DE RUI BARBOSA
COM BASE NO DESENHO
Wilson Barbosa Alves
Universidade Estadual Paulista de Bauru, Brasil (wilsonbalves@hotmail.com)

Cláudio Silveira Amaral
Universidade Estadual Paulista de Bauru, Brasil (cs.amaral@faac.unesp.br)

Bruno Mancini

ABSTRACT
Europeans in the nineteenth century performed experiments using education as
a starting point and teaching drawing as a mean of qualification for the industrial
development of their countries, because of the economic expansion generated by the
Industrial Revolution. Brazil lived in economic backwardness because of its specific
agricultural and colonial policy. It was necessary to overcome this delay encouraging
popular industrial education. After that, Rui Barbosa proposed, through its reform, a
change in education, in order to develop an economically industrial policy by qualified
popular education, in which the drawing would be the core of this statement.
Basic bibliographic and material collected in this Research: ‘Fundação Casa Rui
Barbosa’ (Rio de Janeiro) in this paper will be posted, as well as all the theoretical
analysis and pondering about the educational proposal based on the instruction of
drawing, lost in the Brazilian History of the nineteenth century.
KEYWORDS: Rui Barbosa Educational Advice, History of Drawing, Drawing Education
in Brazil.
RESUMO
Os europeus no século XIX realizavam experiências em educação utilizando como
ponto de partida o ensino do desenho como forma de qualificação profissional para o
desenvolvimento industrial de seus países devido à expansão econômica gerada pela
Revolução Industrial. O Brasil, por sua vez, vivia em atraso econômico por ter uma
política expressamente agrícola e com costumes coloniais. Era necessário superar
esse atraso incentivando a educação industrial popular. Com esta finalidade Rui
Barbosa, por meio de sua proposta de reforma do ensino desejava desenvolver uma
15
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política economicamente industrial por meio da instrução popular qualificada, sendo
o ensino do desenho o núcleo dessa instrução.
Com base em material bibliográfico coletado em pesquisa realizada na Fundação
Casa Rui Barbosa, da cidade do Rio de Janeiro, serão divulgados neste artigo toda
análise de reflexão teórica de uma proposta de ensino baseado na instrução do
desenho, até então perdida em nossa história brasileira do século XIX.
PALAVRAS-CHAVE: Pareceres de Ensino de Rui Barbosa, História do Desenho,
Ensino do Desenho no Brasil.
O BRASIL DE FINAL DO SÉCULO XIX
O aumento gradativo da população urbana no final do século XIX, teve como consequência um número de ociosos em virtude da falta de qualificação em que
segundo Carvalho [1] correspondia 42% da categoria “sem profissão”, o que preocupou o governo das províncias brasileiras, devido ao receio de gerar desordem e
conflitos sociais. Era necessário uma política governamental para uma mudança
ampla que pudesse gerar o desenvolvimento no Brasil, objetivando também controlar os
desocupados que já se encontravam nos centros urbanos e os demais que
surgiriam devido a abolição brasileira de 1888. Porém surgiam divergências quando discutiam os meios de fazê-lo e nova perspectiva ficou a cargo do Conselho do
Estado para implantação de um modelo brasileiro de desenvolvimento:
“Em mais de uma ocasião, tiveram os conselheiros oportunidade de
manifestar-se a respeito da liberdade de indústria e de comércio, em geral
tomando a Inglaterra como referência” [1, p. 367].
O Conselho de Estado, dito pelas palavras de Carvalho [1] era o “cérebro da monarquia”. Os conselheiros eram escolhidos pelo imperador depois de longa passagem
por vários postos da administração e da representação política, sendo boa parte
pertencente à magistratura. A tendência dominante de pensamento dos conselheiros estava na importância ao sistema da engrenagem política do Império.
“por sua composição, por constituir um grupo razoavelmente homogêneo em
termos de posição na hierarquia política, pela longa convivência, pelo trato
constante com os mais variados problemas da política nacional, ele constitui
sem dúvida organização estratégica para se estudar o pensamento da elite
política do império.” [1, p. 357].
O Conselho era fascinado com o brilho europeu de desenvolvimento, a questão
estava centrada: qual seria o meio mais coerente para este processo de desenvolvimento no Brasil?
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Por sua vez, as primeiras iniciativas partiram da classe média urbana sendo uma elite
intelectual do país, porém pouco representativa na política do final do século XIX e
desta forma ainda não eram uma classe de poder político capaz de gerar mudanças
sociais [2]. Esse grupo desejava romper com o sistema colonial e agrícola entre 1870
e 1890 para preconizar a abolição da escravatura e a instauração do capitalismo
industrial para impulsionar o progresso no Brasil. Esta classe iniciou campanha pela
reforma do ensino, onde acreditava que a “chave” deste desenvolvimento estava na
educação, e eles manifestaram insatisfação por parte de uma deficiência em todos
níveis de educação do país.
“Pensou-se então numa lei orgânica que viesse substituir a legislação vigente,
que ainda era o conjunto de leis chamado Reforma Pedreira (Luís Pedreira
do Couto Ferraz, visconde do Bom Retiro, ministro durante a Conciliação).
Chamou-se para isso, de São Paulo, um professor que se distinguira em trabalhos sobre o assunto, entregando-lhe a pasta do Império, a fim de promover
esta reforma. Era o conselheiro Carlos Leôncio de Carvalho, o que pôs mãos à
obra. Em vez de apresentar ao parlamento um projeto de reforma do ensino, na
forma habitual, o conselheiro Carlos Leôncio de Carvalho começou por expedir
um decreto executivo reformando o ensino primário e secundário da Corte e
o superior em todo o Império, proclamando enfaticamente: “É completamente
livre o ensino primário e secundário no município da Corte e o superior em
todo o Império”, e reformando profundamente o conjunto do sistema escolar,
mas declarando que não seria executado antes da aprovação pela câmara
das disposições que trouxessem aumento de despesa ou dependessem de
autorização legislativa. É a imagem de um decreto-lei.” [2, p. 25].
Este decreto foi para a Câmara para aprovação, tendo Rui Barbosa sido o relator.
RUI BARBOSA
Em 5 de novembro de 1849 nasce Rui Barbosa na Rua Capitães (hoje a rua chama-se Rui Barbosa e está localizada no bairro Freguesia da Sé, em Salvador - BA).
Filho de João José Barbosa de Oliveira (médico formado na Escola de Medicina da
Bahia) e de Maria Adélia Barbosa de Almeida, os dois foram primos.
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“Fica, no entanto, a pergunta: se havia no Conselho um sentido crítico em relação à importação de ideias e instituições, se não se tratava de um grupo de
utópicos fascinados com o brilho europeu, por que não se elaborou dentro da
instituição, ou mesmo fora dela, um pensamento mais coerente sobre o qual
deveria ser o caminho brasileiro de desenvolvimento?” [1, p. 374].
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João Barbosa, pai de Rui, era muito dedicado ao filho e, percebendo a sua tendência
para a oratória, resolveu ensinar-lhe noções de eloquência. Ele colocava o filho
sobre uma mala velha e fazia com que recitasse trechos de cor, observado pelos
seus familiares.
Rui dedicou-se aos estudos com grande determinação, o que gerou vantagens
excepcionais. Ele matriculou-se na Faculdade de Direito em Recife em 12/3/1866 e
transferiu-se para a Faculdade de São Paulo em 22/11/1867 devido a um incidente
desagradável com um professor de Pernambuco que não simpatizou com Rui, o qual
deu-lhe um “R” como nota, o que significaria um “simplesmente”. Isso não trouxe
nenhum prejuízo aos estudos de Rui, mas impediu-o de realizar um eventual doutoramento e, sobretudo, arranhou a sensibilidade do jovem Rui. Seria preciso refazer o
exame na mesma faculdade ou em São Paulo.
Em São Paulo, Rui foi um excelente estudante no curso jurídico, adentrando na
vida acadêmica uma trajetória política a partir de jornais estudantis dirigidos por
Rodrigues Alves e Afonso Pena (futuros presidentes do Brasil). Enfim, Rui começou
a trabalhar na advocacia e no jornalismo, afiliando-se logo após ao Partido Liberal,
como o pai.
Rui Barbosa tornou-se jornalista e jurista, e em 1878 entrou oficialmente na política,
quando foi eleito deputado. Foi ministro da Fazenda e da Justiça. Foi responsável
pela revisão da primeira Constituição Republicana do Brasil, promulgada em 1891,
além de ter elaborado um conjunto de trabalhos relevantes à História do país, entre
eles, os mais importantes foram os pareceres sobre a reforma do ensino.
PARECERES SOBRE A REFORMA DO ENSINO
E O PROJETO DE UM FUTURA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL.
O ilustre político Rui Barbosa, objetivando uma proposta didática pedagógica de
ensino baseada em caminhos para o progresso científico e cultural usados pelos
países europeus e Estados Unidos, participou de uma das campanhas fundamentais
para eliminar o atraso científico e cultural na educação brasileira: a Reforma do Ensino.
O político apresentou as causas fundamentais do nosso atraso científico e cultural
na educação do Brasil em seus pareceres. Barbosa foi relator e elaborou durante
quatro anos o mais completo estudo sobre a instrução no país e os meios de resolver
os problemas. Por meio de seus pareceres Barbosa refletia uma consciência de interesses da classe média burguesa por meio de um ideal antecipado das futuras
necessidades da nação, úteis às aplicações industriais vindouras, as quais, infelizmente, por elementos conservadores de dirigentes latifundiários, só aconteceriam
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em 1930. Rui Barbosa foi um dos primeiros políticos, por meio de sua proposta
de reforma educacional, a expressar um plano que Penteado [2] declara que tornaria possível transformar o Brasil em um país de educação e economia nacional
independente.
“Rui dividiu o trabalho em dois relatórios: um sobre ensino secundário e
superior, apresentado em 1882; outro sobre o ensino primário, em 1883.
O exame da pedagogia da época e sua adaptação ao Brasil é o mais completo
possível. Protestando contra a inversão da ordem natural com a remessa de
decretos, e não de proposições ao Parlamento, apresenta Rui um substitutivo
completo, uma autêntica lei orgânica do ensino, que, é triste dizer, nunca foi
submetida à votação e desapareceu do arquivo do Legislativo. Para elaboração desse projeto o relator não se limitou a esquadrinhar a mais recente
bibliografia pedagógica europeia e americana. Entrou em contato com os
professores brasileiros, assistiu a aulas em estabelecimentos pioneiros,
recolheu material de ensino, levou o ministro do Império para assistir a
demonstrações pedagógicas.” [3, p. 26]

“O ensino do desenho inundou a Alemanha que, ainda entre a embriaguez
das suas vitórias de 1871, não se envergonhou de inaugurar uma propaganda
oficial, estimulando nessa direção com a primazia artística dos vencidos
o brio cívico dos triunfadores. Hoje o ensino popular do desenho, que em si
encerra a chave de todas as questões e de todos os destinos do domínio
da arte, é, entre todas as nações cultas, um fato total ou parcialmente
consumado.” [4, pp. 242-243].
Segundo Barbosa [5], a crença de que o ensino do desenho era passatempo de luxo
foi um entrave para o desenvolvimento do ensino dessa matéria.
Barbosa [6] acreditava que o desenho seria uma qualidade inerente acessível a todos
e poderia preceder a escrita, desenvolvendo as faculdades de observação, invenção,
assimilação. Seria a preparação de uma massa para produzir futuramente na indústria, a qual usava como base os esboços do progresso das indústrias estrangeiras.
O ensino da Arte aplicada, tendo no desenho seu vetor principal, traria, segundo o
pensamento de Rui Barbosa, múltiplos benefícios, além do já apontado de propiciar
o florescimento da indústria.
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Barbosa redigiu seus pareceres com o intuito de desenvolver a indústria no Brasil
e para isso era necessário dar importância aos cursos profissionais, tendo como
base o ensino do desenho em todas as escolas do país, o que era a base do
progresso internacional da época.

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Dentro deste quadro, Rui Barbosa vai viver, como típico representante deste setor
da intelectualidade da classe média, uma grande e fecunda etapa política [6, p. 24].
Barbosa defendia a criação de um ministério da educação que organizasse as
escolas desde o jardim de infância até o ensino superior, sendo função do Estado
financiar esse projeto. Tal ideia tinha consistência na modernização do país por meio
de um sistema nacional de ensino que se baseava nas escolas públicas de outros
países, os quais acreditavam que a educação poderia igualar e dar as mesmas
oportunidades a diferentes classes sociais.
“Na escola pública, seriam veiculados conteúdos que atendessem ao interesse público, conteúdos estes que velassem pela conservação da ordem e da
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riqueza burguesa, assim, seu papel era preparar para o trabalho e para a
cidadania. Por meio dessa instituição, o Estado poderia, por outro lado, reparar
certas desigualdades sociais. Nesse momento, apresenta-se a ideia de que a
escola tinha um imenso poder transformador e por isso seria fundamental a
qualquer nação que desejasse ser livre e civilizada. Nesse clima de entusiasmo
pela causa da propagação da educação escolarizada, Rui Barbosa elaborou
os dois pareceres sobre educação.” [7, p. 18]
Mesmo não sendo educador de ofício, Barbosa trazia a influência do que havia de
mais moderno e atual por meio de uma didática de ensino que poderia contribuir não
somente com o desenvolvimento do trabalho industrial, mas também desenvolveria
o progresso educacional dirigido à necessidade da classe social de trabalhadores,
sendo um programa de construção econômica e estruturação financeira que foi, sem
a menor dúvida, o único em toda a nossa história [2].
“Reformador social, a um tempo homem de pensamento e ação, movia-se
ele num mundo em que estavam presentes todas as ideias - as de filosofia
e da ciência, as de arte e das técnicas sociais - pairassem na ordem abstrata buscando a harmonia de um sistema, ou atendessem a razões de ordem
prática, como resposta a solicitações de sua vida de homem de partido,
parlamentar, advogado e jornalista. Por essa forma, sem que tivesse sido
educador de ofício, Rui foi levado a estudar os fundamentos e as explicações
da pedagogia, para deixar, ainda nesse ramo, obra de inegável grandeza.”
[8, p. 23].
Segundo dados de Penteado [2], Barbosa direcionava as novas direções pedagógicas a uma futura reorganização da educação mais adequada para uma sociedade
que se urbanizava cada vez mais e preparava o país para os progressos tecnológico
e industrial que surgiriam consequentemente.
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“Ele acreditava na elevação das massas como fator essencial para a própria
renovação das elites dirigentes, porque defendeu, principalmente, através dos
seus escritos pedagógicos, a cultura intelectual como elemento de presença
na vida social.” [2, p. 19].
A prova de fogo para Barbosa foi quando ele enviou seus pareceres para serem
votados e aprovados na Câmara, mas, por interesses contrários por parte dos
partidos políticos, eles foram ao “mofo e a traçaria dos arquivos” [8].

RUI E O ENSINO DO DESENHO
Nos pareceres do ensino primário, Barbosa consagra grande espaço e atenção à
metodologia do desenho, no qual a ciência, a indústria e a Arte poderiam solidarizar-se para os fins da formação humana. Para Barbosa, o ponto de partida para
promover a expansões da indústria nacional é introduzir o ensino do desenho em
toda a camada da educação popular.
Para ele, a solução para o engrandecimento de nossa nação seria:
“a inclusão do desenho e da modelação, como disciplinas obrigatórias, nos
planos de estudo do ensino brasileiro. Seria, portanto, para Rui o começo da
história da indústria e da arte no Brasil” [2, p. 83].
Por meio do desenho, Barbosa preparava diretrizes didáticas da educação industrial para um plano cada vez mais amplo para iniciação do progresso do país e, ao
mesmo tempo, democratizava a igualdade popular até então excluída: a educação
do desenho como Arte inauguraria cientificamente um infinito de riquezas econômicas e morais [2].
A didática na qual Rui inseriu o ensino do desenho era totalmente prática e
objetivava a Arte aplicada como elemento essencial para a prosperidade.
Essa metodologia do ensino do desenho baseava-se no método intuitivo e no
ensino mútuo por suas concepções e na ideologia de Friedrich Frobel (Fundador
do “jardim-de-infância”, sendo a realização mais alta da sua obra de educador).
Frobel influenciou uns dos maiores educadores do final do século XIX, o norte-americano Norman Allyson Calkins, que desenvolveu um dos mais conhecidos livros de
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“Isso nos parece muito simples dito hoje, quando uma série de campanhas
convenceu a nação de que o analfabetismo é uma chaga. Mas não seria
naquele tempo perante uma câmara de latifundiários, cuja mentalidade só agora começa a render-se em face da energia com que o governo
enfrenta e vence a resistência passiva, oposta à difusão do ensino popular.”
[3, p. 215]
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pedagogia de ensino intuitivo em que influenciou os países que prosperaram no progresso industrial do século XIX; tal livro foi traduzido no Brasil por Rui Barbosa.
O livro Primeiras lições de coisas, do educador norte-americano Norman Allyson
Calkins (traduzido em 1881 por Rui Barbosa, mas impresso somente em 1886) delimita no tempo a produção pedagógica [9].
A obra traduzida foi guia de orientação para os professores de ensino do desenho,
sendo o mais completo material metodológico dos países desenvolvidos da época e
proposto na Reforma do Ensino Primário de Rui Barbosa.
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“Vinha documentar uma nova direção pedagógica, um novo espírito, que se
elaborava nos mais adiantados países, e com o qual ele punha em contato
direto, pela primeira vez, os mestres brasileiros.” [9, p. XXIX]
A metodologia parte de uma teoria da percepção, pois destina-se a educar a relação
corpo-natureza. Aprender é utilizar a percepção da relação entre as coisas e o corpo,
educando os sentidos por meio das sensações, transformando em um conjunto
todos os sentidos (incluindo a criação da memória) [10].
Os programas serão tanto mais fecundos quanto mais forem desenvolvidos através
dos preceitos intuitivos e objetivos, inteiramente identificados com os elementos da
realidade [2, p. 152].
Ao contrário de exercitar a memória, o objetivo do ensino intuitivo do desenho é
desenvolver as faculdades da observação e aguçar a curiosidade, particularmente
por meio da visão e com exercícios de reflexão. Esse método quer evitar o ensino por
meio de abstrações vagas dos objetos, e sim partir de noções concretas por meio
da observação. Os primeiros objetos onde se exercem as nossas faculdades são as
coisas e os fenômenos do mundo exterior. É pelo sentidos que nos advém conhecimento do mundo material.
O desenho cumpre o objetivo de exercitar justamente os sentidos de ver, palpar, gostar, cheirar, e ouvir, fazendo com que da sua atividade proceda o desenvolvimento
da inteligência [9].
“A imaginação, a observação e a execução, essas três faculdades que o
desenho promove, alimentam e multiplicam, não são faculdades de luxo, cuja
educação se deixe ao arbítrio de pais mal esclarecidos; são pelo contrário, as
mais usuais, as mais práticas, as mais indispensáveis de todas as faculdades
nas competências da vida entre indivíduo e indivíduo, entre nação e nação.
Delas e, portanto, do ensino escolar, universal, imperativo do desenho de
ornato, do desenho de indústria, depende toda a prosperidade industrial do
país.” [4, pp. 163-164].
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Barbosa considerava os fundamentos do ensino do desenho como condições de progresso do aperfeiçoamento humano das classes populares.
“Nem o fim da educação contemporânea pela arte é promover individualidades
extraordinárias, mas educar esteticamente a massa geral das populações,
formando, há um tempo, consumidor e produtor, determinando simultaneamente a oferta e a procura nas indústrias do gosto. A faculdade de sentir,
admirar e gozar o belo existe virtualmente em todas as almas; é, em todos nós,
apenas questão de cultivo.” [4, p. 246]

CONCLUSÕES
O desenho é um diálogo transformador de toda estrutura de pensamento humano
e, por meio dele, há a possibilidade de o ser observar o mundo. É um processo
de exercício humano de representação da base da construção do conhecimento.
É uma ferramenta fundamental para representar o espaço e tempo histórico da
civilização humana, sendo possível dizer pelas palavras de Rui Barbosa que o
desenho antecede o aprendizado da escrita, pois os homens das cavernas e os
egípcios também usavam o desenho como uma maneira de expressar toda a
História humana.
Este artigo divulgou um momento histórico do Brasil no qual o ato de desenhar
era considerado uma forma de pensamento, o que, infelizmente, foi esquecido
pela nação.
O resgate desse momento histórico teve como ponto principal divulgar o desenvolvimento do ato de desenhar que poderia representar um fator importante no ensino
do desenho exercido, desde os jardins de infância ao ensino superior, para progresso
da nação.
O artigo deseja deixar claro o quanto o desenho deveria atuar, nos dias atuais, no
desenvolvimento da criatividade inata no ser humano, como defendido na Reforma
do Ensino de Rui Barbosa.
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Rui Barbosa conclui em seus pareceres dizendo que o dia em que o desenho começar
a fazer parte obrigatória do plano de estudos na vida do ensino nacional, datará
o começo da História da indústria e da Arte no Brasil [4].
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RESUMO
Muito se fala sobre a importância das bienais de Arquitetura. No campo da
estética, as mostras constituem um fórum privilegiado para o confronto
de proposições, em termos de continuidade ou ruptura de padrões. De modo diverso, pouco se diz sobre os critérios de apresentação dos projetos, essenciais à
assimilação e difusão desses valores. Levando-se em conta tais pressupostos, a análise das soluções museográficas das bienais paulistanas realizadas na
década de 1950 constitui o objeto central deste artigo. Para tanto, cumpre analisá-las à luz dos objetivos expressos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)
e pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), responsáveis pela organização das mostras, bem como os atravessamentos estabelecidos entre as
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ABSTRACT
Much is said about the importance of the Architecture Biennials. In the field of
aesthetics, those exhibitions are an ideal forum for the confrontation of propositions, indicating continuity or rupture of standards. On the other hand, little is said
about the museographic criteria for the shows, essential for the dissemination of
thesevalues. Taking into account these assumptions, the Design solutions adopted
in the São Paulo Biennials held in the 1950’s are the central subject of this paper.
For that, the goals expressed by the Institute of Architects of Brazil (IAB) and the
Modern Art Museum of São Paulo (MAM/SP), responsible for organizing the
shows, will be confronted, as well as the established connections between both
entities with the regulations proposed by the Venice Biennale, to make possible
the equalization of the discrepancies between discourses and practices.
KEYWORDS: Graphic Representation, Museography, São Paulo Biennal.
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entidades com os regulamentos instituídos pela Bienal de Veneza, para que se possa
enunciar discrepâncias entre os discursos e suas efetivas práticas.
PALAVRAS-CHAVE: Representação Gráfica, Museografia, Bienal de São Paulo.
INTRODUÇÃO: AS BIENAIS DO MAM/SP
Em setembro de 1951, por iniciativa do empresário Francisco (Ciccillo) Matarazzo
Sobrinho, presidente do MAM/SP, e apoio de um seleto grupo de intelectuais,
políticos e artistas, a primeira bienal paulistana foi aberta ao público em um
pavilhão projetado por Eduardo Kneese de Melo e Luís Saia, no terreno até então
ocupado pelo Belvedere do Trianon e que, posteriormente, passou a abrigar o Museu
de Arte de São Paulo (MASP). Organizada sob inspiração do caráter multidisciplinar
do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) e das normas regulamentares da
Bienal de Veneza, a congênere paulistana inovou ao introduzir, em paralelo
à exposição de Artes, uma seção específica para a apresentação de projetos
arquitetônicos e urbanísticos, dotada de regulamentos próprios instituídos pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e pelo MAM/SP. [1]
No rastro do sucesso conquistado pela mostra, Ciccillo Matarazzo tornou-se
presidente da comissão responsável pela organização dos festejos do IV Centenário
de São Paulo, ocorrido em 1954. Articulou, para celebrar a data, a concretização de um projeto então em discussão: a implantação de um parque de alcance
metropolitano nos terrenos situados no entorno da Chácara Ibirapuera, equipado com um conjunto de edifícios que pudesse acolher, em caráter definitivo, as
Bienais do MAM/SP. Assim nasceu o Parque Ibirapuera. E nele, os palácios de
concreto e vidro de Oscar Niemeyer, que abrigaram entre 1953 e 2011, sob distintas
denominações, as bienais de Arquitetura paulistanas.
A primeira dessas denominações - Exposição Internacional de Arquitetura (EIA) - esteve vigente até 1971. A partir de 1973, ganhou nova designação - Bienais Internacionais de Arquitetura (BIA) - e conquistou autonomia em relação às bienais
de Arte, apesar de preservar, até a edição de 2009, sua estrutura organizacional, estabelecida entre o IAB e a Fundação Bienal de São Paulo (FBSP).
A edição de 2011 sedimentou a ruptura definitiva entre as entidades promotoras sem que houvesse quebra do padrão expositivo. A X BIA, ocorrida em 2013,
parece ter interrompido o modelo curatorial até então vigente. Mas a se considerar
os entraves administrativos e a carência de recursos, não se pode antever suas
premissas norteadoras, nem tampouco garantir sua continuidade na agenda cultural
paulistana.
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PARADIGMA: BIENAL DE VENEZA
O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque e a Bienal de Veneza são frequentemente apontados como as principais referências para a configuração das primeiras
bienais do MAM/SP. Pode-se atribuir à interlocução com o MoMA o caráter multidisciplinar da mostra paulistana, perceptível na instituição de um festival de cinema
e de uma mostra de Arquitetura. Sem a mediação da Bienal de Veneza, naquele
instante restrita à seção de Artes, não seria possível imaginar outra concepção museográfica para as bienais locais, nem tampouco o teor de suas normas
regulamentares.
Fundada no último decênio do século XIX, a Bienal de Veneza foi idealizada pelo
poder público para integrar os eventos comemorativos do cinquentenário das
bodas do rei Umberto de Savóia. Sua abertura, nos amplos domínios dos Giardini
di Castello, aconteceu em abril de 1895, com uma exposição de pintura e escultura de
artistas selecionados por uma comissão chefiada pelo professor Antonio Fradeletto.
Para a mostra inaugural, intitulada Esposizione Internazionale d’Arte della città di
Venezia, foram formadas três comissões: a primeira, de artistas italianos, desenvolveu o programa da exposição; a segunda se encarregou da promoção do evento;
e a terceira, dos assuntos ligados à imprensa. Mais de 200.000 visitantes garantiram o sucesso da iniciativa que, a partir de 1897, instituiu prêmios para formar uma
coleção de Arte pública. Em decorrência de sua periodicidade, passou a ser conhecida como La Biennale.
A adaptação do Palazzo dell’Esposizione, anteriormente utilizado na Exposição
Artística Nacional (1887), ficou a cargo do engenheiro-arquiteto Enrico Trevisanato.
No desenho da fachada, de forte acento clássico, colaborou o pintor Marius de Maria,
que inseriu, em um tímpano sustentado por quatro colunas dóricas, uma alegoria
alada alusiva ao triunfo de Urbano Nono. Em contrapartida, a ambientação interna
dos espaços não absorveu o tom equilibrado da composição arquitetônica, exibindo
de maneira inadequada pinturas e esculturas, na avaliação do primeiro historiador
da mostra, Romolo Bazzoni [2]
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Nas cinco primeiras edições das EIA, aqui selecionadas para estudo, qualquer
arquiteto podia submeter projetos para apreciação dos júris de seleção e premiação,
respeitando as normas amplamente divulgadas pela imprensa especializada e pelos
órgãos de classe. A exibição de projetos também ocorria por meio de convites, sendo
nestes casos vinculada a Salas Especiais, organizadas em consideração ao mérito
da produção.
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A construção de pavilhões internacionais teve início em 1907, com o apoio do secretário-geral Fradeletto. A despeito das tendências artísticas que começavam a
despontar no período, a expressão arquitetônica dos pavilhões se conservou fiel ao
gosto acadêmico, marcando presença nas sucessivas reformas e ampliações do
Pavilhão Central, empreendidas em 1914, 1928 e 1932. Nesta última, o elemento
escultórico alusivo a Urbano Nono foi substituído por um leão dourado, transformado
no símbolo da mostra de Arte e, posteriormente, do Festival de Cinema, quando este
foi instituído, em 1932. [3]
Em 1934, o Pavilhão da Áustria rompeu com as tradições passadistas, mas ainda
assim o fez por meio de uma proposição Art Nouveau assinada pelo veterano Joseph
Hoffmann. Somente a partir da década de 1950 a Arquitetura moderna encontrou
oportunidades de realização em Veneza. Inscrevem-se, nesse contexto, os pavilhões
da Venezuela (1954) e da Finlândia (1956), assinados por Carlo Scarpa e Alvar Aalto,
e o Pavilhão do Brasil (1964), concebido por Giancarlo Palanti e Henrique Mindlin,
apenas para citar alguns.
Em contrapartida, a apresentação das obras manteve inalteradas as diretrizes
estabelecidas nas primeiras edições das bienais venezianas, pautando-se pela
subdivisão do Pavilhão Central em núcleos espaciais semi-independentes, de
tal modo a configurar um agrupamento de exposições de diferentes concepções
curatoriais. Nos pavilhões implantados nos Giardini di Castello, cada representação
tinha autonomia para instituir seus próprios critérios museográficos, sendo a responsabilidade para tal encargo atribuída a especialistas indicados pela chancelaria
dos países participantes.
Com base nessas práticas foram formalizados acordos de cooperação entre o MAM/SP
e a Bienal de Veneza, intermediados por Ciccillo Matarazzo e Giovanni Ponti, para a
organização das representações brasileira e italiana na XXV Bienal de Veneza (1950)
e na I Bienal do MAM/SP (1951). Nas edições subsequentes as parcerias foram
mantidas, muito embora alguns críticos, a exemplo de Paulo Mendes de Almeida
[4], tenham reconhecido que os intercâmbios eram mais simbólicos do que práticos.
A I Bienal de Arquitetura de Veneza foi aberta apenas em 1980, quase três décadas
após o estabelecimento de uma exposição correlata na bienal paulistana. Ancorada
no tema Presença do Passado, a mostra ocupou as dependências do antigo Arsenal de Guerra e foi posteriormente considerada um marco nas discussões sobre a
pós-modernidade, apresentando a Strada Novissima - concebida por Paolo Portoghesi - e salas especiais dedicadas aos italianos Ignazio Gardella e Mario Ridolfi e ao
norte-americano Philip Johnson.
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NORMAS REGULAMENTARES
Pode-se afirmar que a inclusão de uma seção dedicada à Arquitetura nas bienais
paulistanas, anterior em quase três décadas em relação à congênere veneziana,
procurou conferir aos projetos arquitetônicos uma importância equivalente às obras
expostas na seção de Artes. Tal consideração, porém, não reivindica aos diferentes
suportes de apresentação dos projetos o mesmo valor atribuído aos trabalhos artísticos, mas tornou seus conteúdos dignos de apreciação, desafiando a hierarquia da
tradição das Belas-Artes que considera apenas a pintura e a escultura como gêneros
de primeira grandeza.
Em outras palavras, as representações arquitetônicas constituem elementos cujo
valor não pode ser avaliado apenas pelo encantamento visual, mas pela assimilação
de seus conteúdos. Destituídas da aura do objeto artístico, em grande parte decorrente da adoção de normas representativas padronizadas, as pranchas pautam-se pela caracterização de uma fatura impessoal, pelo fracionamento do objeto em
partes e pela igual atenção na definição de seus elementos formais constitutivos.
Mas não se pode dizer que o material exposto nos salões das bienais não contivesse
elementos capazes de sensibilizar os observadores: ao contrário, buscou-se, com
maior ou menor sucesso, motivar a atenção do público para as questões da Arquitetura moderna e suas implicações no campo da estética e nas transformações no
modo de vida urbano. Tomando-se como base as pretensões defendidas pelos promotores das bienais, para quem as mostras deveriam espelhar o ritmo do crescimento da cidade e inseri-la em pé de igualdade entre os grandes centros internacionais,
não surpreende constatar, no que concerne às Exposições Internacionais de Arquitetura, a adoção de soluções bastante elementares para a exibição dos projetos [5].
Em termos práticos isso se traduziu na primazia de suportes bidimensionais. Tal
escolha, menos afeita à interação com o público leigo se comparada a modelos tridimensionais ou a protótipos em escala natural, fundamentava-se na garantia de
uma maior participação de arquitetos, que com maior facilidade podiam produzir e
remeter seus trabalhos. Tal recurso mostrou-se particularmente evidente na I EIA,
na qual se fixou um formato padronizado de 24 x 30 cm para a exibição de projetos
dos arquitetos e estudantes. A inclusão de maquetes, no entanto, condicionou-se à
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Desde então, as bienais de Arquitetura venezianas ganharam autonomia em relação
às mostras de Arte. O mesmo pode ser dito sobre suas premissas curatoriais, que
passaram a ser norteadas pela discussão de um tema predeterminado, em substituição ao antigo padrão expositivo, mais afeito a uma feira de amostras.
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aceitação do Júri de Seleção. Para assegurar a adesão de profissionais de destaque,
foram remetidas cartas-convite a arquitetos indicados pela comissão organizadora
da mostra [6].
A participação espontânea dos profissionais, por outro lado, foi estimulada em
função do diminuto formato das pranchas e da limitação à exibição de três projetos de cada autor. O grande número de participantes parece comprovar a eficácia de ambas as estratégias. A instituição desses critérios não tardou encontrar
opositores, entre os quais Lina Bo Bardi, que, se utilizando do pseudônimo
Alencastro, deflagrou na revista Habitat críticas contundentes à mostra, alegando
que nela os projetos arquitetônicos eram expostos com fotografias do tamanho de
um cartão postal [7].
No mesmo artigo, escrito no instante em que a cidade iniciava os preparativos para
a comemoração de seu IV Centenário, Alencastro propôs a construção de um núcleo residencial nas proximidades do Parque Ibirapuera, em substituição ao modelo
expositivo precedente. A ideia pode ser considerada uma retomada de experiências
do entre-guerras, a exemplo do bairro Weissenhof, em Stuttgart, e poderia trazer, no
parecer de Lina, benefícios à cidade de São Paulo, que teria reunidas construções de
Aalto, Gropius, Le Corbusier, Mies, Neutra, Wright, etc.
As intenções expressas pela arquiteta, contudo, não conquistaram a empatia dos
realizadores das bienais paulistanas, que mantiveram praticamente inalterados
os critérios de apresentação dos trabalhos, exceto por um fator essencial: a área
das pranchas, ampliada para o limite máximo de três metros quadrados. Talvez em
decorrência do estágio tecnológico do parque gráfico brasileiro, que imputava altos
custos às reproduções fotográficas, ou ainda para garantir certa padronização à
exibição dos trabalhos, optou-se pela proibição do uso de luminosos e de cores nas
pranchas.
Por determinação regulamentar, a II EIA não formalizou convites a arquitetos, e a
aceitação dos trabalhos esteve condicionada à comprovação da execução dos projetos, ainda que parcial, por meio de fotografias. Proibiu-se a exibição de conjuntos
premiados na mostra precedente e limitou-se a participação de cada arquiteto a
um máximo de três obras. Os critérios de apresentação das pranchas foram igualmente revistos, com ampliação da área disponível para a exibição em painéis de
1,25 x 2,40 metros [8].
A II EIA foi instalada no segundo andar do Palácio dos Estados, em dezembro de
1953. O número de selecionados passou de 150 para pouco mais de 200 arquitetos, indicando um aumento quantitativo não condizente com o ganho de espaço
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Fig. 1 - Casal diante de projeto
de Renzo Zavanella premiado
na II EIA (1953/1954) [11].

Fig. 2 - Jorge Moreira diante do projeto da
Faculdade Nacional de Arquitetura, de sua autoria,
premiada na IV EIA (1957) [12].
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proporcionado pela construção do Parque Ibirapuera. O fato pode ser explicado
pela inexistência de convites de participação para a II EIA. Ou ainda pela maior dificuldade de preparação das pranchas, se comparado ao esquema de apresentação
da mostra precedente.
Surpreende notar, com base nos regulamentos da II EIA, a não-aceitação de
maquetes e desenhos originais, o que reforça a hipótese de que seus organizadores
não pretendiam valorizar a expressão criativa dos arquitetos. Por outro lado, pode-se
dizer que a exibição de desenhos supostamente poderia desviar a atenção do
público para questões alheias ao estado de ordem e disciplina que são mais
facilmente transpostos para as representações projetuais elaboradas com base
na Geometria Descritiva.
Tal rigor não se sustenta quando examinamos os regulamentos da III EIA [9]. Optou-se pela aceitação de desenhos originais sem fazer restrições quanto ao tamanho,
número e padrão cromático das pranchas, desde que o espaço ocupado por cada
participante, desta vez restrito a escolas de Arquitetura, não ultrapassasse dez
metros quadrados. Além disso, solicitou-se aos autores uma indicação esquemática para a montagem dos painéis, de modo a isentar possíveis descontentamentos.
A quarta edição da EIA não introduziu alterações relevantes em termos normativos
[10]. As regras anteriores foram mantidas sendo porém indicados novos padrões
para a apresentação dos painéis, que deveriam ser remetidos à apreciação do júri
de seleção montados em compensado leve ou material similar. O espaço de cada
trabalho foi definido a partir do agrupamento de seis módulos de 80 cm de largura
por 60 cm de altura, totalizando uma superfície máxima de 240 cm de largura por
120 cm de altura.
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Para o concurso estudantil realizado em 1957, o espaço de cada trabalho foi definido pelo agrupamento de 18 painéis de metragem equivalente à dos módulos do
núcleo reservado à mostra competitiva dos arquitetos. Tal fato denota uma
diminuição na área das pranchas, em relação aos valores relatados anteriormente,
mas pode ser explicado em função do maior número de participantes na IV EIA em
relação à mostra precedente.
A quinta edição da EIA, por determinação institucional [13], limitou-se à exibição
de salas especiais dedicadas aos belgas Henri van de Velde, Philippe Wolfers
e Victor Horta, ao brasileiro Roberto Burle Marx, ao espanhol Antonio Gaudi e ao
alemão Mies van der Rohe. A seleção das obras e os critérios de apresentação dos
trabalhos, desta vez, ficaram sob responsabilidade direta das delegações nacionais.
Em cada sala especial foram expostos croquis, objetos de Design, maquetes, fotografias e reproduções de conjuntos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos dos
homenageados, tendo como mote a comemoração do centenário da Red House, de
William Morris, e as diferentes etapas de afirmação da Arquitetura moderna em contextos variados.
A RECEPÇÃO DOS PROJETOS
Examinando-se as normas regulamentares das cinco primeiras bienais paulistanas,
constata-se uma ampliação considerável no tamanho das pranchas, dos modestos
24 x 30 cm da mostra inaugural para os 120 x 240 cm da IV EIA. Na bienal subsequente, cumpre ressaltar a inexistência de ditames para o tamanho das pranchas,
justificada pela não organização da mostra competitiva de arquitetos. Desse modo,
coube a cada representação instituir os seus próprios critérios de apresentação,
possibilitando a inserção de tapeçarias, peças de Design, objetos e pranchas de
grande formatos. Também é surpreendente constatar que o número de projetos
expostos na I EIA não tenha sido ultrapassado nas demais mostras do recorte selecionado, ainda que tenha sido disponibilizada, com a conclusão do Parque Ibirapuera,
uma área expositiva de 24.000 m2, superior aos 5.000 m2 do Pavilhão do Trianon.
Com base nos dados acima, pode-se dizer que os promotores das bienais se preocuparam, num primeiro momento, em firmar o certame no meio local e no calendário
internacional, ainda que, para tanto, tenham concedido pouca atenção ao modo
de apresentação dos trabalhos, severamente prejudicada pelo diminuto tamanho
das pranchas e pela precariedade das instalações físicas.
Observando-se a questão sob outro aspecto, é no mínimo curioso constatar que
os esforços empreendidos para sanar as deficiências da primeira bienal tenham
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contribuído para a concretização de um conjunto de pavilhões no Parque Ibirapuera.
Entretanto, à exceção da disponibilidade de espaço, não se pode dizer que esses
edifícios solucionaram os problemas apontados no Pavilhão do Trianon, na medida
em que as áreas técnicas e de manutenção continuaram insatisfatórias. O mesmo
pode ser dito em relação à fruição das pranchas, muitas vezes comprometida pela
reflexão do ambiente externo e, em alguns casos, sujeita à incidência direta de raios
solares.
Percalços à parte, não se pode afirmar que os promotores das bienais tenham sido
negligentes. O texto de apresentação da I Bienal, feito por Lourival Gomes Machado
[14] reconhece os problemas que, de certo modo, foram mitigados nas mostras
seguintes.
Mas é inegável que os critérios adotados para a apresentação das obras nas EIA
poderiam ter logrado melhor interlocução com o público leigo, alcançando-se,
com isso, os objetivos pretendidos. Contraditoriamente, porém, os promotores das
mostras privilegiaram o diálogo com arquitetos e estudantes. Tal atitude pode ser
interpretada como uma oportunidade de conferir satisfação e valorização à classe
e, indiretamente, consagração aos esforços empreendidos pelo IAB para tornar a
Arquitetura moderna merecedora de um lugar de destaque num certame de projeção
internacional.
Talvez seja possível considerar equivocada a crença de que a assimilação de conceitos pudesse estar associada à quantidade de projetos expostos, compensando-se as
dificuldades no processo de interação do público não familiarizado com as questões
postas pela modernidade. Em outras palavras, os organizadores das EIA, em especial em sua primeira edição, apostaram numa ampliação do sistema de referências
proporcionada pela saturação de informações, o que certamente não constitui um
instrumento capaz de formar consciências. Na chave de leitura proporcionada pela
teoria estético-recepcional formulada por Hans Robert Jauss [15], é possível constatar que as bienais paulistanas almejavam alterar a recepção da Arquitetura moderna
pelo público leigo, tornando compreensíveis significados anteriormente rejeitados
por mero desconhecimento. Tal argumento encontra validade se levarmos em conta
os esforços empreendidos para aprimorar os critérios de apresentação dos projetos
ao longo da década inaugural.
Na I EIA, o diminuto formato das pranchas constituiu um obstáculo para a fruição dos
projetos arquitetônicos. Reconhecido o equívoco, ampliou-se o tamanho das pranchas, mas, paradoxalmente, vetou-se a exibição de desenhos originais e a utilização
de cores. Na III e IV EIA, nova revisão nos critérios de apresentação passou a aceitar
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a utilização de cores nas pranchas e a exposição de originais, proibindo-se a apresentação de filmes documentais. Por fim, na V EIA, concedeu-se plena liberdade para
a montagem das salas, reduzindo-se a seis o número de profissionais participantes.
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CONCLUSÃO: NA DIMENSÃO DO PASSADO, A REPRESENTAÇÃO DO FUTURO
Com base na análise anterior, pode-se afirmar que a museografia adotada nas
bienais paulistanas na década de 1950, apresentou entraves para a assimilação de
conceitos, especialmente para o visitante leigo destituído dos códigos elementares
de representação gráfica arquitetônica. Apesar dos clamores dos participantes e dos
críticos para a inclusão de outros suportes, como documentários cinematográficos e
protótipos em escala natural, os organizadores mantiveram praticamente inalterados
os critérios de apresentação dos trabalhos, fazendo crer que priorizaram o diálogo
com o meio profissional e não com amplos segmentos de público, sinalizando contradições entre o discurso e a prática.
É também possível atribuir tal equívoco à adoção de um modelo organizacional
inspirado na Bienal de Veneza, na medida que os regulamentos da mostra italiana
não indicavam, naquele momento, o estabelecimento de parâmetros mais afeitos à
problematização de temáticas, mas tão somente a exibição dos trabalhos a partir de
sua origem geográfica.
Entretanto, ainda que a experiência da V EIA estivesse afeita à discussão de um
tema central, a organização dos certames subsequentes conservou o caráter dominante das primeiras mostras, nas quais se observam entraves ao entendimento
das obras, individualmente, e ao significado assumido pelo conjunto exposto. Surpreendentemente, tal situação persiste em pleno século XXI, ainda que se deva
ressaltar um promissor redirecionamento da bienal paulistana de 2013, realizada sob o ensejo de se articular uma salutar interlocução com amplos extratos de
público em torno do tema Modos de Fazer, Modos de Usar, Modos de Agir. Resta
torcer pela continuidade de tal premissa, malgrado o descaso das autoridades e a
fragilidade das entidades de classe brasileiras.
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ABSTRACT
With the increasing valorization of creativity, origami began to be explored not only
for reproduction of existing models, but also for artistic creation of new ones, using
other materials besides the traditional paper. Although most objects and projects are
designed from the folds of materials available in sheets or plates, designers know
little about the full potential of this technique. Since there is a lack of references
related to a method of using folding strategies for the Design of new models, this
paper shows its relevance, presenting a way that can be followed by designers. Thus,
this paper analyzes the elements and the basic principles of all origami models,
presents specific characteristics that contribute for the flat folding ability of its
structures, as well as basic folding techniques, and organizes a classification relating
the folding techniques with flat foldable potential.
KEYWORDS: Origami, Design, Creation.
RESUMO
Com a valorização crescente da criatividade, o origami passou a ser explorado
não só na reprodução de modelos, como também na criação artística de novos
modelos, inclusive aplicando em outros materiais diferentes do tradicional papel.
Embora a maioria dos objetos projetados por designers seja elaborada a partir da
dobra de materiais disponíveis em folhas ou placas, pouco se sabe como aproveitar
todo o potencial dessa técnica. Como há uma lacuna de referências relacionadas
a uma metodologia de utilização de estratégias de dobra para o Design de novos
modelos, essa pesquisa mostra-se relevante por apresentar um caminho que pode
ser seguido por designers. Assim, este artigo analisa especificamente os elementos e os princípios básicos presentes em todos os modelos de origami, trata das
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características específicas que tornam uma estrutura flat foldable (capacidade de
achatamento total), assim como apresenta técnicas básicas de dobra, e finaliza
com a organização de uma classificação relacionando as técnicas de dobra com o
potencial flat foldable.
PALAVRAS-CHAVE: Origami, Design, Criação.
INTRODUÇÃO
O origami é uma tradicional técnica oriental que, em termos básicos, constitui-se
da criação de uma forma volumétrica por meio de uma sequência de dobras em
um material achatado/bidimensional, que pode ser folha de papel, placas de metal,
madeira ou plástico. Dessa maneira, pode-se simplificá-lo como um conjunto de
planos poligonais estruturados em determinada ordem, separados por linhas
delimitantes (dobra/vinco) que se encontram em determinados pontos (vértices).
Segundo Yigit [1], no Design do origami, um plano é capaz de criar estruturas espaciais estáveis ou dinâmicas integrando e movimentando suas diversas partes em
um todo. E isso só é possível com a mudança de pensamento bidimensional para o
tridimensional. Assim, o princípio básico do Design do origami é mudar constantemente o pensamento 2D em 3D e vice-versa. Para isso, capacidade de visualização
e rotação mental da forma em seu todo, analisando espaço e profundidade, são
algumas características necessárias para quem for criar um novo modelo. Todas
essas qualificações impulsionam o criador a pensar como um designer e como um
engenheiro, sendo um trabalho desafiador e que, segundo Nolan [2] necessita de
grandes propriedades intelectuais.
Assim, este artigo busca apresentar contribuições para o desenvolvimento e criação
de novos modelos, pela compreensão dos elementos e dos princípios presentes no
Design do origami, de suas características e técnicas básicas de dobra. Com isso,
será possível elaborar desenhos originais a partir das combinações, e estudar a
aplicação em outros materiais.
ELEMENTOS E PRINCÍPIOS DO DESIGN DO ORIGAMI
Analisando o origami como um projeto com um tipo de material (específico e
plano), o seu Design requer a compreensão dos elementos estruturais básicos que
o compõem. Tomando como base os elementos da linguagem visual de Dondis [3],
pode-se elencar os que estão essencialmente ligados ao Design do origami: ponto,
linha, forma, direção, dimensão (bidimensional e tridimensional), textura, proporção
e movimento. O ponto é a referência principal para as dobras, demarcando um lugar
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no plano pelo qual devem passar os vincos. Ele pode ser o vértice da placa/folha
inicial, o encontro entre uma linha de dobra e a borda da folha ou entre duas ou
mais linhas de dobra. A linha surge no plano ao ser dobrado ou vincado, podendo se
apresentar como dobras retas ou curvas, para frente (dobra “vale”) ou para trás
(dobra “montanha”), segundo linguagem própria do origami.
Segundo Yigit [1], as formas do origami podem ser classificadas por dois pontos
de vista diferentes: purista e não-purista. Enquanto a primeira (derivada do origami
tradicional) possui linhas retas, planos poligonais e volume poliedral, com uma cor
única e textura homogênea, a segunda, no entanto, apresenta linhas retas e também
curvas, e os volumes podem ser orgânicos e não-poliedrais, multicoloridos e de textura heterogênea. Isso pode ser verificado por estudos que apresentam fortes relações
da estrutura do origami com a natureza, como pode ser conferido em Kobayashi,
Kresling, e Vincent [4] e Stewart [5].
A proporção no origami estabelece as devidas relações entre os vários elementos
estruturais que os compõem que, se bem trabalhados, proporcionam maior unidade,
conforto e funcionalidade do modelo. Todos os modelos de origami são executados
por movimentos que manipulam os elementos definidores bidimensionais da estrutura (pontos, linhas, formas), mas nem todos possuem movimento ao serem finalizados. Assim, existem modelos planos e espaciais que podem ser estáticos, imutáveis
e extremamente rígidos, e outros modelos dinâmicos, manipuláveis e transformáveis.
Em relação à constituição da forma, Lobach [6] define a ordem e a complexidade
como importantes fatores, pois um está extremamente ligado ao outro durante a
sua compreensão visual. Quando o nível da ordem é muito alto, o da complexidade
é baixo, assim como alta complexidade oferece pouca ordem. O ideal para que a
forma seja compreendida sem cansar e nem entediar, é equilibrar o nível de ordem
e complexidade aplicando alguns princípios, como: sistema horizontal-vertical, simetria, uniformidade e ritmo. Esses princípios estão presentes e são bem manipulados
nas estruturas em origami, evidenciando uma harmonia entre ordem e complexidade. Quando se parte de uma forma para uma estrutura, é preciso uma organização
espacial total, que, embora dê uma aparência externa bastante complexa, seja na
sua essência uma estrutura relativamente simples. E para isso, é possível manipular
as unidades de forma pela simetria, evidenciada especialmente pela repetição ou
gradação da forma.
Analisando todos os elementos do origami e a sua organização compositiva por meio
dos princípios da forma, Yigit [1] propôs seis conceitos básicos do Design do origami:
unidade, totalidade, simplicidade, abstração, flexibilidade e modularidade.
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A unidade é contrária à fragmentação, é o equilíbrio de elementos diversos constituindo um todo, de uma maneira harmônica, coesa e íntegra, que leva à totalidade,
qualidade de algo completo, finalizado. A simplicidade é a ausência de complexidade
excessiva e ornamentação, mas não é simplório, apresentando clareza de função,
racionalização de material e produção. A abstração se distancia da representação
em busca da essência da forma, atingida pelo emprego de ordenamento simples,
formas primárias, geometria e leveza, qualidades que levam à flexibilidade, capacidade de adaptação e transformação pela maleabilidade de se curvar e dobrar. E
por fim, a modularidade, que se origina da observação da natureza, cuja unidade
modular básica se repete a fim de criar elegantes padrões de vida. Elementos
simples e básicos gerando formas complexas.

Thaís Ueno Yamada, Roberto Alcarria Nascimento, Marco AntonioPereira

TÉCNICAS DE DOBRA PARA A CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE ORIGAMI
Após compreender os elementos, conceitos e princípios que regem o Design do origami, é preciso conhecer as técnicas de dobra utilizados como estratégias para a
criação de novos modelos. Afinal, o objetivo do conhecimento profundo do origami
não se restringe mais à reprodução do que já se tem, mas elaborar desenhos originais
e autorais, de acordo com as necessidades do designer. Assim, as possibilidades de
combinações são infinitas e o processo de construção do novo modelo pode ser bem
sucedido se forem levados em consideração os aspectos levantados a seguir.
FLAT FOLDABILITY
O movimento presente nos modelos de origami é um importante elemento para
a distinção entre eles. Alguns modelos possuem a característica denominada
flat foldability, ou seja, a habilidade de dobrar cada um dos planos poligonais
entre si até ficarem completamente achatados. O modo mais simples de garantir essa condição de um modelo é desenhar as linhas de dobra formando uma
perfeita simetria. Porém, se não ocorrer isso, como no caso de dobras assimétricas,
o modelo poderá ser dobrado mas a habilidade de achatamento irá desaparecer.
Se o objetivo for trabalhar a assimetria e a habilidade de achatamento juntas, em
mais de um vértice, um importante estudioso do origami, Toshikazu Kawazaki,
estabeleceu dois critérios que possibilitam essa bem sucedida coexistência.
O Teorema de Kawazaki afirma que, tomando como referência o vértice por onde
partem as dobras, se a soma de seus ângulos opostos for de 180o, então a dobra
permitirá que as faces se fechem perfeitamente entre elas até o nivelamento total.
Além dessa condição, é preciso que haja um número par de ângulos em volta do
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ponto de dobra central (quatro, seis, oito, etc.) para preservar a característica de
flat foldability (Fig. 1).

TÉCNICAS BÁSICAS DE DOBRA
Segundo Jackson [7], tomar em mãos um material bidimensional e transformá-lo por
meio de dobras (curvaturas, torcidas, drapeadas, etc.) é uma das atividades mais
comuns do processo de criação do designer. Assim, o ato de dobrar é um importante
tópico a ser organizado metodologicamente para servir a esse profissional. Não é um
treinamento de passos pré-determinados, mas uma técnica que pode ser explorada
na experimentação, no erro, no acerto e na criação efetiva.
Assim, o mesmo autor recomendou que todos os designers iniciantes na técnica
de dobrar, comecem conhecendo e explorando os conceitos básicos da dobra e
suas variações. O básico é aquilo que é essencial, constante e genérico, muito útil e
altamente adaptável. Assim, os conceitos básicos fornecem maior potencial criativo.
O primeiro é dividir o papel por meio de dobras lineares, rotacionais, diagonais ou
em grid (grade). O segundo conceito básico é utilizar-se de repetições simétricas de
um determinado desenho de origem, a fim de criar variados padrões de dobra cujos
resultados podem ser inesperados. O terceiro é alongar e inclinar um desenho de
origem, permitindo a criação de variações, aumentando ainda mais as possibilidades
de inspirações. E por último, mudar o formato inicial básico do papel quadrado, muito
presente em modelos mais tradicionais de origami, para outro a fim de proporcionar
uma diferente transformação no padrão de dobra.
Jackson [7] também elencou quatro dobras básicas assim consideradas por serem
as mais comuns, versáteis e fáceis de usar, cujo conhecimento pode ser usado para
criar uma grande diversidade de superfícies e formas sofisticadas. São elas: dobra
sanfona; dobra navalha; dobra platô; dobras progressivas. Cada uma delas pode
ser variada por meio de técnicas de organização linear, rotacional e para formar
superfícies cilíndricas e cônicas (Fig. 2). Uma outra maneira de combiná-las é fazer
caixas espiraladas ou torcer as dobras, como os drapeados em tecidos (Fig. 3).
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Fig. 1 - Simetria das dobras e quebra da simetria sem perder a habilidade de achatamento
(a+a=b+b=c+c=d+d=180o). Fonte: Jackson [7].
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Fig. 2 - Variações das dobras básicas: linear sanfona, rotacional platô,
cilíndrica e cônica navalha. Fonte: Jackson [7].
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Fig. 3 - Variação de caixas espiraladas e dobras torcidas. Fonte: Jackson [7].

Entre outras dobras, Jackson [7] dedicou especial atenção àquelas que trazem
um potencial dinâmico ao modelo finalizado, denominadas como Dobra-V e Arcos
e Parábolas Dobráveis. A primeira transforma superfícies que se expandem e
contraem, curvam e torcem em muitas direções através de um conjunto de dobras
que forma um ou mais “V”s. Essa capacidade flexível da Dobra-V pode ser explorada
a fim de criar formatos de cilíndricos ou ainda complexas superfícies, trabalhando com grids (grade) de 45o ou 60o, criando os origami tesselations (Fig. 4).
Finalizando as técnicas de dobra básicas, o autor apresentou maneiras do papel
se transformar em parábolas e arcos ilusórios (Fig. 5). Por meio da progressão de
formas poligonais dobradas em ângulos, parecendo tendas que tocam o chão ao
longo de uma aresta ou um vértice, os Arcos Dobráveis podem ser obtidos através
de um padrão repetitivo de dobras que lembram um X ou em Dobra-V. Embora
sejam formadas por uma camada apenas de material (neste caso o papel), a
curvatura, proporcionada por essas dobras, as atribui grande força e estabilidade.
A presença de múltiplos triângulos cercados por dobras incrementa a força da
estrutura, principalmente porque essa forma geométrica é comprovadamente
a mais forte e estável de todos os polígonos. Enquanto a maioria dos arcos
dobráveis sejam “curvas simples” que se curvam em uma única direção, como um
cilindro, uma parábola dobrável é uma “curva complexa” que se curva em duas
direções, como uma esfera. Assemelha-se mais a um parabolóide hiperbólico
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Fig. 4 - Variações da Dobra-V: Múltiplos “V”s, cilíndrico e em grid. Fonte: Jackson [7].

e seu resultado impressiona tanto visual quanto perceptivamente. Apesar de ser
um desafio dobrá-lo com paciência e precisão, ele funciona muito bem quando bem
finalizado em papel. Mas fica a dúvida se ele funcionaria com outro tipo de material
mais rígido.
E, por fim, Jackson [7] apresentou modelos com apenas um vinco ou ainda sem
vinco algum, contradizendo qualquer conceito básico do origami (Fig. 6). São estruturas que mexem com a imaginação e apresentam uma plasticidade ainda não
muito explorada. Os sem vinco utilizam a estratégia de “quebra” de direção da folha,
criando curvas côncavas e convexas. Aplicando apenas um vinco do tipo montanha,
também é possível realizar novas experimentações “quebrando” a direção em um
ponto ao longo dessa linha.
Para aplicação dessas técnicas em materiais diferentes do papel, é necessário conhecer bem o material escolhido e as estratégias de articulação que melhor se adaptam a ele, realizando testes físicos e virtuais. Trabalhar com o material selecionado
nos estágios mais iniciais pode ser uma solução para conhecê-lo melhor. Deve-se
inclusive questionar se fazer os modelos em papel é realmente necessário. Assim
será possível conhecer melhor o material e as suas qualidades, a fim de descobrir soluções aproveitando suas melhores características e não indo contra elas.
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Fig. 5 - Arcos Dobráveis a partir da Forma-X e da Dobra-V
e o Parabolóide Hiperbólico dobrável. Foto: Jackson [7].
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Fig. 6 - Modelo sem vinco (à esquerda) e com apenas um vinco (à direita). Fonte: Jackson [7].
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Mas se não for possível fazer tantos testes, devido ao custo elevado, é importante
adotar outras estratégias, como a utilização de programas gráficos adequados para
a realização de simulações virtuais antes das simulações físicas. Neste sentido,
existem muitos programas de modelagem que podem servir ao propósito do Design
oriki: AutoCAD 3D, Inventor e 3ds Max, da Autodesk; Rhinoceros 3D; Solid Edge,
da Siemens PLM; e SolidWorks, da Daussault Systèmes. A escolha dependerá da
familiaridade do designer com o programa e do que se espera dele.
UMA CLASSIFICAÇÃO PARA O DESIGN ORIKIRI
Existem inúmeros tipos de origami, classificados de acordo com o grau de dificuldade, a origem, os estilos, e ainda outros tipos de critérios. Entretanto, nesta seção,
buscar-se-á organizar um sistema de classificação que possa ser empregado no
Design de produtos flat foldables. Portanto, as classificações anteriormente apresentadas não trazem contribuições efetivas para o entendimento e aplicação das
estruturas do origami neste escopo.
Assim, na busca por referências de processo de seleção de tipos de origami em
pesquisas envolvendo o desenvolvimento de produtos, encontrou-se o trabalho de
Ruysser [8] sobre estruturas de origami em metal e tecido para novos vestuários,
que se aproxima do modo com que Jackson [7] organizou as técnicas de dobra,
visto na seção anterior.
Uma outra classificação organizada por Yigit [1] leva em consideração, para a completa construção do modelo, o número de peças planas empregadas, sejam de papel
ou de qualquer outro tipo de material. Assim, tem-se basicamente dois grupos
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CONCLUSÕES
Dos modelos tradicionais às grandiosas e complexas estruturas, as técnicas de
dobra do origami começaram a ser exploradas como estratégia de criação e desenvolvimento de estruturas dobráveis. Embora a maioria dos objetos projetados por
designers e arquitetos é elaborada a partir do corte e da dobra (ou outra ação similar,
como vincar, torcer, curvar, etc.) de materiais disponíveis em folhas ou placas, pouco
se sabe como aproveitar todo o potencial dessa técnica. Para aquele que deseja se
aventurar no projeto de um produto a partir das técnicas de dobras no origami, raras
são as publicações e as pesquisas que tratam desse assunto. Assim, para preencher
esta lacuna, o presente artigo apresentou: os elementos do Design do origami, a fim
de dissecá-los e entendê-los em sua essência; a característica flat foldable presente
em alguns modelos e como trabalhar objetivamente com ela; as técnicas básicas
de dobra existentes e como variá-las; e uma classificação das técnicas ideais para
o desenvolvimento de estruturas flat foldable. Assim, busca-se a compreensão da
lógica construtiva do origami para uma posterior modificação, adequação e aplicação no Design.
Acredita-se que, com os dados apresentados neste trabalho, dá-se um importante
passo em direção à compreensão da Geometria envolvida no processo de criação
de modelos em origami, assim como do comportamento das dobras em relação às
suas variações. Assim, englobando os elementos e os princípios do origami, o flat
foldability e as técnicas de dobra, é possível ao designer compor e criar novos
produtos explorando o melhor que essas artes têm a oferecer para a resolução de
problemas do mundo real.
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distintos: estrutura plana transformável e estrutura modular. A primeira é gerada
por meio da dobra de apenas uma peça inicial e a segunda, é aquela que necessita de duas ou mais peças para sua completa construção. Em relação ao aspecto
formal, essa classificação não é a mais adequada para o escopo deste trabalho.
Portanto, para fins de organização, classificação e seleção de estruturas flat foldable,
optou-se por não estruturar a partir de tipos de origami, fato que causaria muitas
exceções e variações e talvez pudesse ser mais confuso do que elucidativo. Assim,
foi organizada a Tabela 1 com os principais tipos de dobra elencados por Jackson
[7], suas variações, acrescentando o seu potencial flat foldable e as condições para
atender a este critério. Desta forma, busca-se iniciar o estudo de Design orikiri não
por modelos prontos mas pelas técnicas de dobras essenciais e pela criação de
composições através da exploração das mesmas.
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Tabela 1 - Classificação de tipos de dobra para o Design do origami.
Tipo de Dobra

Sanfona

Navalha

Platô

Thaís Ueno Yamada, Roberto Alcarria Nascimento, Marco AntonioPereira

Progressiva

Espiral
Torcida

Dobra-V

Arcos Dobráveis

Variação

Flat Foldable

Condição

Linear

Sim

-------

Rotacional

Sim

-------

Cilíndrica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Cônica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Linear

Sim

-------

Rotacional

Sim

-------

Cilíndrica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Cônica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Linear

Sim

-------

Rotacional

Sim

-------

Cilíndrica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Cônica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Linear

Sim

-------

Rotacional

Sim

-------

Cilíndrica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Cônica

Com restrição

Se considerar um número par de
conjuntos de dobra vale e montanha

Simples

Sim

-------

Caixa

Com restrição

Se a caixa tiver um
número par de lados

-------

Não

-------

Simétrica

Sim

-------

Assimétrica

Com restrição Se observado o Teorema de Kawasaki

Coexistência de Vs

Com restrição Se observado o Teorema de Kawasaki

Múltiplos Vs

Com restrição Se observado o Teorema de Kawasaki

Cilíndricos Vs

Não

Superfícies
Complexas

Com restrição Se observado o Teorema de Kawasaki

Forma-X

Sim

-------

Dobra-V

Sim

-------

Não

-------

Parábolas Dobráveis -------

-------

Uma Dobra

-------

Não

-------

Sem Dobra

-------

Não

------Fonte: da autora.
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ABSTRACT
This paper talks about a digital game as part of the extension research: “Architectonic heritage, Design and education: development of Playful Interactive Systems
(educational games in digital media)” and is part of the work developed by the
Research Group N.ELAC form IAU-USP. It is intended to emphasize the concept of
game as a transmitter of culture and knowledge and to discuss, in this context, the
potentiality of digital game and representation as tools for the assimilation of the
architectural heritage. For that purpose, a “seven errors game” was developed, with
hand-made digital drawings, related to the architectural set of Fazenda Santa Maria
do Monjolinho, heritage interest of São Carlos. The purpose is to apply the game to
students of public schools of the city. This paper presents the theoretical foundation and the development of the ludic object itself, from its conception and images
designing, to its first application.
KEYWORDS: Digital Games, Digital Drawing, Heritage Education.
RESUMO
Este artigo versa sobre um jogo digital como parte da pesquisa “Patrimônio
arquitetônico, design e educação: desenvolvimento de Sistemas Interativos Lúdicos
(jogos educativos em meio digital)” e integra os trabalhos do Núcleo de Apoio à
Pesquisa em Estudos de Linguagem em Arquitetura e Cidade (N.ELAC). Busca-se
ressaltar o conceito de jogo como elemento transmissor de cultura e conhecimento
e discutir, neste sentido, a potencialidade do jogo e da representação digitais como
ferramentas na assimilação da Arquitetura patrimonial. Para tanto, foi desenvolvido
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um jogo dos sete erros digital, com a feitura de desenhos livres, referente ao conjunto
arquitetônico da Fazenda Santa Maria do Monjolinho, de interesse patrimonial para
o município de São Carlos. O jogo será aplicado com alunos da rede de ensino público da cidade. O artigo apresenta o embasamento teórico e o desenvolvimento do
objeto lúdico propriamente dito, desde sua concepção e da preparação das imagens,
até à aplicação teste do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Digitais, Desenho Digital, Educação Patrimonial.
INTRODUÇÃO
O presente artigo vincula-se a um conjunto de projetos de cultura e extensão intitulado “Patrimônio Arquitetônico, Design e Educação: Desenvolvimento de Sistemas
Interativos Lúdicos” que insere-se nas atividades em desenvolvimento pelo Núcleo
de Apoio à Pesquisa em Estudos de Linguagem em Arquitetura e Cidade, vinculado
ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Carlos. O núcleo
desenvolve estudos sobre representação no processo cognitivo de leitura e de apreensão da Arquitetura e do espaço urbano sendo que o conjunto de projetos em
questão surge da relação entre esta abordagem e a questão do patrimônio histórico
e cultural do município de São Carlos. No sentido de estimular e difundir conhecimento referente às principais edificações de importância arquitetônica, histórica e
cultural do município, foi proposto o desenvolvimento de três tipologias de objetos
lúdicos: blocos interativos manipuláveis, dobraduras em papel e no caso específico
desta pesquisa, jogos eletrônicos em meio digital.
Parte-se do princípio de que a Arquitetura e a cidade em si são linguagens complexas
e de difícil apreensão por parte da população em geral; assim, propõe-se discutir a
potencialidade do jogo em meio digital como elemento difusor de cultura, capaz de
servir como linguagem intermediária na transmissão do conhecimento em educação
patrimonial. Considera-se a importância da educação patrimonial para a comunidade
e para a construção da consciência histórica, que permita preservar o patrimônio
histórico-cultural e pretende-se, nesse sentido, proporcionar a criação de uma identidade, por parte do cidadão são-carlense, com o patrimônio arquitetônico e, neste
caso, com as fazendas de café de destaque na história do município. Assim sendo,
apresenta-se um “jogo dos sete erros digital” utilizado como instrumento de suporte
na educação patrimonial e seu processo de desenvolvimento, desde o levantamento
e a preparação do material gráfico até o processo de programação e os respectivos
software utilizados, bem como a sua aplicação teste junto aos alunos do Núcleo
de Apoio à Pesquisa em Estudos de Linguagem em Arquitetura e Cidade (N.ELAC)
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O JOGO DIGITAL COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Roger Caillois [1] caracteriza o jogo como uma atividade simultaneamente livre e
regrada, que se dá à parte da realidade cotidiana, em um recorte de tempo e de
espaço delimitado e que não proporciona nenhum produto para além de si mesmo. Ele classifica ainda os jogos por meio de quatro impulsos que os regem: o alea
(espera passiva da decisão do destino, sorte), o inlinx (busca da vertigem), a mimicry (simulacro, incorporar outra personalidade) e o agôn (competição, ambição de
superar). Caillois [1] fala ainda do lúdico como uma expressão de valores coletivos
e, nesse sentido, como um elemento que, apesar de se encontrar acima de qualquer
instancia humana, se contamina pela cultura. Ou seja, o jogo é influenciado por seu
contexto cultural e a presente pesquisa ressalta, neste sentido, uma grande potencialidade do mesmo como um transmissor de valores culturais.
Ademais, sendo o jogo uma realidade a parte da realidade cotidiana, um elemento de
“não-seriedade” [2] e por todas as suas outras características, ele torna-se atraente
para todas as faixas etárias, em especial para público infantil. Justifica-se, dessa
maneira, a importância da utilização de sistemas lúdicos no processo de aprendizagem como assimiladores de conhecimento e, no caso desta pesquisa, a utilização de
jogos digitais na criação de uma consciência patrimonial.
Com a crescente abrangência das tecnologias, o jogo em meio digital tem ganhado
espaço entre as atividades lúdicas como uma nova maneira de brincar, principalmente entre as gerações mais novas e, assim, tem-se tornado um objeto de investigação no meio acadêmico.
A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
A Educação Patrimonial como se discute baseia-se no “Patrimônio Cultural como
fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo” [3]. Trata-se
de um processo de aprendizagem que busca levar a apropriação do conhecimento patrimonial à população em geral. Consequentemente propicia a valorização da
herança cultural e a formação de uma consciência histórica gerando a produção de
novos conhecimentos, no que se caracteriza como um processo contínuo de “criação
cultural”. Considera-se que a formação de um posicionamento crítico e a apropriação
do patrimônio pela comunidade local seja um fator importantíssimo sem o qual a
preservação dos bens culturais não é possível.
A partir desse pressuposto percebe-se a importância de conscientizar a população
motivando-a a conservar seus bens culturais, e de incentivar essa conscientização
nas escolas, sobretudo em alunos em processo de formação. Segundo Horta [3]
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o processo de Educação Patrimonial, o qual considera esta como “instrumento de
alfabetização cultural”, “leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades e a valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural”,
enquanto promove a comunicação e interação entre a comunidade e os agentes
responsáveis pela preservação dos bens culturais, possibilitando a troca de conhecimentos e fortalecendo a preservação do patrimônio.
A metodologia da educação patrimonial consiste na formulação de perguntas e
reflexões sobre um determinado objeto ou fenômeno cultural. É intuito desta pesquisa que os jogos elaborados suscitem a reflexão ou criem fundamentos para sua
formação, auxiliando dessa forma na divulgação do conhecimento em Arquitetura
patrimonial e em sua consequente preservação.
OBJETO DE INVESTIGAÇÃO - FAZENDA SANTA MARIA DO MONJOLINHO
O projeto “Patrimônio arquitetônico, design e educação: desenvolvimento de Sistemas
Interativos Lúdicos” vem se desenvolvendo desde 2012 inicialmente com enfoque
nas edificações de importância histórica e patrimonial localizadas no perímetro urbano de São Carlos e, atualmente, trabalha-se com o recorte rural do município.
A escolha dos edifícios e das fazendas para a feitura dos jogos partiu do Projeto
“Percursos” da Prefeitura de São Carlos, um projeto de divulgação do patrimônio
arquitetônico da cidade desenvolvido pela fundação Pró-Memória, que identifica
e cataloga os imóveis declarados de interesse histórico-cultural do município.
A cidade de São Carlos foi fundada na segunda metade da década de 1850 e possui um patrimônio histórico arquitetônico bastante rico e diversificado. Sabe-se que
a história da cidade esteve intimamente ligada à economia cafeeira que deixou, nas
propriedades rurais ainda existentes, sua marca na configuração da Arquitetura.
Estas propriedades se tornaram, portanto, de grande interesse histórico, cultural e
patrimonial para o município, destacando-se a Fazenda Santa Maria do Monjolinho
e a Fazenda do Pinhal, sendo que este projeto de pesquisa volta-se para a primeira.
A Fazenda Santa Maria desenvolveu-se às margens do rio Monjolinho e destaca-se
na história da cidade por abrigar em seu território, a estação ferroviária do Monjolinho, parte do ramal de Ribeirão Bonito. A estação foi instalada juntamente com o
ramal, no ano de 1894 e foi de suma importância no desenvolvimento do município
já que proporcionou o transporte de produtos e mercadorias, bem como de pessoas.
Além disso, o conjunto arquitetônico da fazenda ainda conta com o edifício sede, um
sobrado construído no século dezanove aos moldes dos casarões europeus do mais
alto luxo, um terreiro, uma tulha, uma senzala, uma capela, entre outros, bem como
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O JOGO - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
O processo de feitura do jogo digital pode ser dividido, basicamente, em três fases:
levantamento e preparação do material, programação do jogo e aplicação do produto.
Material
Um aspecto importante do jogo digital é o fato de ele não apresentar uma materialidade física, limitando-se ao aspecto visual (imagens, textos, animações) proporcionado pela tela do dispositivo utilizado (computador, iPad, entre outros). Assim
sendo, o material-base para a elaboração do jogo digital em discussão compreende
imagens e textos que abordam, da maneira mais abrangente possível, o patrimônio
arquitetônico, histórico e cultural da fazenda, buscando promover uma assimilação
por parte do jogador com o mesmo.
Primeiramente, foi realizada uma visita de campo à fazenda com o objetivo de uma
maior apreensão do espaço, da Arquitetura e da experiência individual provocada
pelo conjunto de edificações históricas, bem como para levantamento do material
base para o jogo. Foram tiradas mais de 300 fotografias: vistas externas e internas de cada edificação, mobiliário e antigo maquinário utilizado na produção do
café e imagens do conjunto e da composição geral dos edifícios com a paisagem ao
redor. Destas imagens, duas foram selecionadas e utilizadas como matriz no jogo. As
imagens deveriam formar uma composição que buscasse contemplar as principais
edificações e descrever, desta maneira, a história da fazenda e, de maneira menos
direta, a história e a cultura da economia cafeeira no interior paulista e do município
de São Carlos.
Assim, as imagens escolhidas para integrar o jogo foram: a) uma foto da fachada
principal da casa grande e do jardim da mesma, edificação de maior destaque, construída no século XIX para receber o imperador D. Pedro I e, posteriormente, para
servir de sede para a fazenda e b) uma imagem da antiga estação ferroviária do
Monjolinho, responsável, em grande parte pelo significativo desenvolvimento da
fazenda e da cidade. Selecionadas as fotografias, o processo de tratamento das
mesmas para serem utilizadas no objeto final foi análogo nos dois casos. O princípio
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grande parte do maquinário utilizado na produção de café e um grande aqueduto
com uma roda d’água que gerava energia para movimentar tais maquinários. Pode-se observar um grande esforço e interesse na manutenção destas construções e a
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utilizado no procedimento partiu da busca pela interação de dois recursos gráficos, o
desenho e a fotografia, objetivando-se uma linguagem que trouxesse uma relação
mais pessoal do jogador com o conteúdo da imagem. Foi utilizado o software SketchBook da Autodesk por meio de um iPad para a feitura das ilustrações. O programa
apresenta diversos recursos de desenho como a possibilidade de trabalhar em diferentes camadas, o que facilita consideravelmente as etapas do processo e a importação de imagens de diferentes formatos, o que é essencial para a realização do
desenho e para o resultado que se deseja atingir. Trabalhando-se a imagem através
de camadas, na camada “mais baixa” é colocada a fotografia base. Acima dela, articulam-se três camadas: uma com o traçado das linhas de contorno do desenho, outra
abaixo com o colorido das superfícies e, entre estas, uma camada onde se encontra
o sombreamento e as texturas, assim como se pode perceber na Fig. 1. O resultado
assemelha-se a uma colagem, uma mistura de fotografia e desenho que, como uma
técnica de abstração, torna o objeto arquitetônico mais apreensível cognitivamente.
Tem-se o intuito de que a leitura do objeto arquitetônico torne-se mais simples para o
jogador, sem perder a ligação com o contexto original e com a questão do patrimônio.

Fig. 1 - Interface do SketchBook Pro e layers do processo de desenvolvimento da ilustração.
Fonte: dos autores, 2015.
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As colagens originais foram duplicadas para dar origem às imagens com os sete
erros. Por meio do Photoshop CS6, foram adicionadas as diferenças: a presença e a
sutileza delas em cada par de imagens é o que define a dificuldade do jogo. Devido
cuidado foi tomado para evitar que os erros ficassem pequenos demais para a tela
do iPad e que ficassem evidentes demais, para permitir a jogabilidade do jogo e
manter certo desafio que motive o interesse.
Programação e Produto
Com o material gráfico finalizado, para a programação do jogo dos sete erros
buscou-se um programa gratuito de desenvolvimento de jogos bidimensionais
com interface acessível, que permitisse a feitura de um sistema relativamente
simples sem a necessidade de aprofundamentos em linguagem de programação,
tendo em vista que este não é o enfoque da pesquisa. Outro importante critério de
escolha foi a possibilidade de desenvolver jogos para iPad, visando a necessidade
de levar os jogos até às escolas.
O software selecionado para tanto foi o GameSalad beta v. 0.10.5, cujo código se dá
em analogia à linguagem cênica: o processo de programação de um jogo é colocado
como a criação de uma peça de teatro, o que torna o procedimento mais acessível.
Basicamente, o funcionamento do GameSalad se dá através de alguns elementos: a
peça (o jogo), que se divide em cenas (salas), onde os atores (peças, personagens)
agem dentro de regras, executando comportamentos (ações de jogo, interação do
jogador). Pode-se, ainda, conferir atributos a cada um desses elementos: imagens,
tamanho, entre outros.
Para o jogo em questão, foi necessária a criação de quatro tipos de cenas: a) uma
tela inicial, que apresenta uma introdução onde o jogador pode escolher a dificuldade do jogo, conduzindo a dois “caminhos” análogos de acordo com o nível
escolhido. b) duas telas com as instruções do jogo: uma para o nível médio e outra
para o difícil; c) duas salas onde ocorrem os jogos propriamente ditos, com os pares
de imagens do casarão e da antiga estação como plano de fundo, respectivamente
no nível difícil e médio e d) duas telas finais, com textos informativos sobre a fazenda
e sobre a edificação em questão e que conduz o jogador novamente à tela inicial;
e dois tipos de atores: atores-botões e atores-erros.
A transição entre as cenas se dá por meio de atores-botões, ou seja, atores cujo
comportamento principal é conduzir à cena conseguinte. Somente no caso da passagem de (c) para (d), a transição se dá automaticamente, quando todos os atores-erros já executaram seus comportamentos. Nas cenas onde ocorre o jogo dos sete
erros propriamente dito é onde se dá a ação dos atores-erros. Cada um destes
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representa uma diferença entre as imagens e, materializados no símbolo de X
vermelhos, são posicionados adequadamente sobre a imagem da direita. Cada erro,
então, é submetido à seguinte regra: deve permanecer oculto até que o jogador
clique sobre determinada região da figura e, só então aparecer. O comportamento
definido para cada ator-erro é tornar-se visível quando solicitado, ou seja, quando
se pressiona a região em que ele está ocultamente posicionado.
Finalizada a programação no GameSalad, o resultado foi publicado online e foi
gerado um link para que o jogo pudesse ser acessado por todos, em diferentes dispositivos, sem a necessidade de instalação de um software adicional. Isto ampliou
e facilitou o acesso ao jogo e, por outro, tornou o funcionamento e o desempenho do
jogo dependentes da velocidade de conexão à Internet disponível.
Aplicação teste
Com os jogos de dificuldade média e difícil prontos, os primeiros testes foram realizados com estudantes do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos de Linguagem em
Arquitetura e Cidade (N.ELAC) por meio de iPads fornecidos pelo grupo de pesquisa:
cerca de 10% do total de alunos (23 alunos entre 17 e 23 anos) de graduação do
Instituto Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos de Linguagem em Arquitetura e

Fig. 2 - Interface do jogo dos 7 erros de nível difícil.
Fonte: próprio autor, 2015.
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Cidade (N.ELAC) se dispuseram a jogar o game e responder um formulário elaborado
previamente com questões referentes à jogabilidade e a outros aspectos importantes
relacionados ao jogo e ao patrimônio apresentado pelo mesmo.
A partir da análise das respostas, observou-se uma boa jogabilidade, algumas
vezes interferida pela velocidade da Internet, mas sem que isto gerasse grandes
problemas. A maioria absoluta daqueles que participaram do teste, acharam o jogo
difícil, mas todos que assim o descreveram, disseram que a dificuldade do game
foi um motivador. O tempo médio de execução ficou entre 10 minutos para o nível
mediano e 20 para o nível difícil. Todos os participantes do primeiro teste acharam
o jogo educativo.

É importante notar, conforme explicita o gráfico da Fig. 3, que a maior parte dos
estudantes que jogaram o jogo desconheciam o patrimônio da fazenda e que, depois
de o jogarem, praticamente todos aqueles que não a conheciam, motivaram-se
em visitá-la.
CONCLUSÕES
O estudo da obra de Caillois e Huizinga em relação ao jogo permite defini-lo como
um elemento transmissor de valores culturais. Diante da expansão da abrangência de novas tecnologias, torna-se importante e necessário investigar como o
jogo em meio digital insere-se nessa conjuntura. Bem como todas as atividades
lúdicas, o jogo digital proporciona uma forma divertida e descontraída de assimilação de conhecimento, estimulando a busca pelo aprendizado. Soma-se a isto,
a portabilidade do iPad.
Os resultados da primeira aplicação do jogo e do questionário tendem a confirmar a competência do jogo digital como ferramenta de disseminação da educação
patrimonial. Confirmam ainda a necessidade de uma maior difusão do patrimônio
histórico da cidade de São Carlos. Constata-se, dessa forma, o potencial de sistemas
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Fig. 3 - Questionário
aplicado com alunos
após o teste. Fonte:
dos autores, 2015.
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lúdicos em meio digital como ferramentas de auxílio na educação e justifica-se, dessa
maneira, a sua aplicação como meio de divulgação patrimonial junto à comunidade
são-carlense.
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ABSTRACT
Innovation and technological development are highlighted in the Brazilian
educational policies, following the logical competitiveness imposed by the
international market. One of the indicators of technological innovation and
therefore, a competitiveness demonstration, is the number of patents registered,
to which the Design is intrinsic for the activity of thinking and registering an idea.
Despite of standing in the first positions in the world’s economy ranking, Brazil is
one of the least competitive countries. Nowadays, as well as in other times of
economic growth, there is a demand of training courses for industrial workers,
Drawing is once again in the Brazilian curricula, although almost always restricted to
vocational training, in contrast to the developed countries where Drawing is still a
compulsory education subject. Based on economic data, we propose to discuss
Drawing as an intrinsic knowledge subject towards technological development and,
therefore, essential for the national educational project. This paper presents
the results of a basic exploratory search and qualitative approach, based on
the comparative method and in techniques of documentary and historical
research.
KEYWORDS: Design, Technological Innovation, Comparative Study, Development.
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RESUMO
Inovação e desenvolvimento tecnológico ganham destaque nas políticas educativas brasileiras, seguindo a lógica de competitividade impressa pelo mercado
internacional. Um dos indicadores de inovação tecnológica e consequente demonstrativo de competitividade é o registro de patentes, atividade intrínsica ao pensar e
registrar através do Desenho. Em que pese as primeiras colocações na economia
mundial, o Brasil está entre os países menos competitivos. Atualmente, como em
outros momentos de impulso econômico e demandas por formação de trabalhadores para indústria, o Desenho volta a ocupar os currículos brasileiros, entretanto,
quase sempre restrito à formação profissional, ao contrário dos países desenvolvidos que mantém o Desenho na escolaridade obrigatória. Com base em aspectos
econômicos, propomos discutir o Desenho enquanto conhecimento intrínseco
ao desenvolvimento tecnológico, por isso essencial ao projeto educativo do país.
Resultado de pesquisa exploratória de natureza básica e abordagem qualitativa,
utilizou-se o método comparativo e técnicas de pesquisa documental e histórica.
PALAVRAS-CHAVE: Desenho, Inovação Tecnológica, Estudo Comparado, Desenvolvimento.
INTRODUÇÂO
Nos últimos anos, inovação e desenvolvimento tecnológico se tornaram palavras-chave nas políticas brasileiras de qualificação profissional, sustentadas pela lógica
da ampliação de competitividade do país no enfrentamento das exigências internacionais. Na expansão da Globalização, confirma-se que o desenvolvimento das
nações depende cada vez mais do mercado mundial, como destaca Teodoro [1].
Nesta direção, as Teorias da Modernização têm sido ressignificadas a realçar a proeminência dos investimentos em capital humano, no qual o nível de escolaridade
se confirma como fator nevrálgico na ratificação da capacidade de inovação de uma
economia, assevera Teixeira [2].
O registro de patentes é um dos principais indicadores de inovação tecnológica e importante instrumento de proteção ao direito da propriedade intelectual dos projetos.
A esta atividade estão relacionados o pensar e o registrar através do Desenho, nomeadamente o Desenho Técnico, na perspectiva da materialização das ideias, etapa
crucial na consolidação do conhecimento tecnológico, defende Kroes [3]. Se por um
lado o Brasil tem intensificado os investimentos em inovação e tecnologia, por outro,
o acesso aos conteúdos e à prática do Desenho tem se tornado limitado, por vezes,
exclusivo da formação profissional técnica e superior (a partir dos 18 anos de idade),
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COMPETITIVIDADE E POLÍTICAS EDUCATIVAS
Conforme dados do Banco Mundial2, entre 2005 e 2006, o Brasil ocupava a 10ª
posição no ranking das maiores economias do mundo e, a partir de 2011, tem ocupado a 7ª posição, a apresentar crescimento significativo do seu Produto Interno
Bruto (PIB). Em que pese o lugar de destaque na economia mundial, o Brasil tem
registrado queda no ranking da competitividade, saindo do 38º lugar, em 2010,
para o 54º, em 2014, por isso considerado um dos países menos competitivos do
mundo, segundo o International Institute for Management Development (IMD)3, atrás
de países da América Latina, a exemplo da Colômbia (51º).
Pochmann [5] destaca que, na atual Divisão Internacional do Trabalho (DIT),
existe uma divisão na constituição de cadeias produtivas mundiais, expostas em dois
níveis, sendo o primeiro relacionado “à concepção do produto, definição do Design,
marketing, comercialização, administração, pesquisa e tecnologias e aplicação das
finanças empresariais”. As atividades concernentes a esse nível demandam mão
de obra mais qualificada, por isso estão reservadas aos países do centro capitalista, nações que respondem pelos maiores investimentos em Ciência e Tecnologia e
despontam nas primeiras posições do ranking de competitividade.
Designação de Immanuel Wallerstein (1990). O Sistema Mundial Moderno: Agricultura capitalista e
as origens da economia-mundo europeia no século XVI. (1º vol): Porto: Afrontamento.
2
Disponível em datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD (Acedido em Junho, 2014).
3
Disponível em www.fdc.org.br/blogespacodialogo/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=358
(Acedido em Junho, 2014).
1
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reforçando a máxima de que nos países periféricos a prática do Desenho de produto
obedece à lógica da importação da cultura dos países centrais, afirma Schneider [4].
Neste antagônico cenário, o Grupo de Pesquisa Desenho e Desenvolvimento Tecnológico, da Universidade Estadual de Feira de Santana , tem investigado a presença
e frequência do Desenho de linguagem técnica nos currículos escolares e de formação
profissional, sobretudo do Desenho Técnico, com especial atenção para a estrutura
educativa de países que ocupam diferentes lugares no Sistema-Mundo Moderno1.
Neste trabalho, apresentamos e discutimos aspectos que relacionam o Desenho na
Educação, diante das recentes políticas educativas implantadas no Brasil, e argumentamos que a reserva deste conhecimento à qualificação profissional diminui a
possibilidade de êxito no cenário competitivo global. O trabalho pauta-se em pesquisa
exploratória de natureza básica e abordagem qualitativa. O método comparativo foi
utilizado como estratégia metodológica. Como técnica de investigação foi empregada
técnica de pesquisa documental e histórica.
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Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
demonstram que a pujança da economia brasileira ainda não incidiu em resultados
educativos significativos. Segundo a OCDE, o Brasil ocupava a 58ª posição no ranking
da Educação mundial, em 2012, atrás de países como o Chile (51ª) e o Uruguai (55ª),
a evidenciar comprometimento nos níveis de qualidade do ensino, especialmente
do Ensino Fundamental (6 aos 14 anos de idade), cuja média nacional está distante de alcançar os países desenvolvidos como o Canadá, que ocupa a 13ª posição,
e a Alemanha, a 16ª posição4. A disparidade evidenciada pelos dados da OCDE
parece não atrair a urgente e necessária atenção do governo brasileiro em identificar
e estabelecer metas consistentes e efetivas para a melhoria da qualidade educacional do país, a exemplo da reestruturação da Educação Básica, nomeadamente
do Ensino Fundamental, estratégia utilizada inclusive pela Coréia do Sul, importante
competidor do Brasil na busca por mercados de produtos de tecnologia de ponta,
como destaca Cruz [6].
Ao contrário do Ensino Fundamental, o Ensino Técnico e Superior têm merecido
atenção do Governo brasileiro. O número total de matrículas nas instituições de
Ensino Superior passou de 3.989.366, em 2003, para 7.322.964, em 20135,
conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). Para o Ensino Profissional, o INEP observou expansão representativa,
com crescimento de 54% no número de matrículas entre os anos de 2007 e 2013,
período que corresponde à revitalização desta modalidade de ensino, iniciada em 2004.
Fatores como a posição do país no ranking das maiores economias do mundo,
aliado a um mercado de trabalho que exige mão de obra cada vez mais qualificada,
configuram-se propulsores do crescente ingresso de novos alunos no Ensino
Superior e Profissional, e podem explicar o incremento das políticas de incentivo e
democratização do acesso à Educação, especialmente destes dois níveis de formação6, a evidenciar que o “foco” das atuais políticas educativas do Brasil é o Ensino
Disponível em: http://estaticog1.globo.com/2013/12/03/PISA2012.pdf
Dados disponíveis no sítio do INEP, Sessão Educação Superior.
Disponível em http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/matriculas-noensino-superior-crescem-3-8 (Acedido em Abril, 2015).
6
Dentre as políticas de acesso do Ministério da Educação com vistas ao atendimento das demandas advindas do nível superior, bem como às necessidades socioeconômicas e de desenvolvimento
técnico e científico, destacam-se o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni); o Programa Universidade para todos (Prouni) e o Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (Fies). Para o Ensino Profissional foi instituído o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que, à semelhança dos programas supracitados, ampliou o
acesso e promove a permanência de jovens e adultos na formação profissional, especialmente de
nível médio.
4
5
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Superior e o técnico profissionalizante. Entretanto, como alcançar êxito numa etapa
sem ter obtido as bases necessárias?
FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A produtividade registrada no mundo resulta de avanços tecnológicos que, por sua
vez, resultam de avanços científicos. Castro e Oliveira [7] destacam que a complexa
economia mundial e seu intricado modelo produtivo estão pautados no desenvolvimento tecnológico planejado minuciosamente e profissionais qualificados. Estudos
dedicados a analisar o desenvolvimento de recursos humanos para Ciência e Tecnologia evidenciaram a dificuldade em aliar ciência, tecnologia e produção, já que “passar da Ciência para a Tecnologia e depois ser capaz de transferi-la para as linhas de
montagem representa o nível máximo de amadurecimento de um país” [7].
A ênfase na inovação, também registra “presença obrigatória nas estratégias de
desenvolvimento no mundo todo”, aponta Arbix:

Neste cenário, as Teorias da Modernização são ressignificadas a enfatizar a
proeminência nos investimentos em capital humano, confirmando o nível de
escolaridade como fator nevrálgico na sustentação da capacidade de inovação
de uma economia [2]. Cruz [6] destaca que, no Brasil, o número de cientistas e
engenheiros (C&T), profissionais que atuam em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
é “muito pequeno quando comparado com os valores de outros países, constituindo apenas 0,11% do total da Força de Trabalho (FT)” [6]. O autor adverte, ainda,
para a tendência que prevalece no país, onde se atribui à universidade a responsabilidade de desenvolver inovação, diferentemente de países como os Estados Unidos,
Japão, Alemanha, Canadá, e Coréia do Sul que têm nas empresas o locus privilegiado para esta função.
“A baixa quantidade de C&E na empresa no Brasil acarreta uma série de
dificuldades ao desenvolvimento econômico brasileiro, como por exemplo a baixa competitividade tecnológica da empresa brasileira e a reduzida
capacidade do país em transformar ciência em tecnologia e em riqueza.” [6].
Para consolidação de uma economia competitiva, em especial as atividades que
geram produtos comercializáveis, a proteção intelectual configura-se como elemento fulcral na materialização das ideias e na relação entre desenvolvimento
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“Nos países mais avançados é difícil encontrar algum documento de governo
ou declaração de empresário que não faça menção às suas potencialidades,
tidas atualmente como críticas para a elevação da produtividade e da competitividade das economias contemporâneas.” [8]
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científico e inovação, como ressalta Kroes, quando defende a importância do Desenho na concretização do conhecimento tecnológico.
“Um desenho também contém (pelo menos implicitamente) uma explicação
de como o sistema físico proposto será capaz de desempenhar a função desejada. Em outras palavras, um desenho também consiste em uma explicação
tecnológica, isto é, uma explicação da função de um objeto tecnológico em
termos de sua estrutura física. Uma explicação tecnológica é parte integrante
de um desenho e desempenha um papel crucial para justificar um desenho: ele
mostra que, com base em sua estrutura física, que um objeto desempenhará
uma determinada função.” 7 [3]

Ana Rita Sulz, Ana Borges, Rafael Gomes, Michel Cazumbá, Johnatan Galvão

Deste modo, o domínio da linguagem da indústria - o Desenho Técnico - configura-se
como importante elemento na formação de profissionais que atuam nas áreas de
pesquisa e desenvolvimento, sobretudo, os ligados ao setor industrial.
DESENHO E REGISTRO DE PATENTES
A história das patentes remete ao século XV, quando, segundo Canalli e Silva:
“a primeira lei de patentes conhecida no mundo foi aprovada pelo senado
veneziano em 19 de março 1474, visando proteger os artesãos vidreiros da
ilha de Murano. Esta lei apresenta princípios e regras que permanecem até
a atualidade nas leis internacionais: novidade, aplicabilidade, publicidade
do segredo, limite de vigência do privilégio e penalidade por violação dos
direitos.” [9]
No século XIX, período que corresponde à Segunda Revolução Industrial, ocorre
a ampliação das discussões acerca da pesquisa e inovação, com incremento na
regulamentação do registro de patentes baseada na lógica da racionalidade
acerca do reconhecimento de direitos de propriedade intelectual.
As patentes são registros concedidos pelos Estados que garantem a exploração
comercial exclusiva de uma determinada invenção, seja um objeto que pela sua
ordinária utilização não damos conta da complexidade da sua representação,
como o zíper, inventado por Gideon Sundbäck, patenteado em 1917 (Fig. 1), ou
de um cobiçado aparelho eletrônico, como o iPod Touch (Fig. 2).
Tradução livre. Texto original:
“A design also contains (at least implicitly) an explanation of how the proposed physical system will
be able to perform the required function. In other words, a design also consists of a technological
explanation, i.e., an explanation of the function of a technological object in terms of the physical
structure of that object. A technological explanation is an integral part of a design and plays a crucial
role in justifying a design: it shows that on the basis of it’s physical structure an object will perform
a certain function” [3].
7
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O número de patentes está intimamente ligado ao desenvolvimento tecnológico das
nações. Dados publicados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(WIPO), em 2012, indicavam que o Brasil ocupa a 58ª posição entre 141 países investigados, a revelar a situação desconfortável do país, frente ao desejo de tornar-se
mais competitivo.
A Lei da Propriedade Industrial brasileira foi aprovada em 1996. Esta lei regula
direitos e obrigações relativas à Propriedade Industrial no país, considerando
não apenas o seu interesse social, mas também o desenvolvimento tecnológico
e econômico do país. O órgão responsável pela condução do processo de
obtenção de patentes no país é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). Para o registro de uma patente são exigidos três requisitos: o objeto a
ser patenteado deve ser uma novidade; ser atividade inventiva; e possuir aplicação industrial; critérios que seguem o preconizado pela lei italiana de 1474, antes
mencionada [9].
DESENHO: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
O Desenho no desenvolvimento científico e tecnológico é perceptível em inúmeros registros que descrevem e ilustram a História da humanidade. Fragoso
destaca que
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Fig. 2 - Patente do do iPod Touch [11].

Fig. 1 - Patente do ziper, 1917 [10].
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“A pesquisa do Desenho também tem sido utilizada há muito tempo.
Buchanan, por exemplo, afirma que a origem moderna da pesquisa do desenho data de princípios do século dezessete, com os trabalhos de Galileu
Galilei (1564-1642). Na obra “Diálogos Concernentes a Duas Novas Ciências”
de Galileu, podemos encontrar evidências do desenho e desenvolvimento de
mecanismos, instrumentos e máquinas de todo tipo, baseados em uma ampla
pesquisa. Francis Bacon (1561-1626) também ocupa um importante papel na
origem da pesquisa do Desenho, já que seus projetos marcaram o início da
“Grande Instauração” da aprendizagem que ensinava a interpretar a natureza
em ação, a qual podia ser modelada pelas artes e pelo mistério humano da
criação para fazer “coisas artificiais”.” 8 [12]
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Os vários projetos ao longo de uma inovação são refinamentos contínuos da ideia
original. Projetar uma invenção, desde um simples objeto a um maquinário complexo, requer habilidade de pensar e registrar através do Desenho, combinando
ideias e princípios, apresentando informações de maneira clara e objetiva, a fim de
estabelecer a comunicação do que se idealiza com o que se percebe visualmente.
Logo, o Desenho é essencial ao processo de descoberta e invenção no que se
refere a conceder as bases em que se estabelece o surgimento, desenvolvimento e
realização de uma ideia.
CICLOS ECONÔMICOS E SOCIEDADES INDUSTRIAIS
A dinâmica da vida econômica na ordem social capitalista não se desenvolve de
modo linear, mas em oscilações expansionistas e contrativas de caráter regular e
cíclico. Com a Revolução Industrial, os estudos sobre as teorias dos Ciclos Econômicos tomaram impulso no século XIX, e ganharam importância com as reflexões
em torno do fenômeno das crises econômicas que atingem a sociedade como um
todo, pois repercute na produção, no emprego, no consumo, no investimento e
outras variáveis econômicas.
Tradução livre. Texto original:
“La investigación en el diseño también se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Buchanan, por
ejemplo, afirma que los orígenes modernos de la investigación en diseño se ubican en los inicios del
siglo diecisiete, con los trabajos de Galileo Galilei (1564-1642). El la obra Diálogos Concernientes
a Dos Nuevas Ciencia de Galileo se pude encontrar evidencia del diseño y desarrollo de mecanismos, instrumentos y maquinas de todo tipo basados en una amplia investigación. Francis Bacon
(1561-1626) también juega un importante papel en los orígenes de la investigación en diseño toda
vez que sus proyectos marcaron el inicio de la “Gran Instauración” del aprendizaje que enseñaba a
interpretar a la naturaleza en acción, la cual podía ser moldeada por las artes y el misterio humano
de la creación para hacer “cosas artificiales” [12].
8
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CICLOS LONGOS DA ECONOMIA E DESENHO
Os Ciclos Longos apresentam quatro fases distintas e sucessivas: prosperidade
(ou boom), recessão, depressão e reaquecimento. Kondratieff [14] analisou dados
históricos estatísticos sobre preços e produção, entre outras variáveis econômicas, de países ocidentais como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, a
partir do final do século XVIII, e estabeleceu a relação entre os Ciclos Longos e o
surgimento de grandes inovações tecnológicas. Schumpeter [15] interpretou as
Ondas Longas através da Teoria das Inovações, a partir do entendimento de que
uma inovação de relevo estimula um conjunto de inovações inter-relacionadas.
Pereira [16] esclarece que com as ondas de inovação novos setores industriais são
implantados ou apresentam excepcionais taxas de desempenho devido ao surgimento de novos produtos, que decorrem do progresso técnico. Nesta etapa, surgem
novos e mais eficientes métodos de produção, a aumentar a produtividade do trabalho e do capital. Schneider [4] explica que o desenho de produto é preponderantemente um fenômeno das metrópoles e, quando existe essa prática na periferia, é
importado. Nos países emergentes como Brasil, Argentina, México, Índia e Coreia do
Sul, em que existia uma produção industrial própria, o desenho de produto seguiu os
modelos das empresas multinacionais sediadas nas metrópoles, ao contrário do que
ocorreu nos países europeus e nos Estados Unidos, cujo desenho industrial nasceu
no interior da indústria.
CONCLUSÃO
Na última década, especialmente com a deflagração da crise financeira de 2008,
o Brasil registrou aquecimento econômico e fortalecimento da atividade industrial,
esta última responsável pelo aumento da demanda pela formação de trabalhadores
para o setor. Neste período, observou-se a ampliação do Ensino Profissionalizante,
e o Desenho, nomeadamente o de linguagem técnica, retorna aos currículos deste
nível de ensino repetindo o ocorrido em outros momentos da História do país.
67

Ana Rita Sulz, Ana Borges, Rafael Gomes, Michel Cazumbá, Johnatan Galvão

Relacionados ao surgimento de novas tecnologias, as teorias dos Ciclos Longos de
Economia - com média de 50 a 60 anos, indicam a importância do Desenho Industrial para o desenvolvimento de novas tecnologias, determinando, deste modo, impacto para Educação, como afiança Langrish [13]. Os Ciclos Econômicos variam
conforme sua duração onde são classificados em curto, médio e longo. Cada ciclo
apresenta características próprias, sendo os Ciclos Longos caracterizados pelas
mudanças tecnológicas, portanto, o foco das políticas públicas e de empresas.
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Estudos acerca da presença do Desenho na Educação de nações desenvolvidas,
especialmente as que se destacam desde o início do período industrial, mostram
que ao longo do tempo este se manteve presente nos currículos oficias da Educação Básica, seja de forma explicita, através de disciplinas específicas; ou de
forma implícita, incorporado a outras disciplinas, a estabelecer profícua relação
com diversos saberes. Também os países que hoje ocupam maior destaque no
número de investimentos em P&D e em inovação mantém disciplinas relacionadas ao Desenho, como Graphics Technology (Tecnologia Gráfica), oferecida no ensino secundário canadense, país com respeitável desempenho na formação de
engenheiros.
Parece-nos seguro afirmar que, no Brasil, a adoção e/ou adaptação dos estudos comparativos, ordinariamente a elucidar a relevância dos conhecimentos em
Leitura, Matemática e Ciências, camuflam a importância do Desenho na formação
do individuo, talvez pelo desconhecimento mais aprofundado da realidade dos
países desenvolvidos nos quais o Desenho está presente. Como antes referido,
o Brasil adotou as máximas da inovação e do desenvolvimento tecnológico como
palavras-chave para os investimentos educativos, e tem envidado esforços para que
estes se consolidem, especialmente, através da qualificação de profissionais de nível
superior e tecnológico. A ampliação do acesso e a concessão de apoios para a
permanência dos estudantes nos cursos, bem como a intensificação da mobilidade
estudantil com ênfase nas áreas prioritárias reforçam a decisão. Contudo, o acompanhamento pouco eficaz dos níveis elementares do sistema educativo se mostra
pouco atraente e de difícil solução.
Entender as razões dos ciclos econômicos permite identificar meios para enfrentar
períodos de crise e se fortalecer em períodos prósperos, por isso estão presentes nas
preocupações e interesses das economias avançadas, que indicam a importância da
formação contínua do Desenho para a formação de diversos níveis hierárquicos da
produção industrial. Portanto, a desvalorização e quase inexistência deste conhecimento nos currículos brasileiros da Educação Básica levam o país a desprezar os
contributos do Desenho que, aparentemente diluído e presente em outras áreas,
passa despercebido de questões fulcrais para a sustentabilidade econômica. Neste
sentido, mesmo de forma ainda exploratória, os estudos realizados pelo Grupo de
pesquisa Desenho e desenvolvimento tecnológico indicam a necessidade do alargamento e aprofundamento das questões que envolvem o desempenho dos países
no que tange a trajetória do Desenho na Educação, e a sua relação com o desenvolvimento econômico, pois a reserva deste conhecimento à qualificação profissional
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diminui a possibilidade de êxito do Brasil no cenário competitivo global, nomeadamente no que respeita à inovação tecnológica.
Na última década, especialmente com a deflagração da crise financeira de 2008,
o Brasil registrou aquecimento econômico e fortalecimento da atividade industrial,
esta última responsável pelo aumento da demanda pela formação de trabalhadores
para o setor. Neste período, observou-se a ampliação do Ensino Profissionalizante,
e o Desenho, nomeadamente o de linguagem técnica, retorna aos currículos deste
nível de ensino repetindo o ocorrido em outros momentos da História do país.
Estudos acerca da presença do Desenho na Educação de nações desenvolvidas,
especialmente as que se destacam desde o início do período industrial, mostram
que ao longo do tempo este se manteve presente nos currículos oficias da Educação Básica, seja de forma explicita, através de disciplinas específicas; ou de forma
implícita, incorporado a outras disciplinas, a estabelecer profícua relação com diversos saberes. Também os países que hoje ocupam maior destaque no número de
investimentos em P&D e em inovação mantém disciplinas relacionadas ao Desenho,
como Graphics Technology (Tecnologia Gráfica), oferecida no ensino secundário
canadense, país com respeitável desempenho na formação de engenheiros.
Parece-nos seguro afirmar que, no Brasil, a adoção e/ou adaptação dos estudos
comparativos, ordinariamente a elucidar a relevância dos conhecimentos em Leitura, Matemática e Ciências, camuflam a importância do Desenho na formação do
individuo, talvez pelo desconhecimento mais aprofundado da realidade dos países
desenvolvidos nos quais o Desenho está presente. Como antes referido, o Brasil
adotou as máximas da inovação e do desenvolvimento tecnológico como palavras-chave para os investimentos educativos, e tem envidado esforços para que estes se
consolidem, especialmente, através da qualificação de profissionais de nível superior
e tecnológico. A ampliação do acesso e a concessão de apoios para a permanência dos estudantes nos cursos, bem como a intensificação da mobilidade estudantil
com ênfase nas áreas prioritárias reforçam a decisão. Contudo, o acompanhamento
pouco eficaz dos níveis elementares do sistema educativo se mostra pouco atraente
e de difícil solução.
Entender as razões dos ciclos econômicos permite identificar meios para enfrentar períodos de crise e se fortalecer em períodos prósperos, por isso estão presentes nas preocupações e interesses das economias avançadas, que indicam a
importância da formação contínua do Desenho para a formação de diversos níveis
hierárquicos da produção industrial. Portanto, a desvalorização e quase inexistência deste conhecimento nos currículos brasileiros da Educação Básica levam o
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país a desprezar os contributos do Desenho que, aparentemente diluído e presente
em outras áreas, passa despercebido de questões fulcrais para a sustentabilidade
econômica. Neste sentido, mesmo de forma ainda exploratória, os estudos realizados
pelo Grupo de Pesquisa Desenho e Desenvolvimento tecnológico indicam a necessidade do alargamento e aprofundamento das questões que envolvem o desempenho
dos países no que tange a trajetória do Desenho na Educação, e a sua relação com o
desenvolvimento econômico, pois a reserva deste conhecimento à qualificação
profissional diminui a possibilidade de êxito do Brasil no cenário competitivo global,
nomeadamente no que respeita à inovação tecnológica.

Ana Rita Sulz, Ana Borges, Rafael Gomes, Michel Cazumbá, Johnatan Galvão

AGRADECIMENTOS
O Grupo de Pesquisa Desenho e Desenvolvimento tecnológico agradece à Fundação
de Amparo do Estado da Bahia - FAPESB, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq, ao Goethe-Institut Salvador, ao Núcleo de Estudos
Canadenses - NEC/UEFS, e ao Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e
Desenvolvimento - CeiED/Lisboa, pelo apoio.

REFERÊNCIAS
[1]

Teodoro, A. (2008). Novos modos de regulação transnacional de políticas educativas. Evidências
e possibilidades. In. Teodoro. A. (org.). Tempos e andamentos nas políticas de Educação: Estudos Iberoamericanos. (19-38). Brasília: Liber Livro.

[2]

Teixeira, A. (1999). Capital Humano e Capacidade de Inovação. Contributos para o estudo do
crescimento Econômico Português, 1960-1991. Conselho económico e Social, Lisboa.

[3]

Kroes, P. (1989). Philosophy of science and the technological dimension of science. In Gavroglu,
K. et al. (Ed.). Imre Lakatos and theories of scientific change. (375-381). Dordrecht: Kluwer.
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v3n3/KROES.html. (Acedido em Março, 2014).

[4]

Schneider, B. (2010). Design - Terceiro Mundo. In: Design - uma introdução: o design no contexto social, cultural e econômico. (237-248). Trad. Sonali Bertuol, George Bernard Sperber. São
Paulo: Editora Blücher.

[5]

Pochmann, M. (2001). O Emprego na Globalização. A nova divisão internacional do trabalho e os
caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo: Boitempo.

[6]

Cruz, C. H. B. (2004). A universidade, a Empresa e a Pesquisa. www.ifi.unicamp.br/~brito/artigos/univ-empr-pesq-rev102003b.pdf. (Acedido em Abril, 2014).
70

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

[7]

Castro, C. M; Oliveira, J. B. A. (1995). Os recursos humanos para a ciência e a tecnologia. In:
Carvalho, A. P. (Org.). Ciência e tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
(233 - 245).

[8]

Arbix, G. (2010). Estratégias de Inovação para o desenvolvimento. Tempo Social. v. 22, n. 2, 167185. www.scielo.br/pdf/ts/v22n2/v22n2a09.pdf. (Acedido em Dezembro, 2014)

[9]

Canalli, W. M.; Silva, R. P. (2011). Uma breve história das patentes: analogias entre ciência x
tecnologia e trabalho intelectual x trabalho operacional. In: Scientiarum historia lV, 2011. Rio de
Janeiro: UFRJ. (742-748)

[10] Disponível em http://zillionarts.com/gideon-sundbacks-132nd-birthday
[11] Disponível

em

www.patentlyapple.com/patently-apple/2011/01/big-patent-day-for-the-ipod-

touch-more.html
[12] Fragoso, V. (2009). Investigación en Diseño. Diseño LA-2009, (1-13). https://www.u-cursos.cl/
fau/2010/1/DGH-405/1/material_docente/bajar?id_material=453829. (Acedido em Janeiro,
2014).
[13] Langrish, J. (1982). Cycles of optimism in design. In Design Studies. vol. 3, n. 3, pp. 153-156,
jul/1982.
[14] Kondratieff. N.D. (1935). The long waves in economic life. In The Review of Economic Statistics,
vol. XVII, n. 6, nov/1935. (105-115).
do Desenvolvimento Econômico: Uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juros e o ciclo
econômico. (43-66.). Tradução. Maria Silvia Passos. São Paulo: Abril Cultural.
[16] Pereira, L. B. (1998). Ondas longas e ciclos econômicos. In. Lucro, acumulação e crise: A tendência declinante da taxa de lucro reexaminada. (183-223). (2ª ed). São Paulo: Editora Brasiliense.

71

Ana Rita Sulz, Ana Borges, Rafael Gomes, Michel Cazumbá, Johnatan Galvão

[15] Schumpeter, J. A. (1982). O Fenômeno Fundamental do Desenvolvimento Econômico. In Teoria

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

72

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

PROJETO GRÁFICO DE UM JOGO ELETRÔNICO
PARA EDUCACÃO INFANTIL DE SURDOS
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Universidade Federal do Paraná, Brasil(adriana.vaz@ufpr.br)

Andrea Faria ANDRADE
Universidade Federal do Paraná, Brasil (andreafaria@ufpr.br)

Francine Aidie ROSSI

ABSTRACT
The game developed by Canteri aimed the literacy of deaf children with average age
of six years. The methodology applied in the game used the concept of semantic
triad. This paper presents the result obtained by the improvement of the graphical
interface of the game, regarding composition and visual perception of the game’s
images as a whole. The method applied was (1) analysis of each game screen in
order to define the necessary changes and (2) application of the modification in
each game screen. The main concepts used were simplicity, visual unity and balance
as defined by Arnheim, Dondis and Kandinsky. The results indicate that the new
graphical interface reach its goals, i.e., the development of an instructional game
appropriated to the needs of the users profile, through a simple and balanced visual
composition.
KEYWORDS: Early Childhood Education, Visual Perception, Electronic Games.
RESUMO
O jogo desenvolvido por Canteri teve como objetivo o letramento Bilingu - em língua
portuguesa e libras - de crianças surdas com idade média de 6 anos, cuja metodologia aplicada para a educação infantil de surdos empregou o conceito de trincas
semânticas. Este artigo apresenta o resultado obtido para a melhoria da interface
gráfica do jogo quanto à qualidade da composição e percepção visual das imagens
utilizadas em seu conjunto. O método utilizado partiu da (1) análise de cada tela
do jogo para a definição das adaptações necessárias e (2) da aplicação das alterações em cada tela. Dentre os autores utilizados tem-se Arnheim, Dondis e Kandinsky, dos quais foram abordados os conceitos de simplicidade, unidade visual e
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equílibrio. Conclui-se que a nova interface gráfica atendeu aos seus objetivos, que
era desenvolver um produto instrucional adequado ao perfil do usuário por meio de
uma composição visual simples e equilibrada.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil, Percepção Visual, Jogos Eletrônicos.
INTRODUÇÃO
Cultura surda é o termo aplicado aos movimentos sociais que entendem a surdez
como uma diferença na experiência humana, e inclui o direito ao uso da Língua
de Sinais (LS) como língua natural [1]. Conforme afirma Canteri [2] a comunidade
surda não dispõe de um grande número de materiais didático-pedagógicos para o
ensino de sua língua preferencial/patrimonial e ainda não possui uma política de
educação bilíngue adequada as suas especifidades linguísticas. Por conseguinte, há
uma carência de ferramentas educacionais como por exemplo os jogos eletrônicos
educativos que garantam benefícios como a melhoria das habilidades físicas,
mentais e criativas dos jogadores.
O jogo torna-se um produto atraente quanto à representação do mundo e de
suas sensações, permitindo ao jogador uma experiência, por ser uma atividade
lúdica composta por uma série de ações e decisões, ditada por regras e por um
universo próprio [3]. Devido à rápida expansão da tecnologia dos jogos e sua
consolidação, o mesmo exerce fascínio sobre todo tipo de público e representa um objeto de estudo, além de um tipo de expressão artística e um meio de
entretenimento.
Conforme afirma Motta e Garone [4], o jogo é um elemento que será produzido e
consumido por muitas pessoas, e que merece ter um tratamento e acompanhamento profissional em todo o processo de planejamento e desenvolvimento. Nesse
contexto, ressalta-se a importância do papel desempenhado pelo designer enquanto planejador e projetista desse vínculo entre um produto com finalidade instrucional e o usuário. Além disso, a comunicação visual do jogo (ambiente de interface)
deve facilitar a comunicação/leitura, salientar a finalidade e, se necessário, dirigir a
atenção do observador. Assim como comenta Canteri “as dificuldades e os desafios
devem estar presentes nas tarefas necessárias dentro do jogo e não no uso de sua
interface.” [2]
O jogo desenvolvido por Canteri [2] teve como objetivo principal o letramento em
língua portuguesa de crianças surdas com idade média de 6 anos. A metodologia
aplicada para a educação infantil de surdos teve como base o conceito de trincas
semânticas, ou seja, para cada campo semântico (temas) - existe um elemento que
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corresponde à palavra em português, um que corresponde ao sinal em libras e um
que corresponde ao desenho (imagem). O software foi desenvolvido como fonte
aberta. Desse modo, esse trabalho tem como objetivo a melhoria do projeto gráfico
do jogo desenvolvido por Canteri [2].

1. Tela Inicial
As modificações realizadas na tela inicial do jogo foram relacionadas à mudança da
cor do fundo, à forma e tamanho dos botões de seleção, assim como à adaptação
de algumas figuras. O fundo original (Fig. 1) foi substituído pelo mesmo tom de ‘azul’
em toda a área gráfica, para que os botões pudessem se destacar. Uma tendência
perceptiva fundamental é organizar o campo visual em categorias contrastantes, isto
é, entre figura, que compreendem as feições que devem se destacar e fundo, que
deve ser percebido como elemento secundário, mas que serve de apoio no processo
perceptivo [5]. Além disso, a composição tornou-se mais simples, o que conduz à
concepção minimalista, ou seja, utilizando um número reduzido de elementos ou unidades compositivas [6]. O conceito de simplicidade tem relação com a quantidade
de informação necessária para definir uma dada organização visual, de forma que,
tanto quanto possível, a figura seja prontamente percebida [7]. Com menos elementos na composição da tela, a atenção do usuário, no caso a criança, não se desvia
de sua verdadeira tarefa, conforme orientam as diretrizes dos modelos de Design de
jogos educativos [2].
Os botões de seleção foram substituídos por botões em formato de nuvens, adequando-se aos usuários do jogo, melhorando a sua interface e contribuindo ao aprendizado da criança surda. Nota-se, na Fig. 1, que a imagem original que ao botão
escolhido era destacado por uma elipse ‘azul’ com formato diferente do botão.
Na adaptação optou-se pelo destaque do contorno da figura em ‘vermelho’.
Rubin, de acordo com Maceachren [8], descobriu que a superfície limitada circundada tende a ser vista como figura, enquanto que, a circundante ilimitada é vista
como fundo. E o destaque será maior se a linha de contorno for mais espessa.
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As figuras que representam a saída do jogo e o tutorial foram substituídas
(Fig. 1A). O ícone1 ‘SAIR’ foi alterado por um mais intuitivo, representado por um ‘x’, e
o botão referente ao ‘TUTORIAL’ substituído por um símbolo com o caractér ‘interrogação’, comumente usado em jogos de qualquer faixa etária. Esses ícones também tem
função de comunicação, já que os usuários se encontram em uma faixa etária de
alfabetização. Portanto, o ‘desenho’ representa uma idéia ou um elemento em
particular, e conforme comenta Moscardo [9] quanto mais abstrata for uma imagem, maior será a necessidade de aprendizagem do seu significado. Nesse sentido,
optou-se pela permanência do ícone usado originalmente para representar o botão
de início de jogo, sendo o mesmo representado pela figura de um quebra-cabeça.
Finalizando a composição dessa tela, foi inserido um botão referente à equipe de
produção do jogo/interface gráfica, que tornou a composição mais equilibrada e
simétrica, e consequentemente, mais simples.

Adriana Vaz, Andrea Faria Andrade, Francine Aidie Rossi

Fig. 1 - Composição gráfica da tela inicial do jogo,
versão original (esquerda) e versão adaptada (direita).

2. Tela de Seleção de Temas
Na segunda tela do jogo (Fig. 2) a criança define um dos temas para o início do
mesmo. Esta tela segue o mesmo padrão de configuração da tela inicial, com mesma
cor de fundo e formato dos botões. O fundo em ‘azul’ permitiu um maior contraste
com a forma dos botões (as nuvens), por ser uma cor apropriada na relação figura-fundo. Em contrapartida, o tom ‘amarelo’ (Fig. 2A) produz o efeito contrário, sendo
mais indicado para representar elementos que tenham o objetivo de destaque na
composição. O uso da cor no projeto gráfico deve considerar que o olho do usuário
percebe as cores mais próximas, ou seja, Dent [12] e AlHosani [13] enfatizam que
as cores mais saturadas, se aproximam dos olhos e dão a impressão de maior
Caso em que a representação possui semelhança com seu referente. Um ponto de parada de
ônibus pode ser representado por uma figura do veículo, que deve ser identificável por qualquer
pessoa que já conheça esse meio de transporte (Santaella [10]; Silva [11]).
1
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importância do que as cores menos saturadas, que criam a ilusão de afastamento.
Em relação à temperatura da cor, Arnheim [14] comenta que nos experimentos
realizados por Kandinsky sobre a aparência das cores, o mesmo descobriu que
um círculo ‘amarelo’ revelou um movimento de expansão a partir do centro, em
contrapartida, um círculo ‘azul’ desenvolveu um movimento concêntrico. Portanto, os
matizes pertencentes ao Modo Maior - da faixa amarelo-laranja-vermelho - avançam
aos olhos; e as pertencentes ao Modo Menor - da faixa do verde-azul - afastam-se
[15]. Na versão original do jogo (Fig. 2A) há um ícone de opção de voltar representado por uma seta em ‘vermelho’ direcionada à uma porta e localizado no canto
superior esquerdo. O mesmo foi substituído pelo formato de uma ‘casa’, adequado à
faixa etária dos usuários e remetendo à temas que fazem parte do desenvolvimento
humano [2]. Além disso, o novo símbolo proporcionou uma melhoria no reconhecimento de sua função “voltar para casa”. Atendendo à sua função semântica, isto é,
a idéia de retorno à tela inicial do jogo [10]. Nesse contexto, AlHosani [13] comenta
que a compreensão do significado de um ícone depende da sua concepção, ou seja,
quanto melhor o projeto de um símbolo, mais adequada será a compreensão da
idéia comunicada por meio dele.
Conforme Arnheim [14] e Dondis [16] o condicionamento da visão ocorre pelo processo de leitura da esquerda para direita e de cima para baixo; e que a visão do lado
direito é mais articulada, o que poderia explicar por que os objetos que aparecem ali
são mais visíveis. Por outro lado, conforme comenta Dondis:
“a atenção aumentada para o que se desenrola à esquerda compensa essa
assimetria, e o olho se moveria naturalmente do ponto que primeiro chama a
atenção para a área da visão mais articulada.” [16]
No caso da tela em questão, os botões de seleção de temas, por apresentarem a
mesma forma e tamanho e se encontrarem dispostos simetricamente na área
gráfica, são vistos como uma unidade como um todo, em conformidade com a
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Fig. 2 - Composição gráfica da tela de seleção de temas, versão original (esquerda) e versão
adaptada (direita) as cores menos saturadas, pois estas criam a ilusão de afastamento.
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lei da unificação visual da Gestalt. Portanto, nesse caso, a percepção do usuário
se movimenta dessa unidade para o lado direito - posicão escolhida para o novo
ícone de ‘voltar’, e portanto, tornando-se esta localização mais visível. Além disso,
o fundo desse ícone foi representado em ‘vermelho’, o que favoreceu ainda mais
a sua percepção. Quanto às figuras dos temas inseridas no interior das ‘nuvens’,
nota-se que as mesmas foram substituídas, para melhorar a legibilidade das
mesmas.
3. Tela de Escolha dos Níveis de Dificuldade
Após a escolha do tema, a criança tem a opção da seleção do nível do jogo:
fácil ou avançado (Fig. 3). Nessa tela, conforme apresentado na Fig. 3A, o tom
‘amarelo’ foi substituído por um tom dessaturado (Fig. 3B), com o objetivo de aumentar o contraste e tornar mais aparentes os retângulos dos níveis de dificuldade
do jogo. Seguindo o mesmo critério, no momento da seleção do nível escolhido pela
criança, o tom ‘vermelho’ se destaca no retângulo selecionado. O fundo a partir
dessa tela, ficou padronizado no tom ‘cinza’, diferente das duas telas iniciais, esta
alteração também se justifica para sinalizar a criança que o jogo será iniciado.
Nas duas versões a primeira trinca corresponde ao nível fácil e à segunda ao
nível avançado.
O retângulo da composição original não dispunha da peça com o texto referente
à figura ilustrativa e à linguagem dos sinais. Optou-se por inserir a peça com o
texto, nesta tela de seleção para que a criança pudesse já nessa etapa do jogo
entender o seu funcionamento. Além disso, para aumentar a legibilidade e o equilíbrio da composição, a peça com a figura em libras foi posicionada no centro da
composição de cada retângulo, formando a trinca. Decidiu-se também mudar a
forma do retângulo para uma representação em forma de quebra-cabeças, a fim de
tornar o processo de escolha do nível de dificuldade básico do jogo mais intuitivo.

Fig. 3 - Composição gráfica da tela de escolha dos níveis de dificuldade,
versão original (esquerda) e versão adaptada (direita).
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Fig. 4 - Composição gráfica da tela do jogo no nivel fácil,
versão original (esquerda) e versão adaptada (direita).

Fig. 5 - Composição gráfica da tela do jogo no nível avançado,
versão original (esquerda) e versão adaptada (direita).
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4. Telas dos Jogos Fácil e Avançado
A Fig 4 e a Fig. 5 mostram os jogos nos níveis fácil e avançado, respectivamente.
O que difere os dois níveis, é que no mais fácil, as peças possuem encaixes. Na
versão original, o encaixe era definido principalmente por retângulos e semicírculos;
esses objetos visuais eram posicionados nas extremidades laterais de cada peça
do jogo e representados pelo contorno. O fato do encaixe ser vazado fazia com que
o sua forma interferisse na imagem principal da peça e misturasse os três níveis
de leitura: a forma do encaixe, a figura principal (imagem de cada trinca) e o fundo
da figura, com isso, dificultava a percepção visual do tabuleiro. A solução proposta foi adequar o jogo para que as peças ficassem semelhantes às do jogo de
quebra-cabeça, para que crianças de até quatro anos pudessem perceber em um
primeiro momento o sinal de libras, posteriormente, a ilustração e, por último, o
texto. Na imagem original, esta leitura estava ambígua [2]. Consequentemente, as
15 peças do tabuleiro ficaram com diferentes medidas e formatos, e o fundo global
da tela ficou aparente - o que justifica o tom de cinza escolhido.
Após iniciar o jogo, os símbolos que indicam a jogada correta (Fig. 6) e a incorreta
(Fig. 7) também diferem em função do desempenho do jogador. Na Fig. 6A, na
versão original haviam dois símbolos como indicativo de acerto: a mão simbolizando positivo e a face sorrindo; na versão adaptada optou-se por manter apenas um
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dos símbolos. A mesma simbologia era empregada para jogada incorreta, como visto
na Fig. 7, a mão com sinal de negativo e a face triste. Na versão adaptada optou-se
por inserir os símbolos de acerto (face sorrindo) e de erro (face triste) na formação da trinca abaixo de cada peça escolhida. A posição desses elementos no jogo,
visa informar a criança qual das peças foi escolhida erradamente (Fig. 7B). Outro
ícone importante é o que representa o número de jogadas realizadas pela criança até que a mesma finalize cada fase do jogo; que na versão original era representado por uma “bateria” e que na versão adaptada foi substituída pelo “boneco”.
Nestas quatro telas (Figuras 4, 5, 6 e 7) que simulam as diferentes fases do jogo,
criou-se o mesmo padrão de diagramação e de cor. A cor do fundo da tela é uma
tonalidade de ‘cinza’ que originalmente era na cor ‘azul’. Além desta, outra cor
modificada foi a da trinca do jogo: o tom de ‘magenta’ utilizado na primeira versão
do jogo (Fig. 4 e Fig. 5) interferia na percepção da tela em seu conjunto, ou seja,
a trinca era vista como um elemento de destaque em comparação ao tabuleiro
causando desequilíbrio visual. Também em relação à escolha da paleta de cores,
as modificações realizadas visaram deixar o fundo da tela, o fundo das peças
das imagens figurativas e o limite da trinca, como elementos neutros variando os
tons de cinza para aumentar o contraste entre figura e fundo e facilitar a leitura
da composição.

Fig. 6 - Composição gráfica da tela do jogo com duas jogadas corretas,
versão original (esquerda) e versão adaptada (direita).

Fig. 7 - Composição gráfica da tela do jogo com uma jogada errada,
versão original (esquerda) e versão adaptada (direita).
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5. Tela Final dos Jogos
A tela final do jogo na versão original (Fig. 8) continha um excesso de informações visuais. Esta tela do jogo foi utilizada como matriz para diagramar as demais,
justamente pela quantidade de elementos que deveriam formar um todo equilibrado. O conceito de equilíbrio é um dos princípios norteadores para composição
visual, segundo Arnheim:

Fig. 8 - Composição gráfica da tela final
do jogo na versão original.

Fig. 9 - Composição gráfica da tela final do jogo na versão adaptada,
sequencia 1 (esquerda) e sequência 2 (direita).
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“numa composição equilibrada, todos os fatores como configuração, direção
e localização determinam-se mutuamente de tal modo que nenhuma alteração pareça possível, e o todo assume o caráter de ‘necessidade’ de todas as
partes.” [14]
A Fig. 9 que representa a nova versão, e substituiu a Fig. 8, foi desmembrada em
duas telas sequenciais no jogo. Após o término da jogada, aparecerá na tela a sinalização em língua de sinais parabenizando a criança. Neste caso, optou--se por uma
imagem centralizada no sentido da largura da tela, para destacar a linguagem de
sinais.
Na versão adaptada, foi alterada a diagramação total da estrutura. Salienta-se que
as linhas A1 e B1 vermelha (Fig. 6), mostram que a proporção básica no sentido da
largura e da altura segue a regra do 1/3, respectivamente. A linha A1 comprova que
a tela foi dividida em duas partes principais, do lado esquerdo tem-se o conjunto
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funcional do jogo e do lado direito, o resultado de cada jogada. Analisando a nova
proporção, a leitura do quadro na direção direita e esquerda também é percebida em
função do tamanho e posicionamento dos objetos visuais. “Visualmente, a assimetria lateral se manifesta numa distribuição desigual de peso e num vetor dinâmico
que vai da esquerda para direita do campo visual”; essa colocação de Arnheim [14]
se assemelha a “repartição de pesos” proposta por Kandinsky [17]. Por analogia, a
linha B1 (Fig. 6) divide a tela no sentido da altura, considerando 1/3 na parte superior e 2/3 na parte inferior: a percepção das forças visuais dos objetos posicionados
no alto difere dos que estão no baixo, que são interpretados como mais pesados.
A leitura visual do jogo constante em todas as telas, exceto da tela final em que a
mensagem de parabéns encerra o jogo, é indicada pelo triângulo ABC na cor preta
(Fig. 6), cujos vértices estão no centro de cada objeto visual (tabuleiro, trinca e
conjunto das trincas certas) - a relação entre esses elementos compensa os demais
objetos visuais distribuídos na composição. Na busca por uma composição equilibrada deve-se evitar a solução primária da simetria direta. Nesse sentido, a
combinação das partes do jogo: o boneco, a face sorrindo e o símbolo de voltar
do jogo formam um conjunto visual que equilibra o segundo grupo de elementos já
descritos pelo triângulo.
Ao especificar as propriedades visuais dos objetos, Arnheim [14] menciona que o
peso e a direção exercem influência sobre o equilíbrio. A percepção visual do peso
depende de fatores que interagem na estrutura da composição, como a localização, o tamanho, a cor, e a configuração da forma. A direção das forças visuais é a
segunda propriedade que gera uma composição equilibrada e estão sujeitas: (1) à
atração entre os elementos próximos; (2) à configuração dos objetos visuais (eixo
estrutural); (3) ao assunto (tema).
CONCLUSÕES
A readequação da composição gráfica do jogo teve como propósito atingir os princípios
de equilíbrio, simplicidade e harmonia para todo o conjunto visual. Nas telas iniciais
(Figuras 1, 2 e 3) as principais adaptações envolveram o uso da cor e a relação figura
e fundo, pois se adotou na configuração da tela a simetria direta. Nas composições
visuais das telas do jogo indicadas pelas Figuras 4 a 9, utilizou-se a proporção de
1/3 nos dois eixos estruturais, e obteve-se o equilíbrio pela compensação de peso,
conforme menciona Arnheim [14] e Kandinsky [17]. No uso das cores priorizaram-se
as tonalidades neutras, com o intuito de que os conteúdos fossem percebidos com
o máximo de clareza.
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INFÂNCIA E CIDADE:
UMA LEITURA
DA REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA
POR MEIO DA
METODOLOGIA ATLAS DE ABY WARBURG
Paul Newman dos Santos
Universidade de São Paulo, Brasil (p.newman.ds@gmail.com)

Paulo Cesar Castral

ABSTRACT
Following the thesis of “An Art History without words” by the historian Aby
Warbur, that proposes an understanding of images as the result of a process of construction by a collective memory, this paper aims to convey a first
approximation to the relationship between the child and the city, establishing
new insights and enabling free readings on the artistic and social representation
of childhood. The paper presents a case study based on some thoughts of Aby
Warburg as result, including a set of images and the passage from an historical
vision of the child and childhood in the urban space. Our intention has been the
study of a new way to learn and assimilate issues of graphic representation of
certain subjects, without limiting the image represented with the function of
transmitting closed information, but to open readings, relationships and interpretations.
KEYWORDS: Aby Warburg, Childhood, Child, Graphic Representation, Atlas Mnemosyne.
INTRODUÇÃO
A relação entre criança e cidade constitui um debate que acompanha as dimensões das representações histórias e artísticas da infância e da criança enquanto
indivíduos sociais. Propõe-se uma primeira aproximação no contexto contemporâneo que entende a infância como processo de resignificações culturais no
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espaço urbano [1], em paralelo a tese de Aby Warbur, que especifica as imagens1
com um resultado de processo cultural e conseguinte construção de uma memória
coletiva [2].
Trata-se, então, ao falar de criança, cidade e infância, de expor sobre representação gráfica, significados e contextos, tendo como chave de leitura simultânea entre
análises puramente visuais de representação, uma matriz histórica de construção de
significados sociais.
Aby Warburg propõe um pensamento que finda o significado da imagem com um
resultado da memória coletiva. Um simples signo pode possuir significados diversos dependendo unicamente de contextos díspares, que muitas vezes não possuem
conexões cronológicas. A representação gráfica da criança e da infância, enquanto
imagens na cidade pode ter diferentes significados que, quando cruzados, dispõe
de leituras formais e conceituais e que não são necessariamente ligadas a uma
produção histórica.
Dentro desse pensamento, neste artigo, se propõe mostrar um estudo de caso,
utilizando como base alguns pensamentos de Aby Warburg sobre historiografia
das imagens. Objetiva-se, nesse sentido, apresentar um breve relato e o resultado
de um painel de imagens seguindo a discussão de Warburg, resultantes de algumas indagações sobre o entendimento da representação gráfica da criança e da
infância frente ao espaço urbano.
Coloca-se em debate um modo de ler e discorrer sobre a representação artística e
social da infância, procurando estabelecer vínculos possíveis formais e conceituais
paralelos ao discurso cronológico recorrente. De tal forma a estabelecer novas
percepções e possibilitar leituras livres inscritas no território do possível. Para
tanto, é necessário contextualizar tanto o Warburg e seu método quanto a criança
e a infância na cidade, para poder apresentar então o resultado.
ABY WARBURG E SEU ATLAS MNEMOSYNE
Aby Warburg (1866-1929), reconhecido hoje como um importante nome na iconologia moderna, foi historiador das Artes e antropólogo, responsável pela dimensão de
pensamento com base na psicologia da imagem que resultou em uma revisão das
formas tradicionais de análise da História da Arte. Segundo Mattos [2], Warburg concebia a imagem como um espaço de embricamento de valores psicológicos, políticos,
Para este artigo, entende-se imagem em um sentido genérico de toda e qualquer representação sem
restrição de linguagem, técnica ou conceito. Podendo abarcar pintura, fotografia, escultura gravura,
etc.

1

86

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Essa relação não se restringia apenas ao modo de utilização e de organização da
biblioteca. Também com o nome de Mnemosyne, Warburg utiliza dessa relação em
seu projeto de “construção” de um Atlas de imagens (Atlas Mnemosyne). Uma espécie de “História de Arte sem palavras”, é uma obra que contou com 66 painéis,
totalizando cerca de 900 reproduções de imagens (principalmente fotografias de obras artísticas, de pinturas, de esculturas, de edifícios, etc.), a serem organizadas
sobre painéis de madeira recobertos de tecido preto que, finalizados, depunham não
necessariamente numa ordem linear de leitura, visto que as peças eram passíveis
de serem deslocadas a todo momentos (tanto os painéis quanto as reproduções
de imagem). Os painéis eram dispostos no centro da biblioteca elíptica, permitindo
que as imagens pudessem ser observadas, relacionadas e confrontadas de modo
que a “história da arte tradicional transfigurava-se em uma antropologia do visual”
[3]. A questão do Atlas Mnemosyne é, essencialmente, entender que, na concepção
de Warburg, as “imagens seriam formadas por motivações psíquicas relacionadas a
uma determinada época e carregadas para dentro de outras culturas, onde seriam
Mnemosyne é o nome designado a uma das Titânides, sendo filha de Urano e Gaia, é reconhecido
como a personificação da Memória.
2
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sociais e religiosos, uma visão que propunha investigações dos sentidos e significados adquiridos pelas imagens em diferentes contextos históricos e dos motivos que
determinam suas transformações no tempo. De certa forma, essas investigações
implicavam em um repensar nas leituras e nas relações entre informações e representações históricas. Dentre seus projetos que seguiam essa linha, o mais notório,
certamente seria a sua biblioteca de forma elíptica dividida em quatro níveis, que
procurava responder a um projeto do historiador de criar um espaço capaz de reunir,
de fomentar e de prover a constituição de uma “Ciência da Cultura” [3]. A biblioteca que carrega a palavra Mnemosyne2 gravada em sua entrada, não se organizava
de maneira programática, comum às bibliotecas. Pelo contrário, a sua organização
nunca obedecia a uma disposição cronológica e a partir do nome dos autores, mas
procurava estabelecer vínculos entre as informações a partir da vontade e da intenção dos usuários. Assim, segundo Samain:
“Esta biblioteca sempre em movimento e em mudança era, de certo modo,
a cada dia, recriada e reinventada em função de um princípio que Warburg
qualificava de ‘Lei da boa vizinhança’. Boa vizinhança devida à capacidade que
os livros teriam de se relacionar uns com outros e, sobretudo, de despertar no
leitor perspectivas, cumplicidades, conivências e correspondências heurísticas
cada vez mais ricas (por serem também mais complexas).” [3].
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remobilizadas em seus conteúdos psíquicos e reorganizadas em função do novo
contexto” [2]. Tal implica uma teoria de leitura da História da Arte numa relação temporal não linear, porque as imagens
romperiam a linearidade historica,
por traçarem possíveis relações entre tempos e contextos distintos, que
não são, necessariamente, conectados linearmente, baseando-nos unicamente num entendimento de significados e ressignificações das imagens resultantes de um processo
simbólico de memória coletiva. Cada
registro no painel de Warburg é símbolo que funciona como um arquivo
da memória coletiva de um certo
contexto que, quando colocado em
conjunto, trata de estabelecer relações cruzadas entre os limiares conceituais, espaciais e temporais na
história [2].
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Fig. 1 - Prancha 79 do Atlas Mnemosyne. [3]

CRIANÇA E INFÂNCIA
Objetiva-se contextualizar a relação infância e criança, um elemento que exerce
o caráter de contexto e outro de agente. Ariès [4], narra a forma como o conceito
infância se construiu ao longo da História acompanhado das resignificações da
representação da imagem da criança socialmente.
Ariès [4] explicita que, na sociedade medieval da História ocidental, a criança não
é vista como uma classe separada, as diferenças entre dimensões entre ser adulto
e ser criança eram tênues. O convívio se dava sem distinção dos espaços, adultos e crianças compartilhavam os mesmo lugares e situações, sejam elas por festas, trabalho e de atividades em função da idade dos indivíduos. Isto pois, nessa
sociedade medieval “não havia divisão territorial e de atividades em função da
idade dos indivíduos, não havia sentimento de infância ou uma representação
elaborada dessa fase da vida” [4].
Ao tomar essa tese como verdade, é preciso aceitar que a infância como hoje
as significações do senso comum determinam não existia antes do século XVI.
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Salientando que essa aceitação, não implica em negar a existência biológica
das crianças, enquanto indivíduos com necessidades próprias de desenvolvimento corporal e mental, visto que nesse período é reconhecida a necessidade
e fragilidades físicas dos primeiros anos de vida. Resulta em expor uma inexistência de “expressão particular” a elas que dê conta de traduzir socialmente
seus anseios e vontades enquanto agentes constituintes de uma sociedade.
Assim, se trata de “reconhecer que antes do século XVI, a consciência social não
admitia a existência autônoma da infância como uma categoria diferenciada
do gênero humano” [5].
Depois do século XVI, a criança começa a ser então vista, não apenas no seu
nível de biológico, no seu sentido fragilidade, mas o seu sentido social começa a ser
construído. A imaturidade biológica, então, é ligada a inocência e falta do
saber. A criança é objeto de opressão e repressão, e a infância um período de
condicionamento.
Nascimento et al. [5] colocam que apesar da dualidade entre adulto e criança já
começar a existir após o século XVI, é apenas na modernidade dos iluministas
que a dissociação se estabiliza. Começa o que se defendeu por anos posteriormente, a infância se concebe, e passa a ser identificada como o lugar da carência, da falta, dos espaços vazios que serão preenchidos com o transcorrer do
tempo.
É importante notar que essa passagem da criança da idade media e da criança na
modernidade, se contextualiza, também, dentro da materialização de outros conceitos como família e vida privada. Se na cidade medieval, não havia distinção entre território adulto e infantil, na modernidade essa distinção se faz bem marcada.
A criança e seu espaço passam a, cada vez mais, se restringir aos espaços privados da família. Se antes a rua era território do brincar, na modernidade o brincar se
restringe a casa, ao quintal e cozinha. Talvez, pelo resultado da criação do conceito
de imaturidade, onde a intenção da infância é a que se tem ainda hoje muito presente no ideário comum, a de ser preparo para o jogo social, político e econômico
que criança em suposição não compreenderia. Atentando, por fim, que o conceito
de infância enquanto elemento e construção social se mantêm em reconfiguração.
A sociologia da infância atual, “Parte da perspectiva da infância como uma construção social específica, com uma cultura própria e que, portanto, merece ser
considerada nos seus traços específicos” [5]. Negando aos poucos a tese que se
constitui a partir do desenvolvimento iluminista da criança com um receptáculo
de moralidade, pois nota-se que as crianças “são agentes ativos em seus próprios
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processos de socialização e se apropriam de aspectos do mundo adulto na ação com
pares, de modo que contribuem para a reprodução e mudança da sociedade como
um todo.” [1]
PAINEL: ESTUDO DE CASO
Falando de imagem, memória e construção, Warburg ao propor “Uma História de
Arte sem palavras”, dispõe um método de falar de imagens por imagens. Sem a utilização de textos, dispõe em seus painéis uma combinação de imagens que para ele
possuem relações e contextos próprios que lhes permite se articularem, mas sem
revelar explicitamente suas relações. Dessa forma, propõe a outros usuários que
eventualmente entrem em contato com seus painéis, leituras paralelas e vínculos
que dizem mais de experiências e debates próprios que nada se pautam em relações
fechadas. Assim, possibilita uma interação que não se limita a repassar informação,
mas a abrir leituras, relações e interpretações. O que se apresenta nesse artigo é um
Painel Atlas de Imagens que tem o objetivo de discorrer novas leituras da representação da criança e da infância e debater as relações formais e conceituais da imagens.
Não cabe nesse artigo discorrer como foi todo o processo que motivou a escolha
das imagens, mas apresentar a leitura que esse conjunto possibilitou. É suficiente
entender que o painel foi construído digitalmente e assim como no Atlas de Warburg,
surgiu de uma imagem primária (Jogos infantis de Pieter Bruegel) que teve seus
componentes e cenas desassociados à procura de relações com outra imagens. As
outras imagens, por sua vez, foram associadas a outras imagens e assim por diante
até à constituição do painel total. As relações são tanto de concordância quanto de
contraste. O Painel Atlas assim formado não possui uma leitura linear e conta com
figuras digitais de fotos, pinturas e gravuras. A Fig. 2 é um gabarito básico com os
nomes das figuras utilizadas no atlas (Fig. 3). As numerações não correspondem à
ordem de ler as imagens, apenas uma categorização para a nomeação e localização.
UMA LEITURA POSSÍVEL
O Painel Atlas se estrutura em relações visuais em paralelo a linhas de leituras históricas Se propõe, assim, ser aparato de debate e de descoberta, e não unicamente
de informação. As relações que ele estabelece não são necessariamente verdadeiras e intencionais, mas possíveis. Do mesmo modo que a leitura de uma imagem
representada em um quadro não corresponde apenas a única matriz proposta pelo
pintor, o conjunto não se propõe a trazer apenas uma linha de relação, mas sim abrir
possibilidades e debates.
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Fig. 3 - Painel Atlas do
estudo de caso deste artigo.
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Fig. 2 - Gabarito básico com numeração e
nomes das figuras utilizadas no Atlas (Fig. 3).
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O processo de escolha dos elementos do atlas partiu de uma necessidade de responder ao conjunto contido no quadro de Bruegel, e de certa forma, traçar uma narrativa das análises das significâncias imagéticas do quadro. No texto abaixo, tenta-se
trazer um pouco dessa perspectiva, e antes de falar de um tema e discorrer sobre ele
nos elementos escolhidos, propõe-se apresentar um linha de pensamento de como
eles se relacionam. Sendo apenas uma leitura possível do painel, e não a única, tenta-se traduzir a vontade de conseguir colocar em palavras, como as imagens falam
de imagens, no sentido de como responder à maneira de tratar os significados e as
significações imagéticas que cada imagem contempla. Cada figura mencionada nele
é referenciada com um número correspondente à categorização indicada na Fig. 2.
UM RELATO SOBRE SER CRIANÇA E SER ADULTO
As particularidades de cada figura singular compõem o conjunto de pluralidades
dos acontecimentos da imagem Jogos Infantis de Pieter Bruegel (1). A todo o momento, espaços se transformam pelos olhos dos indivíduos em espaço de correr, de
fantasiar. Constroem-se como espaços do brincar, dos momentos, fazem memória.
Das memórias, imagens de um brincar supersticioso regado a realidades culturais e
históricas. No meio do cenário, um caos de aleatoriedade. Cenário que abriga no seu
espaço todos os acontecimentos. Recebe todas as ações e vontades. Bruegel representa um contexto de imaturidade, diversão, caos e transgressão. Um contexto onde
a imagem mostra as significâncias de ser e viver infância. Dois indivíduos brigam
por um barril de bebida. Ao lado, as moças pegam seus pães ao chão. Dois brincam
com aros. Acima, outras três giram em ciranda, perto de um que, da árvore, espia
dois outros que nadam nus. Outro ao centro com pernas de pau. Outro brinca com
uma madeira a imitar um cavalo, outros tantos se penduram e se estropiam. Assim,
como outros tantos se penduram e se estropiam na imagem de um parque infantil
de Aldo Van Eyck (7), que cresce entre altas paredes. Alguns correm nos ladrilhos de
concreto outros parados brincam na areia. O brincar que se espraiava pelo cenário
de Bruegel sem conhecer limites, sem se conter. Agora no concreto, altas paredes o
contêm, sua ocupação se limita.
Há-de-se atentar à essa aproximação imagética entre o brincar de Bruegel e de Van
Eyck quando a criança não apenas é representada em um tempo diferente, mas em
um espaço e lugar próprio com signos sociais específicos. Cada vez a construção de
um imaginário e de uma memória coletiva a caminho da modernidade faz do espaço
da infância uma restrição. Se antes, em Bruegel, a criança e o adulto, a infância e
seriedade não se distinguiam no espaço, em Velásquez (3) na tentativa de se
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restringir, faz-se do ser criança um imagético adulto. Na casa, Infância é ser um
preparo para o Ser Adulto. Na rua., Infância é segurar um aro (4), sem brincar, sem se
mexer. Estático. No território entre rua e casa uma tímida representação. No quintal,
nos fundos da casa, no jardim, é permitido um pouco da “Infância” de Bruegel. Jogar
o manequim, como a imagem por Goya (5), ou correr atrás de Coelhos (6). Atentar
que falar do espaço da infância como restrição trata-se, em um olhar mais histórico,
de discorrer sobre a criança na idade média e a criança na modernidade pós século
XVII e dessa forma falar essencialmente de uma construção da separação do brincar
e da seriedade, da criança e do adulto. Na gravura medieval sobre a adoração dos
magos (2), o bebê não representa a infância, e sim a pureza e inocência do menino,
filho de Deus. A pureza e a inocência que se limitava a Jesus passa a ser, no quadro
de Velásquez (3), um signo infantil, de uma criança já socialmente constituída.
Mas é de pensar que, no nível semântico, o ser criança não se desprende totalmente de uma mentalidade adulta. Se há a separação construída da seriedade e
da infância, não há uma segregação real entre o atingível de um adulto e de uma
criança. A realidade é que o contato da criança com o adulto faz dela um misto, uma
quimera, um andrógeno entre a seriedade e diversão. Afinal, entre a existência e
a restrição do ser criança, há condições imperativas. Tem-se na postura o imagético adulto e nas vestimentas, a restrição de ser criança (2). Tem-se a liberdade de
habitar o mundo adulto da ruas, mas a condição de um brincar inexistente (4). Longe
dos adultos, a restrição se espraia, o ser criança e o brincar se esparrama nos seus
limites (5, 6, 7).
Se a criança é um andrógeno entre a seriedade e diversão, há em sua inocência um
toque de transgressão, justamente por encarar o mundo adulto que lhe é imposto
como regra com um olhar que é restrito por esse próprio mundo. Levar consigo um
aro (3) signo de sua inocência para o mundo adulto, é transgressão. Jogar com um
quadrado onde não é permitido “Ball games”(8), é transgressão. É então criança,
enquanto misto e quimera, a visitar o mundo e mentalidade adulta levando consigo
seus signos que lhe dão existência socialmente. Serão os dois meninos vestidos de
soldados e duas outras brincando de boneca olhando a cavalaria (10). Será o menino que sorri com um revolver apontado para sua cabeça (9). E será a menina em
seu olhar austero e postura séria a fumar o seu cigarro de chocolate (12). A realidade
de uma criança, que frente às condições imperativas da imagem de um ser adulto,
traz consigo os signos do brincar.
A infância e o ser criança se dá no emaranhado de acontecimentos. Acontecimentos que se entrelaçam no espaço da criança e no espaço do adulto. Em Bruegel o
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cenário, essencialmente sem distinção entre as duas gerações, se constrói por realidades de seriedade regadas por elementos infantis. São dois indivíduos que obrigam
por um barril de bebida ao lado de moças a pegar seus pães ao chão, junto a dois
que brincam com aros (1). Nesse cenário, a criança e o adulto são andrógenos entre
a seriedade e diversão. É um conjunto imagético que diz muito sobre os outros e
sobre si mesmo, justamente por Bruegel dar conta ao mesmo tempo de um ideário
de caos, de inocência, de seriedade e transgressão. O que coloca em constante tensionamento das extremidades do ser criança e ser adulto, do brincar e da restrição.

Paul Newman dos Santos, Paulo Cesar Castral

CONCLUSÕES
O pensamento de Warburg de formar “Uma História de Arte sem palavras” dispõe
de uma rica possibilidades de leituras frente às representações imagéticas da
História da Arte. Ao colocar imagens para falar de imagens, explicita aberturas
nas leituras históricas e no entendimento dos significados de cada representação.
Tendo as imagens como resultados de uma memória coletiva, utilizar os pensamentos e métodos de Warburg para falar sobre cidade, infância e criança, possibilitou, acima de tudo criar novas chaves de leituras frente à representação da
criança no espaço urbano. O estudo de caso de criar um Painel Atlas, demostrou
ser um diferente meio de construir aparatos para novos debates sobre a temática.
Assim, antes de formar novas realidades e leituras históricas, se tratou de apresentar uma nova forma de aprender e assimilar questões da representação gráfica de
certos temas, sem se limitar a repassar informação, mas a abrir leituras, relações e
interpretações.
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ABSTRACT
Related matters to the study of color have deserved the attention of several
researchers in different areas of knowledge. Likewise, they have served as inspiration for visual artists in the making of their artworks. A quick search for quotes by
painters in respect to their ‘viewpoint’ about colors leads us to the conclusion that,
in parallel to the scientific discoveries about the phenomenon itself, it presents
a high degree of subjectivity. In this paper, the authors describe the main theories
developed about the perception of colors. Then, they establish a bridge between
Science and Art, offering examples of painters who have applied complementary
colors in their works, looking for striking visual effects based on the concept of
contrasting harmony.
KEYWORDS: Color, Harmony of Contrast, Visual Effects.
PERCEPÇÃO DAS CORES
Esse artigo é um estudo teórico e tem como objetivo relacionar aspectos da teoria
e da subjetividade das cores contrastantes com abordagens pictóricas de três artistas renomados estabelecendo uma ponte entre a Ciência e a Arte. A teoria da cor
compreende várias definições, conceitos e aplicações. A mais antiga é creditada a
Aristóteles, que concluiu que a coloração era uma propriedade dos objetos. Na Idade
Média, seu uso era influenciado pelos aspectos psicológicos e culturais. No Renascimento, o artista Leon Battista Alberti conectou as cores a elementos da natureza,
associando, por exemplo: o azul ao ar, o vermelho ao fogo e o cinza à terra. Alguns
anos depois, Leonardo da Vinci, em oposição à teoria de Aristóteles, afirmou que a
cor não era uma propriedade dos objetos, mas da luz. Da Vinci também observou
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que a sombra podia ter distintas tonalidades e não somente cinza, porque as cores
eram influenciadas umas pelas outras, segundo Armstrong [1].
Em meados do século XVII, o físico Isaac Newton separou, através de um prisma,
a luz do sol nas cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e
violeta). Em 1666, ele as organizou em torno de
um círculo para mostrar as relações entre elas
(Fig. 1a). Desde então, muitos cientistas e artistas criaram variações sobre o conceito da roda
das cores de Newton como, por exemplo, Boutet
em 1708, Castel em 1740, Mayer, 1758, Harris
em 1770, Ignaz Schiffermüller em 1772 e Goethe
em 1810, até chegarmos à versão atual (Fig. 1b).
Thomas Young, em 1802, apresentou a hipótese, mais tarde desenvolvida por Hermann von
Fig. 1a - Roda das Cores de Newton.
Helmholtz [2], de que a percepção da cor depenFonte: www.colorsystem.com.
dia da presença na retina de três tipos de fibras
nervosas. Esta ideia representa a compreensão moderna da visão de cores, em
particular a constatação de que os olhos têm, efetivamente, três receptores denominados cones. Cada cone é sensível a um comprimento de onda de luz: vermelho (comprimento longo), verde (comprimento médio) e azul (comprimento curto).
Assim, vermelho, azul e verde são as três cores que os olhos percebem, sendo
todas as outras formadas a partir delas.
Segundo Sarcone [3], além da questão fisiológica, a percepção da cor depende de
outros fatores tais como iluminação e
contraste, podendo variar segundo as
condições de fadiga da retina.
Um fenômeno interessante a respeito da
visão das cores é o da pós-imagem, fazendo com que se veja a cor complementar da
que foi observada. Podemos exemplificar
com a Fig. 2. Fixe o olhar no pequeno círculo azul, dentro da faixa branca, por alguns
segundos. Ao desviar os olhos para uma
Fig. 1b - Roda das Cores atual.
superfície branca, verá as complementares
ttps://umpoucosobrecor.wordpress.com/
das observadas.
category/roda-de-cores.
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Isso ocorre porque a vista adaptada a
uma cor torna-se mais sensível às cores
contrárias. Essa sensibilidade aumenta
de acordo com a intensidade ou duração
da excitação até ao ponto de saturação.
Quando uma parte da retina se satura
sob o efeito de uma cor, a restante reage
de várias maneiras, podendo até criar
fisiologicamente a cor que lhe é contrária, como forma de dessaturação, em
busca do ‘equilíbrio’ perdido. Esse mecanismo fisiológico pode causar a ceguei-

Fig. 2 - Ilusão das cores - efeito pós-imagem.
Fonte: http://thenewstimes.zip.net/arch200610-01_2006-10-07.html.

CHEVREUL - LEI DO CONTRASTE SIMULTÂNEO DAS CORES
Michel Eugène Chevreul era um químico que trabalhava nas famosas oficinas de
tapeçaria Gobelin em Paris, no século XIX. Ao investigar as reclamações dos tecelões
sobre a aparente falta de vivacidade de certas tintas, ele descobriu que o problema
não estava na qualidade do material e que os tingimentos pareciam desbotados
por causa das cores dispostas ao redor. Concluiu, então, que a falta de “força” de
alguns tons era um fenômeno visual associado às cores e suas sobreposições.
Essa descoberta teve consequências importantes em seu trabalho e, graças ao seu
método experimental, demonstrou que o cérebro tende a aumentar as diferenças
para perceber melhor as cores. Assim, um mesmo tom pode parecer totalmente
distinto, dependendo das tonalidades que o cercam.
A partir da hipótese de que a percepção das cores influenciava umas às outras, e
consciente da existência de cores complementares, Chevreul formulou sua lei, que
chamou de “lei do contraste simultâneo das cores” [4, p. 65] Para exemplificar sua
teoria, adaptou o círculo de Newton e desenvolveu um modelo hemisférico para as
cores, localizando os seis tons primários e secundários e, em seguida, acrescentando os terciários; finalmente, dividiu-o em 72 setores (Fig. 3). Com a roda das cores,
explicava sua formulação e previa os possíveis efeitos de contrastes.
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ra momentânea, gerada pelos ambientes escuros aos olhos adaptados à claridade. Quer percebamos ou não, todos os estímulos coloridos geram pós-imagens.
Algumas são fracas e momentâneas, outras são mais fortes e de duração mais
prolongada; essa variação depende da intensidade e da duração de exposição ao
ao estímulo.
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Na prática, a lei de Chevreul funciona bem,
sendo muito útil no controle dos efeitos
perceptivos. Ele provou que, ao se usar um
tom frio perto de um quente, tem-se um
resultado contrastante, que induz uma
melhor distinção das tonalidades. Isso
ocorre porque a composição não é
“contaminada” pelas cores ao redor, exatamente porque elas não são formadas por
um matiz comum, o que auxilia a percepção visual de contraste. Em seu livro, ele
apresenta uma pesquisa laboriosa sobre os
efeitos de cor usando papéis coloridos, fios
e transparências; exibe matizes colocados
uns contra os outros ou em contraste com
branco, cinza ou preto, para mostrar como
a percepção pode ser diferente (Fig. 4).
De acordo com Armstrong [1], esse famoso
químico francês foi um pensador conservador, sendo suas análises de variações de
intensidade e luz voltadas diretamente para
os estudos de Della pittura de Alberti (1436)
e para os cadernos de Da Vinci (1651).
Muitos o consideram como um defensor da
harmonia de cores complementares, mas,
na prática, foi mais um defensor do que ele
chamou de “contraste de cores análogas”,
harmonia existente quando se combina
tons opostos na roda das cores.
Existem alguns problemas conceituais
com o modelo de Chevreul e, em particular,
sobre o seu conceito de “tom”, ao confundir luminosidade e saturação. No entanto,
apesar da terminologia inconsistente
Fig. 3 - modelo de cor hemisférico
em alguns aspectos, seu trabalho apree roda das cores propostos por Chevreul.
Fonte: Chevreul, M. E. & Birren, Faber (1987). senta uma pesquisa exaustiva e complexa
102

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

do uso da cor e indica uma série de prescrições, de acordo com Armstrong [1].
Vários artistas se beneficiaram de suas manifestações e concepções a
respeito da percepção das cores. Os impressionistas, como Camille Corot,
Pissarro, Renoir, William Turner e Claude Monet, entre outros, foram os primeiros
a apreender completamente as descobertas de Chevreul e colocá-las em uso
de maneira intuitiva. Entenderam que, independentemente da cor da luz,
caso se quisesse acentuar ou intensificar uma imagem, dever-se-ia usar tons
complementares.
HARMONIA DAS CORES COMPLEMENTARES
Para explicar a influência da obra de Chevreul e a harmonia das cores complementares, faremos menção a três diferentes pintores que se apropriaram desse conceito
com abordagens diferentes.
Seurat - Harmonia das Cores no Círculo Cromático
“Harmonia é a analogia dos contrários e similares elementos de tom, de cor,
e de linha, condicionados pela chave dominante, e sob a influência de uma
luz particular, em combinações alegres, calmas ou tristes.” Georges Seurat [5]
O francês Georges Seurat empregou a harmonia de cores contrastantes com base
no círculo cromático. Estudou a questão fisiológica da visão, as teorias sobre a cor
e, imerso na Arte do passado, usou as ‘proporções áureas’ em suas composições,
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Fig. 4 - Detalhes do livro de Chevreul
Fonte: Chevreul, M. E. & Birren, Faber (1987).
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buscando fundamentação nos trabalhos produzidos por Charles Blanc, Odgen Rood
e Michel Eugène Chevreul [6].
Declarou que existiam diferentes relações harmônicas entre as cores (Fig. 5), a saber:
1. Harmonia das cores adjacentes - naturais e calmas: uma cor primária combinada com duas cores vizinhas.
2. Harmonia de cores opostas - mais dramática às vezes e um pouco difícil de
resolver. Chevreul a considerava a harmonia ideal para atrair a máxima atenção.
3. Harmonia do complemento dividido - este esquema de cores tem o mesmo forte
contraste visual que o das cores complementares, porém menos tensão.
4. Harmonia das tríades - três cores equidistantes no círculo cromático; alto
contraste visual, ao mesmo tempo em que conserva o balanço entre as cores,
oferecendo distintas possibilidades.
Interessado em como as cores eram colocadas sobre a pintura e percebidas pelo
sistema da visão, Seurat formulou um método de aplicação para pintar pontos
lado a lado. A ideia era a de que esses pontos interagissem opticamente para que
fosse obtido o máximo de brilho. Tal procedimento permitiu fazer uma transição de
um matiz para outro nas telas. Podemos
observar o alto contraste de cores complementares nos pequenos pontos que combinam ‘aditivamente’ no olho e criam um
visual vibrante, especialmente quando
usado na saturação total. Ao dispor esses
pequenos pontos de cores análogas para
obter um equilíbrio em suas composições
e seguir os princípios da harmonia de
cores opostas, o artista criou um podeFig. 5 - relações harmônicas entre as cores.
roso efeito visual de cromo-luminescência
Fonte: www.color-wheel-pro.com/color-theorybasics.html.
(Fig. 6).
Cézanne - as três dimensões da cor
“Há uma lógica de cores, e é com isso por si só, e não com a lógica do cérebro,
que o pintor deve estar de acordo.” (Paul Cézanne) [7]
O segundo pintor que usou cores contrastantes em suas composições foi Cézanne.
Inicialmente deixou-se influenciar pela cor e vitalidade do Impressionismo; contudo, aos poucos, simplificou sua aplicação de cores para ser capaz de definir formas
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volumétricas com traços justapostos de pura cor. Para entender o que Cézanne
estava fazendo, é importante ter em mente as três dimensões da cor e as formas
de contraste que as pinceladas disponibilizam (Fig. 7):
(1) tom - índice de luminosidade - luz x sombra;
(2) matiz - comprimento de onda - cor x cor oposta;
(3) saturação - pureza da cor - cor pura x cor desbotada.
Separadamente, ou em conjunto, as
três dimensões da cor podem ser usadas para construir a intensidade da
percepção de contraste.
Os aspectos empregados para a percepção visual em suas pinturas tentam
capturar as diferenças entre a visão
do olho direito e a do olho esquerdo
e, com isso, modelar formas básicas
para tentar melhorar o aspecto da tridimensionalidade. Sua afirmação de que

Fig. 7 - Modelo tridimensional da cor.
Fonte: www.huevaluechroma.com.
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Fig. 6 - Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte (1884).
Fonte: www.georgesseurat.org.
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as superfícies mais próximas aos olhos devem ter a cor mais pura é um importante
testemunho sobre como ele usava a saturação para criar seus quadros. Cézanne
trabalhou contrastes por saturação de cores opostas, usou sombras na cor violeta para contrastar com a pele amarelada e tonalidades vermelhas para contrastar
com o tom profundo do verde (Fig. 8 e Fig. 9).

Fig. 8 - Retrato de Victor Choquet (1876-77).
Fonte: www.paul-cezanne.org.

Fig. 9 - Retrato de Madame Cézanne (1881).
Fonte: www.paul-cezanne.org.

Segundo Gage [8], Cézanne tinha descoberto uma maneira de representar a luz
da natureza com uma única aplicação de cor. Além disso, o artista também estava
interessado na simplificação das formas e queria tratar a natureza como formas
geométricas: um tronco de árvore poderia ser considerado um cilindro, e uma
cabeça humana como uma esfera.
Van Gogh - Cor e significado
“Não existe azul sem amarelo e sem laranja.” (Van Gogh) [9]
O terceiro pintor que usou cores contrastantes, baseando-se em seu significado,
foi Van Gogh. Teria absorvido a teoria de Chevreul e os usos práticos de Seurat,
mas com o tempo começou a se tornar o que ele mesmo chamou de “um colorista
arbitrário”. Van Gogh usou cores primárias e secundárias, empregando simultaneamente, lado a lado, as suas complementares, ao buscar um significado atrelado a
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questões filosóficas e emocionais. Em carta enviada ao irmão Théo, ele declara:

“Há cores que provocam as outras a brilhar de forma intensa, que formam um
casal que se completa um ao outro, como homem e mulher” [9, p. 26].
Na tela “The night café“, ele tentou usar o contraste das cores vermelha e verde para simbolizar paixões humanas (Fig. 10). A mistura de
cores quentes e frias nas telas “Café Terrace at
Night” e “Self portrait with bandaged ear” adicionava uma profundidade visual (Fig. 9 e Fig. 11).
De acordo com Gage [8], alguns documentos
relatam que Van Gogh teria sofrido uma doença
que o fazia ver objetos em amarelo, razão pela
qual ele exagerava no seu uso em suas telas.
Outros o descrevem como “cego” para a cor. Independente disso, os contrastes de colorido em
sua pintura criam tensão emocional. Ele utilizou
o poder de matizes complementares para auFig. 10 - Terrasse du café la nuit (1888).
mentar o efeito visual na percepção das cores.
Fonte: www.vangoghgallery.com.

Fig. 12 - Autoportrait à l’oreille bandée.
(1890) Fonte: www.vangoghgallery.com.

Fig. 11 - Le café de nuit (1888).
Fonte: www.vangoghgallery.com.
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“Tentei expressar as paixões terríveis da humanidade por meio de vermelho e
verde. O quarto é vermelho sangue e amarelo escuro com uma mesa de bilhar
verde no meio; há quatro lâmpadas amarelas cítrico com um brilho de laranja
e verde.” [9]
Continuando sua descrição, faz o seguinte comentário:
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CONCLUSÃO
Fisicamente, a visão da cor depende das propriedades da luz, da energia e do comprimento de onda. No passado, a maioria dos cientistas acreditava que, provavelmente, as pessoas com visão normal viam as mesmas cores. A ideia era a de que
o cérebro teria uma maneira padrão de processar a luz e a percepção da cor se
conectava com uma resposta emocional universal, mas essa interpretação mudou.
Experiências recentes comprovam que não vemos as mesmas cores. Sendo assim,
não podemos considerar apenas o comprimento da onda de luz refletida; é preciso
avaliar como a mente humana separa as propriedades da cor e depois as recombina,
para termos a sua percepção.
As cores não apenas nos permitem ver o mundo com mais precisão, como também
criam qualidades emergentes que não existiriam sem elas. Importantes informações
seriam perdidas se víssemos o mundo em preto e branco; a reprodução em cores
é, obviamente, mais atraente e facilita a percepção das formas.
Os estudos com pós-imagens vêm sendo extremamente úteis para tentar explicar
como o sistema visual é dinâmico e como o cérebro busca sempre o equilíbrio na
apreensão das cores. Também servem para comprovar um ponto interessante sobre
a harmonia das cores complementares: a questão de que, embora o esquema possa
ser extremamente vibrante, o cérebro tende a projetar a cor complementar àquela
que satura o olho. Isso ocorre porque a retina, quando fica fatigada por uma cor,
perde a habilidade de enviar essa informação ao cérebro. Apesar de as pós-imagens
não serem tratadas como ilusões, e sim como sensações reais, elas podem produzir
distorções ilusórias sobre a percepção das cores. A lógica na aplicação da cor deve
ser semelhante ao som de uma música, ou seja, o uso de tons próximos pode se
tornar monótono, assim como uma composição sem movimento; por outro lado, o
contraste em excesso pode gerar um impulso desorientado, o que torna o resultado
ainda menos significativo. A grande estratégia na utilização de tons complementares
é buscar inspiração nas cores encontradas na natureza que, por serem familiares ao
olho humano, são aceites harmonicamente pelo indivíduo.
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APRESENTAÇÕES DE PROJETO
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RESUMO
Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla sobre a linguagem de projeto e seus
aspectos cognitivos e retóricos. Considerando os desafios metodológicos para uma
análise do discurso gráfico presente em apresentações de projeto de Arquitetura,
ele visa propor certos aspectos ou categorias a serem consideradas e empregadas
na análise da iconografia desse tipo de comunicação. Baseando-se em algumas
obras teóricas sobre comunicação visual, especialmente o estudo conjunto de Gunther Kress e Theo van Leeuwen, o artigo descreve as categorias “destinação”, “técnica produtiva”, “perspectiva”, “concretude”, “precisão”, “globalidade” e “modalidade”. Ao final, o texto apresenta um breve exemplo de aplicação desses aspectos
sobre duas imagens usadas na apresentação de um célebre projeto contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Expressão Gráfica, Apresentação de Projeto, Arquitetura, Retórica
Visual, Semiótica.
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ABSTRACT
This paper is part of a wider research on Design language and its cognitive and
rhetorical aspects. Considering the methodological challenges posed by the analysis
of graphic discourse in project presentations in the subject of Architecture, it presents
a proposal of the aspects or categories to be considered and used in the analysis of
iconography employed in that kind of communication. Feeding from theoretical works
on visual communication, especially the joint work of Gunther Kress and Theo van
Leeuwen, the paper proposes the categories of ‘destination’, ‘production technique’,
‘perspective’, ‘concreteness’, ‘accuracy’, ‘wholeness’ and ‘modality’. At the end, it
displays a brief example of application of those aspects upon two pictures used in the
presentation of a famous contemporary project.
KEYWORDS: Graphic Expression, Design Presentation, Architecture, Visual Rhetoric,
Semiotics.
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INTRODUÇÃO
Seja voltado a cidades, edifícios ou objetos, um projeto é sempre uma ficção prescritiva: uma ideia de ação a ser atualizada na realidade empírica. Antes de sua concretização, porém, um projeto é inseparável de sua documentação e comunicação a um
público, seja este composto de outros projetistas, de clientes e usuários ou daqueles
que o transformarão em obra construída. Sejam proposições práticas ou especulações, as representações projetuais em geral têm como horizonte uma intervenção
em uma realidade que é simultaneamente tecnológica, territorial e cultural; nesse
sentido, projetos são constructos complexos pensados, influenciados e interpelados
por necessidades e interlocutores de natureza múltipla. Isso gera a grande variedade
de demandas e potenciais de comunicação e visualização que afetam os contornos
das apresentações projetuais e do discurso profissional dos projetistas.
Apresentações de projeto enquadram-se naquilo que Gunther Kress e Theo van Leeuwen [1, p. 177] definem como textos multimodais: comunicações que entremeiam
múltiplos códigos semióticos. Isso inclui tipos diversos de informação textual (legendas, indicações, cotas, além de texto “propriamente dito”) e, principalmente, tipos e
sistemas diversos de informação pictórica. O aspecto visual tem sido de grande importância tanto cognitiva quanto retórica para as atividades projetuais, e interpretar
o discurso que um projetista constrói sobre seus próprios projetos, inclui considerar
também sua retórica visual, o discurso explícito ou implícito presente na linguagem
visual das apresentações projetuais.
O presente texto, por sua vez, é parte de um esforço de sistematização de critérios de
análise para a retórica visual de apresentação de projetos. Tomando-se como base o
campo de práticas da Arquitetura e do Urbanismo, é apresentada aqui uma proposta
de classificação de aspectos discursivos da iconografia projetual, ou seja: dimensões
do emprego e caracterização das imagens que afetam sua tanto sua legibilidade
quanto seu valor retórico dentro da exibição de uma proposta arquitetônica. Após
uma explicação das categorias propostas, as mesmas serão aplicadas a dois casos
de representação gráfica pertencentes à mesma apresentação de projeto - no caso,
a proposta do arquiteto Bernard Tschumi para o parque de La Villette, em Paris.
ASPECTOS DE UMA ICONOGRAFIA DE PROJETO
Seja nos campos dos estudos de comunicação e linguística, do Design gráfico e de
História e Crítica de Arte, diversos autores já procuraram estabelecer critérios de
análise e classificação do uso e caracterização de imagens. A despeito de muitas
convergências, cada método possui sua própria especificidade correspondente à
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Destinação
A finalidade de uma representação gráfica e o público à qual ela se destina são
aspectos fundamentais na sua produção e caracterização, exercendo pressão sobre
o nível de detalhes, sobre quão cifradas podem ser as convenções de representação
empregadas, sobre quais aspectos devem ser destacados ou suprimidos e sobre,
afinal, quais imagens serão mostradas ou não. Ao estabelecer os leitores implícitos
da informação e o objetivo de sua emissão, a destinação indica as prioridades retóricas da linguagem: se serão enfatizados mais os aspectos técnicos, plásticos, ou
semânticos; se elas se dedicarão mais a comunicar, a emocionar ou a persuadir.
Pode-se falar de quatro grupos amplos de “destinação” das representações arquitetônicas: as imagens que visam mediar o processo interno de desenvolvimento
e projeto da Arquitetura; aquelas que mediam a execução da Arquitetura, estabelecendo diálogo dos projetistas com engenheiros, operários da construção civil ou
entidades legais envolvidas na aprovação da obra; aquelas que se destinam a clientes ou a um júri a ser persuadido do valor e viabilidade da proposta; e as representações públicas, que se destinam a apresentar uma Arquitetura (concretizada ou
apenas em proposta) a um público mais amplo que não está envolvido nem em sua
elaboração, nem em sua encomenda e nem em sua execução.
Esta última destinação é aquela que reúne as representações que acabam por estabelecer os termos de difusão, fama, mercado, debate público e referência de ensino
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perspectiva e questões propostas por cada autor. Não é diferente com o estudo que
originou este artigo, o qual buscou interpelar como a seleção e caracterização de
determinadas imagens em um discurso “multimodal” pode direcionar a percepção
do “leitor” e adicionar conotações e significados para além daquilo que está estritamente representado nelas.
A principal referência teórica deste artigo, por sua vez, vem do livro Reading Images, no qual os autores G. Kress e T. Leeuwen [1] procuraram erigir uma ampla,
sistemática e exaustiva definição de elementos e aspectos sintáticos e semânticos das imagens, tomando como inspiração a análise formal de Rudolf Arnheim, a
semiologia de Roland Barthes e, principalmente, a semiótica funcional de Michael
Halliday. Considerando-se as categorizações desenvolvidas por esses e outros
autores e os sistemas de representação gráfica mais empregados na Arquitetura,
propõe-se a seguir um conjunto de sete aspectos a partir dos quais considerar os
efeitos semânticos e retóricos das imagens: destinação, técnica produtiva, perspectiva, concretude, precisão, globalidade e modalidade.
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da disciplina. Nesse grupo há notável variedade de representação (incluindo desde
peças gráficas voltadas a especialistas até aquelas voltadas a leigos), bem como
maior abertura para experimentações expressivas, com frequência incorporando
imagens típicas das outras destinações.
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Técnica produtiva
As diferentes formas de produção de imagens (croquis, desenho com instrumentos, desenho por computador, ilustração, fotografia, maquetes eletrônicas, etc.) costumam resultar em produtos com efeitos cognitivos diferenciados e, por isso mesmo,
aplicações distintas. Para além disso, porém, elas também podem conferir por si só
certos aspectos valorativos a seus produtos, ligados àquela dimensão denominada
de índice na semiótica de Charles Sanders Peirce: a qualidade de um signo de ser
uma decorrência, uma marca de algo [2, p. 108] A gestualidade de desenhos à mão
livre, por exemplo, pode ser explorada como “índice” da criatividade ou da habilidade
“artesã” e de seu autor. Imagens simuladas por computador, por outro lado, podem
sugerir a intimidade de um determinado arquiteto com os recursos mais avançados
da tecnologia. Fotografias de uma obra terminada, por outro lado, têm ainda em
nossa cultura um indelével valor de fato consumado, de índice direto da realidade
que retratam - embora, como se sabe, sejam abertas a muita seleção e transformação. As valorações culturais e as expectativas de adequação de uso das imagens, enfim, podem e têm sido aproveitadas retoricamente por diversos expoentes
da Arquitetura.
Perspectiva
Kress e Leeuwen [1, p. 130] falam que a tradição ocidental de representação
gráfica se divide entre representações subjetivas - que remetem ao ponto de vista de um observador imaginário que teoricamente partilha do mesmo espaço/realidade do objeto representado - e objetivas - que não pressupõem o olhar de um
observador localizado. Essa divisão, por sua vez, corresponde à diferenciação que
os mesmos autores estabelecem entre o significado lógico - a construção de relações lógicas dentro do mundo - e o significado experiencial - representação de uma
experiência do mundo.
Essa divisão pode ser aplicada à forma como o espaço edificado arquitetônico
é representado, podendo-se falar de imagens mais objetivizantes e imagens mais
subjetivizantes. Representações objetivizantes (projeções ortogonais, vistas axonométricas, diagramas) são aquelas centradas no objeto arquitetônico em si,
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Concretude
Este critério refere-se ao grau de “concretude” daquilo que é representado na
imagem, ou seja: o quanto essa imagem prioriza as qualidades de configuração e
materialidade físicas, concretas e efetivamente visíveis do artefato arquitetônico
(seja ele “real” ou proposto); e o quanto ela trata da visualização de relações e
dados invisíveis ou intangíveis, como por exemplo: relações espaciais dinâmicas
de distribuição das funções, dos fluxos e dos usos do espaço das edificações; relações conceituais de espaço e forma, ou processos de geração e criação; ou mesmo
processos físicos, porém “invisíveis” - como insolação, ventilação, esforços estruturais ou processos construtivos.
A representação mais “concreta” é assunto dos meios gráficos mais tradicionalmente conhecidos e empregados, como plantas e cortes, perspectivas e vistas axonométricas. A representação de aspectos que não são imediatamente visíveis, por
sua vez, se dá especificamente por meio de diagramas: esquemas e formalizações
visuais de conceitos, processos e relações, um elemento básico do processo de
visualização de informações que se tornaram instrumentos criativos e retóricos centrais à Arquitetura contemporânea. A informatização, por sua vez, teve um impacto
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destacando suas características, elementos e relações internas independentes de
um “observador”. A ênfase destas está na cognição geométrico-espacial, em ajudar
quem as vê a construir um esquema mental do objeto. Representações subjetivizantes, por sua vez, seriam aquelas que tendem a inserir o observador da imagem
dentro do espaço representado, destacando menos as relações internas do objeto
em si do que a apreensão deste segundo a perspectiva particular de um sujeito
espacialmente localizado. Sejam perspectivas geometricamente construídas,
croquis ou fotografias, tais representações procuram evocar não a intelecção “desencarnada”, mas a experiência de um sujeito no/do objeto/espaço arquitetônico.
Partindo da fenomenologia de Merleau-Ponty, Penny Yates [3] fez uma interessante
caracterização dessa dualidade a partir da distinção entre os termos “distância”
(distance) e “profundidade” (depth): distância, nos termos da autora, seria “agente
de objetividade capaz de descrever propriedades mensuráveis de um objeto e sua
localização”; profundidade designaria a “experiência do sujeito corporificado localizando a si mesmo num mundo de objetos em relação a esses objetos”. [3, p. 8].
Considerando essa terminologia, pode-se dizer que as representações objetivizantes
descrevem qualidades físicas e compositivas das “distâncias” da Arquitetura; as subjetivizantes se voltariam aos efeitos perceptivos das “profundidades” arquitetônicas.
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facilitador em ambos os polos da “concretude”: por um lado ela facilitou a geração
de imagens fotorrealistas e de desenhos técnicos, e por outro potencializou enormemente a geração de formas visuais e espaciais a partir de pura informação abstrata,
o que ocasionou um uso crescente de “infográficos”.
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Precisão
Nas representações gráficas de Arquitetura, pode-se ver uma grande variação de
graus de detalhe e correspondência efetiva ao referente, de acordo com o tipo de
imagem e sua destinação. Obviamente, como representações são parciais e direcionadas por natureza, há sempre um nível de seleção envolvido; a escala, por exemplo, é algo que afeta a quantidade de informação passível de ser efetivamente
codificada e apreendida em um desenho. Croquis podem explicar muito bem o princípio
organizador de uma edificação, mas em geral limitam-se ao essencial e deixam
variados elementos e proporções de fora.
Mais do que falar do nível de detalhamento, é útil aqui recorrer à distinção que Kress
e Leeuwen [1] fazem, na categoria das “imagens analíticas” (diagramas e similares),
entre o princípio “topográfico” e o “topológico”. Representações analíticas topográficas são lidas como representações acuradas e em escala das relações espaciais
físicas e a locação relativa dos elementos e atributos do objeto representado; na
Arquitetura, seus tipos mais comuns são as projeções ortogonais técnicas (plantas, cortes, elevações) e certas vistas axonométricas. Representações topológicas,
por sua vez, são entendidas como representação das relações “lógicas” entre os
elementos, a maneira como estes estão conectados um ao outro, mas não de seu
tamanho, proporção e distanciamento efetivos [1, p. 98]; a grande variedade de diagramas de forma, relações espaciais, uso e etc., são os exemplos mais conhecidos
na profissão. A despeito dos exemplos mais comuns citados, porém, deve-se frisar
que diagramas direcionados a conceitos podem até ser “topograficamente” precisos, enquanto plantas e cortes, quando simplificadas em croquis, podem ser mais
esquemáticas e topológicas.
Globalidade
Este aspecto trata da abrangência de representação da imagem em relação ao seu
referente, o quanto é mostrado deste. Proponho aqui a distinção entre três casos
de imagem de Arquitetura: sintética, parcial e fracionada. A representação sintética
aspira a mostrar o objeto, elemento ou ideia de maneira global (p. ex.: uma vista isométrica, uma perspectiva distanciada aérea ou um diagrama “explodido” mostrando
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Modalidade e verossimilhança
Este aspecto trata do valor referencial percebido nas qualidades da imagem.
Kress e Leeuwen tomam da linguística o termo “modalidade” para descrever o quanto uma imagem se aproximaria visualmente do que é tido por “real”, ressaltando o
quanto essa percepção depende de convenções culturais ou disciplinares sobre
o real. Nisso, a modalidade reproduz e produz afinidade social: ela “efetiva aquilo
que ‘nós’ consideramos verdadeiro ou falso, real ou irreal” [1, p. 171].
O grau de modalidade de uma imagem seria afetado por aspectos cromáticos
(saturação, diferenciação e modulação das cores), de contextualização (presença/ausência de fundo, falta ou excesso de detalhes no mesmo), de representação (máximo realismo ou máxima abstração), de profundidade de campo,
de iluminação e de brilho/contraste. Segundo eles, o senso-comum de nossa
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os diferentes elementos). A representação parcial se dedica a um detalhe ou ponto
particular de um objeto arquitetônico, mas que, ainda assim, é suficiente nesse
todo (p. ex.: a representação de um determinado ambiente, um elemento ou detalhe
construtivo). As representações fracionadas, por sua vez, só podem ser compreendidas em relação a um conjunto ou sequência de outras representações fracionadas
ou sintéticas; é o caso das projeções ortogonais como plantas e cortes, as quais por
vezes mostram partes e elementos edificados - vazios, escadas, pilares, aberturas,
etc. - que só serão compreendidos junto a outros desenhos.
Para além da questão da “globalidade” intrínseca deste ou aquele tipo de representação (perspectiva, axonometria, etc.), é interessante considerar esse critério tendo
em vista a inserção específica que a imagem tiver em uma apresentação de Arquitetura como um todo. Assim, o conteúdo específico da representação (qual o tipo de
projeto e o que está sendo mostrado dele) e a função que esta desempenha na
apresentação (ou seja, de quais das dimensões do projeto está tratando) também
concorrem para sua autossuficiência e globalidade: há alguns projetos, por exemplo,
em que uma única planta ou corte esquemático têm considerável valor de síntese;
já uma vista isométrica pode ter um valor “fracionado”, por sua vez, se sua função
primordial for ser parte de uma sequência narrativa de um processo projetual, acompanhada de várias outras vistas semelhantes (o referente aqui não seria o edifício,
mas o processo). Textualmente falando, então, a questão se torna a de quais imagens do texto visual estão lá para serem vistas mais isoladamente e quais são parte
de um conjunto imediato; ou seja, quais imagens são como “palavras” - que só fazem
sentido em meio às outras de uma “frase” - e quais valem por “sentenças” inteiras.
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cultura está em geral imerso num regime de “naturalismo fotográfico” da imagem;
mas numa situação discursiva científica ou técnica, um desenho técnico sem cor,
sombra ou perspectiva pode ter uma “modalidade” maior que uma fotografia, ou
seja, pode ser percebida como mais “confiável” enquanto amostra da realidade
[1, p. 160-164].
A modalidade afeta um aspecto importante à retórica das apresentações de
Arquitetura, a verossimilhança: a capacidade de uma representação projetual
fazer-se confiável e coerente como um “poderia ser”. Isso afeta não apenas a
“confiabilidade” da imagem, mas também seu valor subjetivizante, “imersivo”,
de algo em que o leitor pode imaginar-se dentro. Contudo, embora certas apresentações invistam no realismo fotográfico e cinematográfico de imagem - ou seja,
uma “alta modalidade” imbricada à correspondência à nossa visão profundamente
treinada pela fotografia e pelo cinema - outras procuram, pelo contrário,
intensificar outros aspectos: de fantasia, de cinestesia, de conceito, etc. Como
se pode concluir, essa grande variedade de modalidades implica, na sugestão,
agregação e ênfase de aspectos diferenciados, com efeitos diferenciados (por
exemplo, reforçar o princípio conceitual ou plástico do projeto em detrimento de sua
concretude ou convencer o leitor da criatividade e virtuosismo do projetista), demarcar
uma identidade visual para o projetista (por exemplo: com ênfase em uma determinada gestualidade e estilo de desenho), ou engajar a imaginação ou simpatia do leitor
com a aproximação a referências iconográficas (por exemplo: gêneros de cinema ou
de histórias em quadrinhos, fotografia “de época”, ficção fantástica e, por que não, a
a própria gama variada de estilos de arquitetos consagrados).
EXEMPLO DE APLICAÇÃO COMPARATIVA
Para ilustrar as categorias de análise já listadas sem, contudo, ultrapassar os
limites de escopo deste artigo, segue-se um exemplo sucinto e simples de emprego das mesmas na descrição comparativa de duas imagens. Ambas são
oriundas do material de divulgação da célebre proposta vencedora do
arquiteto francês Bernard Tschumi para o concurso do parque de La Villette, em
Paris (1982). Ícone daquilo que depois foi rotulado como “desconstrutivismo”
nos anos oitenta, Tschumi está entre os arquitetos contemporâneos cuja busca
por propor novos olhares e abordagens sobre o espaço construído e o processo projetual foi acompanhada de uma busca por meios de expressão e
representação diferenciados e inovadores, ou, ao menos, muito conscientemente
selecionados de acordo com seu potencial comunicativo.
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Fig. 1 - Vista axonométrica geral do projeto de Bernard Tschumi para o Parque La Villette (1982).
Fonte: http://julianrich.blogspot.com.br/ 2013_02_01_archive.html.

Fig. 2 - Conjunto de sequências “cinemáticas” de perspectivas representando percursos
do projeto de Bernard Tschumi para o parque de La Villette, (1982).
Fonte: http://julianrich.blogspot. com.br/ 2013_02_01_archive.html.
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Os desenhos escolhidos são uma vista axonométrica geral do parque (Fig. 1) e uma
sequência “cinematográfica” de perspectivas descrevendo uma promenade architecturale (Fig. 2). Mesmo em representações tão distintas, é possível notar certas
convergências em alguns dos aspectos iconográficos citados. Ambos os exemplos
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selecionados tem a mesma destinação: são representações voltadas ao grande
público, enfatizando as concepções e objetivos projetuais do arquiteto. Ambas
também são semelhantes no aspecto da concretude: não são notações gráficas
de processos ou relações intangíveis, e sim fundamentalmente imagens que retratam espaços, posições e elementos físicos, estáticos e materialmente visíveis.
No aspecto de precisão, ambas se dedicam a reproduzir as proporções e detalhes de seu referente de maneiras razoavelmente fiéis, ainda que bem distintas;
mas embora nenhuma delas seja uma esquematização “topológica”, pode-se ver
que há em ambas um direcionamento comunicativo que faz com que certos detalhes
e elementos fiquem bem mais precisos, enquanto outros são meramente
sugeridos.
As ilustrações também têm semelhanças no que toca à técnica produtiva - ambas
com os desenhos feitos à mão, sem recursos digitais - mas enquanto a axonometria
foi trabalhada como uma imagem com baixa personalização de estilo, as sequências de perspectivas mostram maior personalização e gestualidade, exibindo certo
virtuosismo técnico e expressivo. De maneira correlata, há uma grande diferença
entre os dois casos na faceta da modalidade. A vista aérea mantém-se longe do
realismo, enfatizando a geometrização e usando a cor de maneira parcimoniosa
de forma a apenas destacar certo tipo de informação; assim, o vermelho marca a
malha regular de “follies” de Tschumi (pequenos pavilhões distribuídos no parque),
e o preto, as áreas “sem uso” (água e vegetação). A sequência de perspectivas, por
outro lado, já está mais preocupada em aproximar-se da complexidade e nuance da
visão “real”, reproduzindo a linguagem cinematográfica de um olhar/câmera que se
aproxima gradualmente; ainda assim, ela permanece distante do fotorrealismo,
conferindo destaque cromático às mesmas follies, pontos de referência na paisagem
do parque.
No que toca à perspectiva adotada, a vista aérea é marcadamente “objetivizante”;
como toda axonometria, ela registra a qualidade das “distâncias” entre os componentes do projeto. Já a sequência “cinemática” é um conjunto enfaticamente
“subjetivizante”, dedicado a comunicar ao observador a experiência ocasionada
pelo deslocamento - as diversas “profundidades” proporcionadas num trajeto pela
obra. Do ponto de vista da globalidade, por fim, a Fig. 1 volta-se à descrição sintética do projeto, mostrando-o em sua totalidade; já a experiência temporal da Fig. 2
está representada de maneira “fracionada”: cada desenho pode ser analisado
separadamente, mas sua função na apresentação do projeto é desempenhada
como um conjunto coeso de sequências.
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CONCLUSÕES
Este texto procurou propor, delinear e aplicar um novo grupo de categorias classificatórias para a análise de imagens de projetos de Arquitetura, tomando como base
referências teóricas relativamente pouco empregadas na literatura sobre expressão
gráfica de projeto, em especial a obra de Gunther Kress e Theo van Leeuwen. Embora
não seja voltada às especificidades da representação projetual, os resultados aqui
expostos indicam que a discussão de linguagem visual proposta por esses autores é
claramente aplicável a estas. Pode-se notar que os sete aspectos iconográficos aqui
delineados diversas vezes, reverberam uns nos outros: diferenças de “perspectiva”
e “precisão”, por exemplo, afetam a “modalidade”, mas nem por isso confundem-se.
Essas categorias mostram-se particularmente úteis como dados comparativos, especialmente quando se quiser extrair e analisar padrões recorrentes em amostragens
amplas de apresentações projetuais - como, por exemplo, livros ou websites produzidos por arquitetos, pranchas feitas para concursos de projeto ou até mesmo o estilo
visual de revistas especializadas da área.
A enumeração de aspectos aqui exibida, por outro lado, não esgota os critérios de
análise possíveis: para além de destinação, técnica, perspectiva, concretude, precisão, globalidade e modalidade, é obviamente possível formular ainda outras categorias. Obviamente, tal classificação tampouco é em si suficiente ou obrigatória por
si só, para a interpretação discursiva de uma retórica projetual. Como qualquer uma
das diversas sistemáticas de análise de linguagem visual, a proposição de divisões
feita aqui se presta primordialmente a identificar e destacar aspectos efetivamente
relevantes na comunicação projetual, a partir dos quais seja possível divisar as nuances e efeitos discursivos que podem ser mobilizados ao se apresentar um projeto
de qualquer natureza.
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Por fim, deve-se destacar que, na qualidade de partes de uma mesma apresentação
de projeto, as duas imagens analisadas são bem representativas da multimodalidade típica da expressão gráfica do campo da Arquitetura, urba-nismo e paisagismo.
Pode-se ver nesse caso como a exploração dessas diferenças - aqui mapeadas a
partir dos aspectos citados - serve não apenas para ênfase e delineamento retórico,
mas também para uma complementação mútua em que cada representação pode
trazer à tona diferentes facetas e camadas da mesma ideia ou espaço construído.
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RESUMO
A presente pesquisa, realizada entre os anos de 2012 e 2015, investigou doze projetos não construídos do arquiteto Vilanova Artigas, por meio de modelagem paramétrica e animação. O artigo está estruturado em três tópicos. O primeiro pormenoriza
os procedimentos metodológicos relativos à modelagem geométrica, com o auxílio
do Rhinoceros e do Grasshopper. No segundo tópico são explicitadas as subetapas
do processo de simulação de espaços internos no programa 3D Studio Max, assim
como a produção das animações. No terceiro tópico é realizada uma discussão sobre as dificuldades e descobertas inesperadas ocorridas durante a investigação, e
os resultados obtidos. A contribuição original do artigo reside na investigação de
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ABSTRACT
This research, developed between the years 2012 and 2015, investigated, through
parametric modeling and animation, twelve unbuilt projects designed by the architect Vilanova Artigas. This paper is divided in three topics. The first, details the
methodological procedures for geometric modeling, using Rhinoceros and Grasshopper. The second topic explains the sub-topics of the simulation process in internal spaces using 3D Studio Max program, as well as the production of animations. In the third topic, a discussion is held about the difficulties and unexpected
discoveries made during the investigation, and also the results obtained. The original contribution of the paper lies in investigating almost unnoticed projects of this
important architect, and also the methodological procedures analysis of internal
spaces, which involve the interpretation of drawings and simulations by new digital
technologies.
KEYWORDS: Modeling, Animation, Perception, Vilanova Artigas, Design.

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

projetos praticamente desconhecidos deste importante arquiteto, assim como os
procedimentos metodológicos de análise de espaços internos, que envolvem a interpretação por desenhos e simulações, amparados pelas novas tecnologias digitais.
PALAVRAS-CHAVE: Modelagem, Animação, Percepção, Vilanova Artigas, Projeto.
INTRODUÇÃO
A partir dos anos 1990 a investigação de espaços internos de edifícios não-construídos tem sido realizada com o amparo de recursos computacionais. A intensificação desse método de análise, assim como sua profundidade de investigação,
deve-se, sobretudo, à rápida expansão de programas gráficos, plugins, prototipagem rápida e fabricação digital. Consequentemente, têm proliferado pesquisas sobre projetos praticamente desconhecidos, e que apresentam importância dentro do
conjunto da obra de arquitetos. Pesquisas relevantes realizadas sobre projetos não-construídos [1]; [2]; [3]; [4]; [5] atestam a importância desse tipo de estudo em Arquitetura. Esses autores introduziram diferentes procedimentos metodológicos para
a análise de projetos. Kent Larson [4] do MIT investigou projetos não construídos
de Louis Kahn, enquanto Mirko Galli e Claudia Mühlhoff [3] realizaram uma pesquisa sobre alguns projetos não-construídos do importante arquiteto italiano Giuseppe Terragni. Galli e Mühlhoff atentam para o fato de que o uso de modelos virtuais organiza informações que permitem uma análise diferenciada do projeto.
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“Here the computer is not merely used as a means of producing images or
storing data, but it acts as the researcher’s privileged partner, supporting the
process of analyzing, interpreting, understanding and illustrating the projects
studied” [3, p. 10].
De modo similar, a presente pesquisa emprega recursos computacionais para
analisar espaços e interpretar características dos projetos, e não apenas como
um mero recurso de representação, pois se entende que projetos não-construídos
guardam em si um universo imaginário positivo e instigante, e de grande aprendizado para os profissionais.
Devido ao fato da Arquitetura ser plenamente compreendida na relação espaço-tempo, adotou-se a animação como um meio de apreciar espaços em movimento, que
incluisse o fator tempo. Como bem afirmou Le Corbusier:
“Arquitetura não é um fenômeno sincrônico, mas um fenômeno sucessivo, constituído de enquadramentos que se adicionam uns aos outros,
que se sucedem uns aos outros no tempo e no espaço, como a música”
(Tradução dos autores) [6, p. 73].
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A sucessão de imagens, que são percebidas durante o deslocamento de nossos
corpos pelo espaço, se assemelha a sucessão de notas musicais, porém, enquanto
a música está para a audição, a Arquitetura está para a visão. No entendimento
desse contínuo espaço-tempo quadridimensional, a quarta dimensão é o tempo,
fazendo com que espaço e tempo sejam indissociáveis. Esse conceito é fundamental para entender o espaço na Arquitetura moderna, espaço esse indivisível, cuja
mobilidade requer uma constante mobilidade de quem o aprecia. Por esses motivos,
na presente pesquisa, foram adotadas animações para interpretação da questão
espacial-temporal.
Um dos grandes arquitetos modernos brasileiros que contribuíram de sobremaneira
para aquilo que posteriormente foi denominada pelos críticos de “Arquitetura paulista” foi João Batista Vilanova Artigas. Nos últimos quinze anos no Brasil têm sido
publicados artigos e livros com maior regularidade sobre diferentes faces da obra do
arquiteto Vilanova Artigas, mas centrados nos edifícios construídos, e também restritos a análises textuais, particularmente como foco histórico e documental. Assim,
verificou-se uma lacuna no conhecimento sobre os espaços internos de projetos não-construídos, mas que possuem íntimas relações com o conjunto da obra construída.
Durante a pesquisa constatou-se dois fatos importantes: o primeiro é que a maior
parte de seus projetos não foi edificada; e o segundo é que há relações importantes
entre os projetos não-construídos que antecederam ou sucederam aqueles que
foram construídos. Assim, a relevância da presente pesquisa ocorre na inclusão de
reflexões sobre projetos não-construídos no conjunto da obra do arquiteto.
Os projetos selecionados de Artigas contêm indícios relevantes sobre o desenvolvimento e o amadurecimento de suas ideias durante todo o percurso de sua própria
obra, culminando na consolidação de sua visão de mundo e no estabelecimento de
sua linguagem.
A presente pesquisa, realizada entre os anos de 2012 e 2015, investigou doze
projetos não-construídos do arquiteto Vilanova Artigas, sendo seis projetos residenciais, duas escolas, dois edifícios administrativos, um edifício de escritórios e uma
agência bancária.
Essa análise foi realizada por meio de modelos tridimensionais e simulações
digitais. O presente artigo está estruturado em quatro tópicos. O primeiro pormenoriza os procedimentos metodológicos relativos à modelagem geométrica, com o auxílio
do programa Rhinoceros e do plugin Grasshopper. No segundo tópico são explicitadas as subetapas do processo de simulação de espaços internos no programa 3D
Studio Max. Na etapa subsequente são apontadas as definições ocorridas durante
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a produção das animações. No quarto tópico é realizada uma discussão sobre as
dificuldades e descobertas inesperadas ocorridas durante a investigação, e os resultados obtidos.
No ano do centenário de seu nascimento, a presente pesquisa revela características
sobre os espaços internos de projetos de Artigas praticamente desconhecidos pelos
pesquisadores. O artigo foca os procedimentos metodológicos que conduziram essa
investigação, sobretudo os recursos gráficos de modelagem e de animação.
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MODELAGEM GEOMÉTRICA
Os projetos selecionados para a presente pesquisa foram modelados a partir das
informações que constam nos desenhos digitalizados e disponibilizados pela
FAUUSP. De um modo geral, trata-se de projeções ortográficas pertencentes a diferentes fases do processo de projeto. A quantidade e qualidade das informações
sobre cada projeto oscilou entre estudos preliminares, projeto legal para a prefeitura,
anteprojetos e projetos executivos.
Os procedimentos relativos à modelagem geométrica foram amparados pelo programa Rhinoceros e pelo plugin Grasshopper. Este último viabilizou a modelagem
paramétrica de elementos construtivos presentes em todos os projetos analisados,
tais como janelas e portas, permitindo manipular e combinar diferentes parâmetros
das esquadrias dos projetos investigados.

Fig. 1 - Modelos geométricos de quatro projetos não-construídos: Edifício-Sede da Pavan Eng.;
Residências José Franco de Souza, Henrique Villaboim Filho e José David Vicente.
Fonte: Autores, 2013.
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O plugin Grasshopper contém scripts embutidos, isto é, comandos pré-programados,
possibilitando criar algoritmos a partir de conexões entre comandos e parâmetros.
Como se pode notar na Fig. 2, três algoritmos destinados a três diferentes esquadrias foram intensamente empregados na produção das janelas das residências
analisadas. Neste caso os parâmetros mais utilizados foram largura, comprimento,
altura da esquadria, dos caixilhos, inclinações, número de folhas fixas ou de abrir,
entre outros. Esquadrias modulares, corrimãos e escadas também foram modelados parametricamente, e aplicadas pontualmente em alguns modelos 3D. O grande
benefício desse tipo de modelagem é a possibilidade de ajustar os diferentes
parâmetros estabelecidos no algoritmo a diferentes situações de projeto.

Fig. 2 - Algoritmos de três esquadrias: portas venezianas de quatro folhas; janela
maximar com bandeira fixa superior; e janela basculante. Fonte: Autores, 2013.
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SIMULAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS
Foram realizados dois tipos de simulações: estáticas e dinâmicas. Nas simulações
estáticas, com a câmera fixa posicionada em diferentes ambientes internos, foi
possível investigar determinados espaços internos. Foram empregados dois tipos
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de câmeras: câmeras de 28 mm serviram para ampliar o campo visual em espaços
internos menores, enquanto câmeras de 50 mm serviram para percepção mais exata do campo visual da visão humana (cuja lente do cristalino se aproxima de uma
lente de 50mm).
A simulação de materiais foi realizada em poucos casos, pois a partir do material
disponibilizado constatou-se que não havia informações suficientes para realizá-la com o devido rigor científico. Contudo, algumas inferências foram realizadas a partir de projetos similares do arquiteto. Foram identificados alguns materiais habitualmente empregados pelo arquiteto, assim como determinadas cores e
acabamentos.
Simulações de luz natural e artificial, com os devidos parâmetros, requer sua correta
configuração. A introdução das informações precisas da latitude e da longitude do
sol, em cada cidade onde havia o projeto, permitiu estudar a penetração do sol em
diferentes horários, ao longo do dia e do ano. Foram selecionadas luzes internas artificiais comuns, para cada tipo de projeto: luz incandescente, fluorescente, halógena,
entre outras.
É importante destacar que animações são compostas por centenas de frames, isto
é, quadros, que quando mostrados sequencialmente permitem criar a ilusão de
movimento. Em Arquitetura este recurso é importante para compreender temporalmente as relações espaciais entre diferentes ambientes. A chamada quarta
dimensão, o tempo, é fundamental para compreender a proposta arquitetônica.
Na simulação dinâmica, isto é animação, de um observador virtual em movimento,
a câmera percorre uma trajetória preestabelecida. Esse processo é normalmente
denominado walkthrough, ou seja, caminhar através do espaço. Este “passeio”
virtual através dos espaços modelados, por intermédio de animações computadorizadas, é de grande importância para a investigação de espaços não-construídos,
pois na ausência da obra construída, este é um recurso de importância singular para
explorar e investigar a qualidade dos espaços projetados pelo arquiteto.
As simulações dinâmicas permitiram a investigação dos espaços internos em movimento. As animações variaram entre 90 segundos a 180 segundos. Uma animação
com qualidade minimamente satisfatória requer, quinze quadros por segundo. Em
decorrência da quantidade de informações relativas a texturas, iluminação natural
e artificial, qualidade e tamanho da imagem, cada quadro (ou frame) demorou entre
três e doze minutos para ser renderizado1. Por exemplo, a animação de sessenta
segundos (com 1800 frames) da residência José David Vicente, demorou 245 horas.
1

O tempo de renderização depende também do hardware utilizado.
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A partir da animação gerada, e com o auxílio do programa Adobe Premiere, foram
extraídos os quadros (frames) da animação. Foram extraídos um quadro por
segundo, de modo a obter-se sequências de imagens estáticas que possibilitassem visualizar o deslocamento sucessivo do observador virtual no espaço
(Fig. 3 a Fig. 6). Foram produzidas sequências de modo a capturar a essência desse
passeio virtual.

Fig. 4 - Sequência 2 da animação da Residência José David Vicente. Fonte: Autores, 2014.
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Fig. 3 - Sequência 1 da animação da Residência José David Vicente. Fonte: Autores, 2014.
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Fig. 5 - Sequência 3 da animação da Residência José David Vicente. Fonte: Autores, 2014.

DISCUSSÃO
A modelagem geométrica propiciou uma investigação que cruzou vários dados referentes ao projeto. A modelagem tridimensional obriga a posicionar os diferentes
elementos construtivos no espaço, e, consequentemente, estabelecer relações entre
os dados presentes nas projeções ortogonais. A partir do modelo 3D resultante foi
possível extrair as projeções ortogonais.
Com relação à inserção do edifício no terreno real, após longa pesquisa, conseguiu-se localizar os terrenos pelo Google Maps. Não foi tarefa fácil, pois havia carência
de dados precisos com relação ao endereço completo. Nesse sentido a pesquisa
contribuiu para localizar, com precisão, o local exato dos projetos não-construídos.
Com isso pôde-se refletir sobre o contexto e inserção urbana de cada proposta,
levando em consideração a época de cada projeto.
Os cortes perspectivados contribuem para explicitar as relações espaciais entre
diferentes níveis da edificação, sobretudo as alternâncias de pé-direito e cheios e
vazios. Quando havia informações suficientes, a estrutura também foi modelada.
Além disso, pelos cortes, foi possível interpretar o sistema construtivo, particularmente as diferentes relações entre as vedações - paredes e aberturas - e os diferentes graus de iluminação, a amplitude e as conexões entre os espaços internos.
A experiência arquitetônica ocorre quando nos deslocamos no espaço durante o
tempo. Na pesquisa realizada tornou-se cada vez mais claro que a apreciação
temporal é fundamental para compreender a ideia e o efeito espacial daquilo que
foi proposto no porjeto pelo arquiteto Vilanova Artigas. O arquiteto propôs alternâncias de pé-direito, dilatações e contrações espaciais e conexão espacial por
meio de rampas entre ambientes distribuídos em meios-níveis, que, no seu conjunto,
puderam ser devidamente interpretados, com o auxílio das animações.
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Além disso, percebeu-se que a amplitude das visuais internas, possibilitada especialmente pelos pátios internos, estava de fato intimamente interligada com o conceito
de espaços que promovem encontros, para socialização, fortalecendo as relações
sociais. .
Durante as simulações dinâmicas notou-se que a distribuição dos domos sobre
o pátio interno permitiu materializar a “poética da luz”, que, na visão do arquiteto, seria o sublime, algo que transcende o cotidiano. Assim, nos projetos dotados
de iluminação zenital foi possível simular a trajetória do sol sobre os espaços
internos, durante um dia e em várias estações do ano. Por outro lado, durante
as simulações estáticas (com câmera parada), notou-se que a penetração do sol
pelas janelas, em diferentes horários, afeta nossa percepção do espaço,
pois há mudanças na apreensão da cor, das texturas, brilhos e reflexos decorrentes da inclinação dos raios solares.
A ausência de indicação dos materiais que seriam empregados em cada projeto
foi uma constante. Embora tenha sido possível identificar materiais, tais como madeira, pedra, ferro, vidro, entre outros, não se sabe que tipo de madeira teria sido
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Fig. 6 - À esquerda, cortes perspectivados, renderizados no 3D Studio Max, da Escola Técnica
de Rondônia, do Banco Safra, da Pavan Engenharia e, à direita, das Residências José David Vicente,
José Franco de Souza e Henrique Villaboim Filho. Fonte: Autores, 2014-15.
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Fig. 7 - Vistas e elevações da Residência Henrique Villaboim. Fonte: Autores, 2015.
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empregado, ou ainda, as cores das paredes em diferentes situações de projeto.
Assim, para evitar distorções e má interpretação dos materiais e, consequentemente, da qualidade dos espaços, foi realizado um exaustivo levantamento de
materiais similares empregados pelo arquiteto, em obras construídas similares
do mesmo período. Constatou-se que o arquiteto adotava a pedra em muros no
pavimento térreo. Esse fato fica mais evidente nos desenhos, pois o arquiteto insinuava o tipo de pedra desejada. Também foi possível identificar a preferência por tacos de
madeira em residências maiores, e cerâmica em residências menores. Na ausência
de pormenores relativos a corrimão, guarda-corpo e algumas esquadrias, recorreu-se
a procedimento semelhante ao anterior: buscou-se esses elementos construtivos
empregados em projetos similares. Assim, esses elementos foram modelados no
Rhinoceros, com o auxílio do Grasshopper, de modo a superar a falta de maiores
informações sobre os projetos investigados.
CONCLUSÕES
A interpretação de projetos não-construídos é um grande desafio para qualquer
pesquisador, pois há pouca informação relativa aos projetos, e dúvidas relativas à
interpretação das informações constantes nos desenhos. Esse fato se agrava quando se investiga tridimensionalmente esse tipo de projeto, pois torna-se necessário
cruzar múltiplas informações constantes em projeções ortográficas.
Diante das novas tecnologias de modelagem geométrica, como a paramétrica
no Grasshopper, pode-se na atualidade investigar espaços em Arquitetura com
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muito maior desenvoltura e precisão. Elementos arquitetônicos podem ser pormenorizados por meio da definição de parâmetros, de modo a tornar ágil a modelagem
de elementos tridimensionais complexos. Na presente pesquisa, a modelagem
paramétrica tornou possível detalhar elementos construtivos, acelerou o processo
de definiçaõ tridimensional de cada projeto, e, portanto, viabilizou uma profunda
investigação dos espaços internos.
As animações tornam possível investigar e perceber melhor, espaços projetados
por arquitetos, de modo a se aproximar da percepção que se tem quando se está
dentro de espaços na realidade física. A relação direta entre esse “observador
virtual” e o espaço habilita uma análise qualitativa dos ambientes internos a partir
de suas características. A íntima relação entre espaço, tempo e movimento torna-se
indispensável quando se trata de interpretação de relações espaciais ocorridas
durante o percurso de deslocamento no espaço. É durante o percurso no tempo
que se pode devidamente compreender o espaço. É o movimento que aprofunda
a investigação sobre a natureza do espaço concebido. Assim, tempo-espaço são
inseparáveis na reflexão sobre a natureza da proposta arquitetônica.
Como bem afirmou Bernard Tschumi, “entering a building may be a delicate act, but
it violates the balance of a precisely ordered geometry “ [7, p. 123]. A apreciação dos
espaços internos a partir dos seus elementos arquitetônicos mais marcantes, como
as aberturas depende da posição do observador inserido nesses espaços. A relação
entre esses elementos delimitadores provoca diferentes sensações de liberdade ou
opressão. Esse tipo de investigação é muito restrito quando se empregam recursos gráficos bidimensionais, que impedem essa apreciação qualitativa dos espaços.
Rampas e escadas também implicam num determinado modo de movimento e de
apropriação do espaço. As circulações permitem o deslocamento ordenado pelos
ambientes, mas também orquestram o modo de usar e de perceber a sucessão de
encadeamentos de espaços, conectados uns aos outros. Consequentemente pode-se concluir que os diversos modos de circular pelo espaço implicam em diferentes
apreciações do mesmo. Na presente pesquisa, as animações foram empregadas
para superar as limitações impostas pelas imagens estáticas, que congelam o olhar,
e dificultam o real entendimento dos espaços internos de edifícios.
De fato, como bem afirmou Tschumi [7], a Arquitetura dirige os atores. O arquiteto e cineasta Sergei Eisenstein tinha plena consciência desse fato. Assim como no
cinema, a câmera se desloca no espaço, enquadrando a cada momento aquilo que
é mais importante enquanto informação. O arquiteto, como um diretor cinematográfico, direciona as ações de cada usuário. Esse modo determinista de estabelecer
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o sentido de ordem no espaço a partir dos seus elementos compositivos faz do
arquiteto um “maestro” diante da orquestra, cuja música é o próprio espaço.
Há íntimas relações entre o modo de delimitar espaços e a percepção dos mesmos
pelos indivíduos que os habitam. Bernard Tschumi [7] emprega a palavra “violência” como uma metáfora para a intensidade de relacionamento entre os indivíduos
e seus espaços circundantes. O arquiteto e crítico sugere que :
“[...] actions qualify spaces as much as spaces qualify actions; that space
and action are inseparable and that no proper interpretation of architecture,
drawing, or notation can refuse to consider this fact.” [7].
De fato os espaços determinam diferentes ações que nele podem ocorrer. Isso também implica em afirmar que o comportamento dos indivíduos é profundamente
afetado pelas características espaciais de cada ambiente. A “violência” é resultado das dimensões dos ambientes, dos diferentes graus de iluminação, restringindo
ações ou impelindo determinadas condutas do usuário.
Por fim, nota-se claramente que há uma íntima relação entre o meio de representação ou de simulação de espaços e as características espaciais que estão sendo
investigadas. Os recursos gráficos bidimensionais dificultam a análise anisotrópica
dos ambientes, cuja apreciação de suas características - luz, cor, textura, reflexo e
brilho - dependem de um obsevador em movimento pelos espaços.
Conclui-se que as simulações dinâmicas permitem apreciar aspectos relativos
ao projeto, que as simulações estáticas (imagens renderizadas bidimensionais)
sozinhas não conseguem comunicar: 1. percepção sincrônica de vários espaços
diferentes dispostos ao longo de um percurso; 2. a noção de tempo de deslocamento; 3. percepção das relações espaciais entre os ambientes percorridos;
4. multiplicidade de pontos de vista durante o passeio virtual; 5. analisar as sensações que tais espaços oferecem a quem o percorre virtualmente.
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RESUMO
Este artigo apresenta um estudo que pretende contribuir para a constituição
de uma base teórica para a leitura, crítica e produção da expressão-representação gráfica (ERG) de projetos arquitetônico-urbanístico-paisagísticos (AUP). A
expressão-representação gráfica foi analisada por meio das pranchas de apresentação de projetos premiados em concursos nacionais para estudantes, ocorridos
em 2014. Os estudos dão continuidade aos realizados desde 2008, quando
estabelecemos uma metodologia de análise, bem como identificamos atributos
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ABSTRACT
This paper presents a study that intends to contribute to the theoretical foundations
of expression and graphical representation for the presentation of architectural-urban-landscape (AUP.) Design solutions. The graphic expression-representation (ERG.)
was investigated, analyzing presented plates of contests for students of Architecture
and Urbanism occurred nationally in 2014.
These studies are the continuity of their accomplishments since 2008, when a
methodology of analysis and desirable attributes of a contemporary ERG were
established. The aim of this study is to constitute a set of evaluation criteria that
is coherent with the qualitative attributes recurrent in the set of contemporary representations, and that can beadopted in academic and professional evaluations.
KEYWORDS: Graphic Expression, Design, Education, Evaluation.
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desejáveis para a ERG contemporânea. O foco deste estudo é contribuir para
a construção de um conjunto de critérios qualitativos de avaliação que sejam
coerentes com os padrões das representações gráficas contemporâneas premiadas e que possam ser adotados como parâmetro para as avaliações em âmbito
acadêmico e profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Expressão gráfica, Projeto, Ensino, Avaliação.
INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta uma investigação desenvolvida por integrantes do grupo de
pesquisa GERAR - Grupo de Pesquisa em Expressão, Representação e Análise da
Forma em Arquitetura e Urbanismo1 em que atualmente estuda-se os fundamentos
teóricos da ERG de projetos AUP. Este artigo apresenta o resultado da investigação
dos atributos que a ERG assume em apresentações de projetos premiados em concursos de estudantes, com o objetivo de constituir critérios qualitativos capazes de
subsidiar o processo de elaboração e avaliação de projetos AUP em âmbito acadêmico ou profissional.
Compreende-se a ERG como produto cultural capaz de representar as especificidades
de determinados grupos sociais, o que neste estudo, busca conhecer as posturas
adotadas por estudantes de Arquitetura e aceites, uma vez que são julgados por representantes profissionais. O objeto de estudo, a ERG de projetos AUP é considerado
como fenômeno complexo que engloba diferentes funções (comunicar, persuadir e
emocionar), e, nos estudos atuais focaliza a qualidade comunicativa, uma vez que
esta deve ser a que deve ser atendida primeiramente em todos os processos de
construção e avaliação da ERG.
A proposta metodológica adotada busca aperfeiçoar os olhares sobre a prática e
o ensino da ERG para arquitetos e urbanistas, de modo a se construir critérios de
avaliação qualitativos que possam servir de ponto de partida para a elaboração
da expressão-representação gráfica de projetos de Arquitetura, Urbanismo e paisagismo. O estudo se realiza por meio de metodologia de análise de exemplares
contemporâneos premiados em concursos de projetos para estudantes, ocorridos
no Brasil, e possibilita a identificação de atributos qualitativos que estão presentes em diferentes categorias de análise para a construção de critérios qualitativos
de avaliação.
O Grupo de pesquisa está certificado pela instituição e registrado na base do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq no sítio: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6156296624339521
1
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MATERIAIS E MÉTODOS
Para a constituição dos critérios qualitativos partiu-se dos resultados encontrados
em pesquisas anteriores [1] em que foi construída uma metodologia de análise
adaptada da tese de doutorado [2] às especificidades da amostra estudada.
De acordo com o método de análise, deve-se, num primeiro momento, proceder
à leitura dos conteúdos veiculados a partir dos elementos textuais e pictóricos.
Em seguida, realiza-se uma análise dos atributos presentes na ERG.
Adotou-se como pressuposto teórico que a ERG se constitui como peça retórica [3],
[4], [5], em que seu êxito comunicacional se apoia na qualidade das informações
apresentadas, reforçadas e omitidas. Deste modo, é a retórica visual que permite a interligação entre conteúdo (solução projetual AUP) e forma (expressão-representação gráfica).
Na busca pela identificação das qualidades técnicas, considera-se tanto os elementos textuais como os não textuais, ou pictóricos, presentes na E.R.G. (croquis, desenhos livres, perspectivas, desenhos técnicos, diagramas, infográficos, modelagem
digital e imagens renderizadas, fotografias e tipografia).
As características dos elementos foram analisadas, considerando os atributos que
a ERG pode assumir (completividade [6] da informação conforme o esperado, destaque/valorização/foco, clareza [6], simplificação, precisão/exatidão [1], [6], [7],
economia, imediaticidade, adequação ao público alvo, domínio das técnicas/ferramentas gráficas, hierarquização, estruturação, sequencialidade, unidade, agrupamento e articulação das informações).
Este conjunto de atributos foi organizado (Tabela 1), segundo sua pertinência para
formarem categorias qualitativas mais abrangentes (retórica visual [3], [8], legibilidade/leiturabilidade, expressividade/simulação, personalização/padronização e organização das informações [9]) as quais se busca validar e adotar como critérios de
avaliação.
O grupo de pesquisa definiu que para fins de comparação com as análises
anteriores, era necessário selecionar trabalhos elaborados por alunos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, e que a amostra seria composta pelos
projetos vencedores de concursos de ideias específicos para estudantes,
uma vez que os resultados poderiam ser confrontados com estudos anteriores
[1], [2]. As peças gráficas avaliadas em concursos de ideias como amostra
constituem um rico material de estudo, uma vez que possibilitam a compreensão dos valores adotados pelas comissões julgadoras, bem como pelos estudantes/escolas.
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X

Padronização
Personalização

X

X

X

X

Organização das
informações

X

X
X

X

X

X

X

X

GRUPAMENTO E ARTICULAÇAO

Simulação

UNIDADE

X

SEQUENCIALIDADE

X

ESTRUTURAÇÃO

X

HIERARQUIZAÇÃO

X

DOM. FERRAM. GRÁFICAS

X

ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO ALVO

X

IMEDIATICIDADE

Legibilidade
Inteligibilidade

ECONOMIA

X

PRECISÃO/EXATIDÃO

DESTAQUE/VALORIZAÇÃO/FOCO

X

SIMPLIFICAÇÃO

COMPLETIVIDADE

Retórica Visual

CLAREZA

ATRIBUTOS
X
CATEGORIAS

Tabela 1 - Pertinência dos atributos com relação às categorias de avaliação.

X

X

X

X

X
X
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“x” atributos com maior grau de pertinência nas categorias.					

Foram identificados seis (06) concursos de idéias ocorridos nacionalmente, durante
o ano de 2014, que disponibilizavam digitalmente todas as pranchas gráficas dos
projetos vencedores. A amostra foi composta pela ERG dos projetos vencedores (1º,
2º, e 3º lugar e menções honrosas) dos seguintes concursos: (1) Escola Brasil; (2)
Fazenda Vertical da Avenida Paulista; (3) Infopoint da Pampulha; (4) Mirante das
Cataratas do Iguaçu; (5) Parklet na Vila Madalena; (6) Ponte-Parque de Florianópolis. Todos os concursos foram organizados por arquiteto e urbanista da organização
projetar.org.2 Foram incluídas todas as pranchas de cada amostra, considerando-se que todas as amostras possuíam resolução suficiente para a leitura na tela do
computador. A amostra foi composta por 30 projetos, conforme apresentado na
Tabela 2. Outros concursos não puderam ser incluídos na amostra por falta de informações disponbilizidadas na rede. Considerou-se o tempo aproximado de execução (ver Tabela 2), o período entre o lançamento do edital e a entrega do projeto, isto é, o lapso temporal para a elaboração da solução projetual e sua ERG,
mesmo que efetivamente não tenha sido o tempo real de elaboração dos projetos.
2

Disponível em: www.projetar.org/concursos. Acesso em: 20/04/2015.
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Tabela 2 - Características principais dos concursos que compõe a amostra.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tempo
aproximado
de execução

Tema

Num.
amostra

48 dias

Protótipo de
escola
fundamental

1A
1B
1C
1D
1E

1º- UFRGS-RS
2º- Mackenzie-SP
3º- Mackenzie-SP
Menção-UFMG
Menção-UEM-PR

55 dias

Produção agrícola
e mercado em centro urbano
com ambiente construído
predominantemente
verticalizado

2A
2B
2C
2D
2E

1º- Mackenzie-SP
2º- UNIRITTER-RS
3º- UNINOVE-SP
Menção-UFRJ-RJ
Menção-USJT-SP

48 dias

Central de informações
turísticas na
Lagoa da Pampulha

3A
3B
3C
3D
3E

1º- Mackenzie-SP
2º- UFRGS-RS
3º- Mackenzie-SP
Menção-PUC-Goiás
Menção- Mackenzie-SP

127 dias

Mirante das Cataratas
do Iguaçu

4A
4B
4C
4D
4E

1º- Universidade de Lisboa
2º- Mackenzie-SP
3º- Mackenzie-SP
Menção-IMR Porto
Menção-UFBA-BA

41 dias

Ampliação do espaço da
calçada com extensão
temporária por plataforma
sob duas vagas de veículos
para o lazer e socialização

5A
5B
5C
5D
5E

1º- PUC-Curitiba-PR
2º- UFAL-AL
3º- UFMG-MG
Menção-UFJF-MG
Menção-UNIVATES-RS

65 dias

Ponte de ligação entre
o continente e a ilha de
Florianópolis com preferência
para o transporte coletivo
e para prática de atividades
físicas e de lazer

6A
6B
6C
6D
6E

1º- Universidade Positivo-PR
2º- UFRGS-RS
3º- Mackenzie-SP
Menção-UFRJ-RJ
Menção-UFMG-MG

Escolas
premiadas-Estado

Quanto aos alunos premiados em concursos nacionais, observa-se maior ocorrência de láureas provenientes de estudantes que estudam em cursos localizados no centro-sul do país, com destaque para estudantes do estado de São Paulo.
Quanto às normas de apresentação da ERG destaca-se que todos os concursos
deviam ser apresentados em pranchas no formato A1 (841x594mm), orientação paisagem e margens de 2cm, não podendo haver identificação dos autores,
141

Ana Paula Araujo, Najla Lima Fernandes

Concurso

Ana Paula Araujo, Najla Lima Fernandes

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

apenas do nome da equipe, na margem, conforme modelo disponibilizado. Quanto
a qualidade da ERG, os editais indicam apenas a necessidade de se garantir boa
legibilidade, uma vez que os projetos deveriam ser entregues apenas em formato
digital com resolução suficiente para leitura, contendo os desenhos que a equipe
considerar necessários para a compreensão do projeto, os textos devem estar na
língua portuguesa e o estilo gráfico livre.
Quanto aos critérios de avaliação, os editais consideram que no critério
“apresentação” os participantes devem demonstrar a habilidade de expressar
as ideias geradoras do projeto, bem como mostrar a qualidade de apresentação.
Deste modo, entende-se que há uma preocupação tanto com a qualidade
das informações quanto com a qualidade gráfica, mesmo sem haver uma
definição de atributos desejáveis/necessários. Não havendo um detalhamento
dos atributos ou critérios nos Editais, os jurados provavelmente avaliaram
a ERG conforme suas expectativas e conhecimentos. Os concursos não divulgaram as Atas de Julgamento o que impossibilitou a identificação de possíveis
atributos que qualificaram a ERG dos projetos.
A seleção da amostra para este estudo é relevante uma vez que a qualidade da
representação gráfica corresponde a 25% na avaliação, já que, nos editais, o critério “apresentação” tem o mesmo peso que os três outros critérios de avaliação
(Integração com o entorno ou Replicabilidade, Solução funcional, Design).
O júri de todos os concursos foi composto por 3 participantes graduados em
Arquitetura e Urbanismo, docentes ou não, sendo todos profissionais atuantes
em escritórios de Arquitetura e Urbanismo.
Para a análise da qualidade das categorias, estabeleceu-se que cada critério deveria ser classificado em três níveis de qualidade: ALTO, MÉDIO e BAIXO. Verificando-se a ocorrência de qualidade ALTA dos atributos pertinentes a cada
categoria, a amostra foi considerada com nível de qualidade ALTO. Se a qualidade dos atributos foi ALTA e ocasionalmente MÉDIA, foi atribuído o nível de
qualidade MÉDIO à amostra. Quando os atributos com qualidade MÉDIA e
BAIXA foram observados, o nível de qualidade BAIXO foi atribuído à amostra.
A avaliação das amostras foi tabulada de modo a se produzir duas
análises:
- Gráfico 1: ocorrência dos níveis de qualidade (ALTO, MÉDIO, BAIXO) de cada
categoria analítica;
- Gráfico 2: grau de qualidade ALTO atingido por cada categoria de premiação
(1º lugar, 2º lugar, 3º lugar, Menções Honrosas).
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RESULTADOS
De acordo com os resultados apresentados no Gráfico 1 foi possível concluir que
todos os trabalhos premiados apresentam predominantemente ALTO nível de qualidade em todas as categorias analíticas.

Quanto às estratégias mais recorrentes que conferem à ERG das amostras um
alto grau de retórica visual, destaca-se a utilização de imagens Fotorealisticas [10]
com alta qualidade técnica, ocupando boa parte do suporte, dispostas em áreas
de visualização privilegiada. São imagens que representam a solução formal,
considerando o ambiente ao qual se inserem, o que permite, principalmente,
a avaliação dos critérios “Inserção urbana” e “Design”, conforme definidos nos
editais dos concursos.
Quanto às características técnicas que garantem a legibilidade e leiturabilidade,
destaca-se a utilização de fontes tipográficas com geometria simples, altura
adequada à leitura, cor das fontes com alto contraste com o fundo, textos em
pequenos parágrafos não tornando a leitura cansativa, e com alinhamento
regular. Mesmo nas amostras em que os textos são dispostos sobre imagens de
fundo, a leitura é fácil, rápida e compreensível.
Quanto à categoria simulação, observa-se que a maioria das amostras apresentou perspectivas com alto grau de realismo, simulando, em muitos casos, a visão
do futuro usuário. São imagens que representam o todo e as partes, o ambiente
externo e interno, simulando os materiais de construção com cores, texturas, brilhos,
transparências e reflexos, luzes (natural e artificial) e sombras, elementos naturais
e figura humana em escala que representam atividades, de acordo com as funções
programadas para os espaços.
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Gráfico 1 - Ocorrência dos níveis de qualidade de cada categoria analítica.
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Apesar dos projetos atingirem um nível de desenvolvimento compatível com
estudos preliminares, a maioria das perspectivas alcançou um alto grau de
definição e detalhamento, compatíveis com anteprojetos. Quase sempre exibindo os
elementos projetados sem qualquer marca de sujeira e desgaste por uso, o que
podemos classificar como “fotoidealísticas”, e não fotorrealísticas, como são
denominadas na literatura corrente.
Uma pequena parte da amostra apresentou perspectivas Não Fotorrealísticas
(NPR) [10], as quais não representam, principalmente, algumas características dos
materiais de construção (reflexão, refração e emissão). Imagens com menor grau de
detalhamento indicam o uso de ferramentas gráficas digitais mais simples
e/ou sinalizam a intenção de deixar em aberto a compreensão de determinadas
caraterísticas para definições futuras.
Quanto da utilização de representações que respeitam padrões e normas é possível destacar que as representações de plantas, seções e vistas técnicas não
utilizam com rigor as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. Podem ser consideradas como representações diagramáticas as quais
tornam a leitura mais imediata, porque destacam aspectos específicos do projeto.
Mesmo os desenhos de Arquitetura que apresentam traços do desenho técnico,
possuem características gráficas mais pessoais (sombras, texturas, figura humana), tendendo a uma maior personalização e não a padronização da linguagem
gráfica.
Todas as ERGs, com linguagem gráfica personalizada, utilizaram cores para facilitar a identificação dos diferentes espaços e elementos arquitetônicos, podendo ser
caracterizadas como desenhos ilustrativos. Tais desenhos seguem os princípios dos
infográficos, uma vez que pretendem facilitar a leitura das informações e são cada
vez mais recorrentes em concurso de ideias.
Quanto às estratégias que conferem alto grau de organização observou-se a
presença de estratégias gráficas de hierarquização das informações, seja no conjunto de imagens ou de textos, conferida pela adoção de estruturação por grids, pela
disposição sequencial de imagens, por uma busca para dar unidade aos diversos
tipos de elementos gráficos e pelo grupamento de informações afins. Todas as
estratégias são perceptíveis, sem que seja necessário o uso de estudos mais
aprofundados.
Quanto à qualidade das amostras segundo a premiação nos concursos, o Gráfico
2, ressalta a superioridade da qualidade dos projetos premiados com o 1º lugar em
relação aos demais.
144

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

CONCLUSÕES
A expressão-representação gráfica apresentada em pranchas ou painéis ainda
é um dos principais instrumentos utilizados no auxílio à comunicação de projetos
arquitetônico-urbanístico-paisagísticos. Por meio deste é possível compreender também diferentes aspectos do projeto, incluindo-se modos de concepção, técnicas gráficas preferenciais (analógicas e/ou digitais) e até mesmo o caráter mediador da
comunicação [11]. Ou seja, por meio de análises da ERG, o projeto se dá a conhecer
e compreender, não cumprindo somente a tarefa de permitir a sua avaliação e aceitação. Mesmo não sendo atividade fim do arquiteto, a elaboração de ERG permeia
todo o aprendizado e os afazeres da profissão. Deste modo, a habilidade de comunicar abarca tanto o domínio das técnicas de desenho quanto das linguagens uma
vez que se compreendam as linguagens praticadas e aceitas culturalmente. Por fim,
possibilita o estudo da ERG permite a compreensão das atitudes e conhecimentos
projetuais em AUP, uma vez que a ERG é capaz de expressar ideais, atitudes, conhecimentos e habilidades.
O entendimento do papel comunicativo da ERG permitiu-nos atingir o objetivo de
validar as categorias e seus respectivos atributos como critérios de avaliação. Comparando este estudo com os anteriores [1], [2], destaca-se a larga utilização de perspectivas renderizadas com alto realismo, em detrimento do desenho à mão ou de
imagens NPR. A utilização de maior quantidade de ilustrações, por vezes em escala,
que de desenhos técnicos. Desenhos técnicos que nem sempre obedecem às normas técnicas. Há uma preocupação com a qualidade comunicativa da linguagem
gráfica adotada, visando agilizar e facilitar a leitura das informações, bem como
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Gráfico 2 - Percentual de ocorrência da “alta” qualidade de cada categoria
segundo as diferentes premiações dos concursos.
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tornar a ERG mais atraente para o leitor, de modo a buscar uma simpatia do jurado
pela qualidade visual.
Em termos da qualidade da simulação, percebe-se que há um domínio de ferramentas gráficas digitais, seja de modelagem, de ilustração e de edição de imagens
capazes de produzir imagens de grande qualidade técnica.
Por fim, pode-se dizer que esta pesquisa contribuiu para as discussões sobre a
qualidade do ensino, uma vez que permite aprofundar os conteúdos teóricos com
base em pesquisa direcionada às práticas culturais, e busca aprimorar os processos
avaliativos, pela composição de critérios qualitativos, que possibilitam a redução de
superficialidades e/ou imprecisões.
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O ENSINO DE DESENHO NO CURSO DE
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RESUMO
O presente artigo pretende discutir um processo de ensino de desenho no Curso
de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo (CAU.IAU.USP), principalmente na particularidade
da definição do seu papel na formação do aluno. A percepção do aluno de graduação em Arquitetura e Urbanismo em relação ao ambiente construído (edifício e
cidade) tem no desenho um dos meios privilegiados para sua realização em função
da condição de atenção que propicia e da consequente apreensão do local observado. A transposição da ideia, imagem mental, para o papel é o espaço da ação,
valorizado no ensino de desenho por contribuir na formação crítica do arquiteto.
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ABSTRACT
This paper aims to discuss a process of teaching drawing in Degree course in
Architecture and Urbanism of Instituto de Arquitetura e Urbanismo of Universidade de
São Paulo (CAU.IAU.USP), especially defining the particularity of its role in students’
education. The perception of the graduate students in Architecture and Urbanism
in relation to the built environment (building and city) has, in drawing, a privileged
means for its realization, due to the attentiveness it provides and the consequent
apprehension of the observed location. The transposition of the idea and mental
image to the paper is the space of action, valued in the design of education that
contributes to critical architectural education. CAU.IAU.USP introduces the
fundamentals of drawing presenting the syntax of spatial representation systems,
through the basics of drawing and representational techniques. It aims to develop
student’s ability to look critically at the space and assist him in the creation of a
repertoire, based on the review of perceptual processes.
KEYWORDS: Education, Drawing, Perception.
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A disciplina no CAU.IAU.USP, introduz os fundamentos da sintaxe do desenho e
apresenta os sistemas de representação espacial por meio dos elementos básicos
do desenho e de técnicas de representação. Objetiva-se desenvolver a capacidade
do aluno de um olhar crítico sobre o espaço e a criação de repertório, fundamentados na revisão dos processos perceptivos.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Desenho, Percepção.
DESENHO E PERCEPÇÃO
Registros ligeiros permitem uma expressão quase que imediata dos pensamentos,
possibilitando que o traço corra atrás da imprevisibilidade e participe do processo
de percepção e/ou criação. Os erros não são vistos como erros mas sim como parte
da aprendizagem e desta forma, o processo possui maior importância em relação ao
resultado, evidenciando o papel do desenhador em relação à percepção que o traço
e o olhar propiciam.
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“O desenho é uma linguagem, um meio de expressão, um meio de transmissão
do pensamento. O desenho, perpetuando a imagem de um objeto, pode ser
um documento contendo todos os elementos necessários para evocar o objeto
desenhado, quando este desaparece. [...] O desenho permite transmitir integralmente o pensamento sem a concorrência das explicações escritas ou verbais.
Ele ajuda o pensamento a se cristalizar, a tomar corpo, a se desenvolver.”
Le Corbusier, citado por Nascimento [1, p. 48].
No momento de permanência no local onde se realiza um desenho são despertadas
sensações daquela vivência. A observação da cena é o primeiro passo para a análise
de outras necessidades para aquele lugar e para pensar nas melhorias de suas
funções, uma vez que a base de um projeto urbanístico de um local são os aspectos
que beneficiam as pessoas que o habitam.
O melhor entendimento do local ou de uma construção que se observa pode ocorrer por intermédio do desenho. Nota-se a função do desenho de intermediar a
apropriação do que se olha. Ao se buscar uma forma que atenda a necessidade de
figurar o objeto visto, se põe a observar de maneira mais atenta o próprio objeto
visto, a considerar elementos e características que um ato distraído de “turista” não
consideraria.
Aprofundando esta questão o autor Mário Bismarck [2], docente da disciplina de
Desenho na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), no texto
“Desenhar é o desenho” recupera, de Frederico Zucaro (teórico do Maneirismo italiano), a definição de desenho em duas partes: o interno e o externo. O desenho
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“A substituição da procura pela solução formal é, no fundo, a substituição
dum sistema aberto, disponível, indefinido por um outro fechado, acabado, é a
substituição do fazer pelo feito, do prazer do jogo pelo seu resultado, da
relação íntima da própria superação, dum braço-de-ferro com o próprio, porque
desenhar é implicar consigo próprio, num outro plano, num outro nível que não
o da concretização de resultados. Podemos entender assim que o valor do
desenho como obra é perverso em relação ao desenho como processo,
quanto mais não seja porque o valor do desenho como obra é exterior à sua
própria produção. É um valor a posteriori produzido por outros factores, por
outras lógicas, por outros olhares que nada têm a ver com a sua criação. São
campos contraditórios que se excluem.” [2, p. 2]
A ação do desenho para aquele que o realiza é um processo que se finaliza com o
início da compreensão por aquele que vê o desenho. O foco, desta forma, se volta no
“porquê desenhar” e não no “como desenhar”. Vasari relata que Michelangelo antes
de morrer queimou vários de seus desenhos a fim de que não vissem suas dúvidas
e seu esforço. Pode-se questionar assim a beleza dos desenhos, entretanto não se
duvida quanto quais são os mais verdadeiros, colocando em questão sobre os aspectos envolventes na qualidade de um desenho e de que forma podemos classificá-los.
A obra acabada, no caso o desenho, ganha autonomia em relação ao desenhador,
sendo gerido então por parâmetros universais ou consensuais de um tempo histórico, independente da relação entre objeto visto e aquele que vê.
O resgate de um olhar mais atento ao momento anterior ao desenho como obra
acabada, interessa, neste artigo, justamente pelo facto de ser exatamente esse o
foco da disciplina Desenho de Arquitetura do CAU.IAU.USP, no presente estudo de
caso.
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interno pode ser entendido como o conceito que se forma na mente, é o próprio
pensamento; enquanto que o corpo gráfico, a figura do algo imaginado é o
desenho externo. A ideia é uma imagem mental e a representação é o resultado
final. Tal ideia é caracterizada no texto como a alma do desenho. É priorizado pelo
autor a importância da existência do corpo (processo) sem alma do que a existência da alma sem o corpo. A transposição do desenho interno para o externo é o
espaço da ação, considerada pelo autor como a principal ação em um desenho.
Quando se analisa este processo do desenho e os aspectos que ele envolve, nota-se
a grande proximidade entre o pensamento e o registro. Mário Bismarck, assim, fala
do ato de operar e não da “ópera” (obra) e do consequente conflito encontrado
nesta ideia.
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O LUGAR DO DESENHO NO CAU.IAU.USP
O ensino de desenho no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do IAU.USP
localiza-se no momento inicial do processo de formação do aluno. Tal posição na
grade curricular é intencional e relaciona-se com o projeto geral do curso.
Como estratégia do Projeto Político Pedagógico, o curso foi estruturado em quatro
áreas do conhecimento (Projeto, Teoria/História, Tecnologia e Representação) que
garantem uma articulação vertical das disciplinas e conteúdos ao longo do curso.
Estabeleceu-se também módulos, definidos pelos anos percorridos pelos alunos
na integralização da graduação, onde essas grandes áreas operam a articulação
horizontal a partir de eixos temáticos que perpassam as disciplinas envolvidas.
O primeiro ano é então definido como o momento de desnaturalização dos conceitos
definidores do repertório do aluno ingressante. Os anos seguintes propiciam uma
aproximação da complexidade da cidade partindo do projeto habitacional.
A disciplina de desenho enfrenta, assim, inicialmente a problematização do conhecimento sincrético do aluno em relação ao desenhar, objetivando rever, mais que a
qualidade dos produtos e habilidades gráficas, os processo perceptivos mobilizados
no ato de desenhar. Enfrenta-se a recorrência de modelos frutos da desvalorização
das disciplinas relacionadas à representação no ensino fundamental e médio. O aluno que se interessa por desenho encontra duas vias de aprendizado: professores
desatualizados e o interesse juvenil pelo Manga e HQ. Nos dois casos valoriza-se a
destreza do traço em seguir modelos pré-estabelecidos, seja de uma degenerescência dos padrões das Belas-Artes, seja na tipologia de personagens e cenários.

Beatriz Ribeiro, Paulo César Castral

“O processo de representação condicionado assim em relação a um sistema
pré-estabelecido indica uma ausência de um processo de reflexão e crítico.
O afastamento das particularidades afasta também o caráter investigativo
da especificidade do meio e das particularidades dos objetos observados.
O desenho deixa de representar uma visão localizada do mundo e passa a ser
um olhar emprestado dos modelos em si.” [3]
A disciplina de Desenho, como meio de reverter tal cenário, se configura como o
espaço privilegiado da possibilidade da constituição de um novo olhar nos alunos. Um olhar que vê de um modo crítico e criativo. Para esse fim, adota-se como
estratégia pedagógica a estruturação da disciplina em dois módulos: desnaturalização do olhar, onde se propicia uma condição de atenção para ver sem
recorrer ao já visto; e olhar o espaço, onde se sensibiliza o aluno acerca dos
elementos constituintes da espacialidade, seja da Arquitetura, seja da cidade.
A seguir se abordará cada um desses módulos.
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DESNATURALIZAÇÃO DO OLHAR
A disciplina inicia-se com uma discussão acerca das distintas formas de traçar e
de se expressar graficamente que exemplificam diferentes respostas em relação ao
domínio dos elementos básicos do desenho e de formas de representação gráfica,
focando nos processos cognitivos.
Os primeiros desenhos realizados pelos alunos são solicitados de maneira que seja
possível verificar as particularidades da turma. A liberdade dada para a execução
destes desenhos possui grande importância para cada aluno como um questionamento. Desenhou-se até então de forma livre e prazerosa e neste momento, a
atividade passa a ser problematizada com um diferente olhar, onde se questiona
quais processos perceptivos foram mobilizados para o desenhar. Os desenhos de
observação são feitos de pontos de vista familiarizados pelos próprios alunos, sendo um deles o desenho do próprio quarto. Neste momento, ativa-se a noção de
repertório e de memória. É trazido para o papel um posicionamento dos alunos em
relação ao que por eles é sempre visto, sobre a forma de representar e mais ainda,
a forma de olhar. Estes exercícios, portanto, trazem uma melhor apreensão para os
alunos sobre o que é o desenho e as dúvidas surgem sobre como se trabalhará na
disciplina esta ação comum para a maioria desde a infância.
A partir desse momento se inicia na disciplina uma série de ações que objetivam
descondicionar o processo naturalizado pela maioria dos alunos. Uma atividade
recorrente é o uso de instrumentos que impedem a precisão do traço, tanto nos
desenhos como na obra acabada. Representa-se, nesse momento, uma parte do
corpo humano muito familiarizada: a mão. Os primeiros traços tendem a ser mais
texturizados, com variações de espessuras que tentam representar luz e profundidade. Os riscos são feitos e refeitos, se sobrepondo. Esta sobreposição de linhas
acaba também por sugerir um sombreamento nas representações.
Estes desenhos exigem o olhar fixo para a mão durante um intervalo de tempo,
atento às diversas especificidades. Olha-se para cada dobrinha com o intuito de
representá-la e para cada variação da perspectiva com qualquer movimento
mínimo. Visualiza-se a delimitação daquela observação em um espaço, vê-se como
cada linha se organiza e se une com a próxima de modo único. Neste primeiro
desenho, vê-se ainda quase que um contorno em volta do desenho, que procura
dar a configuração geral da representação e que peca pela abstração de algumas
irregularidades desta linha limite entre objeto e vazio.
O desenho realizado com carvão necessita de menos tempo e se faz de forma
mais livre. O aluno é levado com maior facilidade a sintetizar o que é visto e fazer
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poucos traços que configuram a representação daquela parte do corpo humano
como um desenho que já existia na memória ou visto antes nos quadrinhos. Esta
imagem que se tem das coisas na memória é fruto de um desenhar infantil
que encontra uma forma de interpretar e sintetizar o que ainda não se possui
competência de representar de forma fiel.
Outra ação mobilizada nesse momento da disciplina é o desenho cego. A princípio
pensa-se que este desenho seria feito de modo que não se olhasse para a cena,
como um desenho de memória, mas o desenho é feito com os olhos fixos na cena,
sem olhar para o papel. O foco, desta forma, é claramente direcionado para o ato de
olhar e não para a beleza dos traços ou para a plasticidade, beleza do resultado final.
Entretanto isto é observado após a realização de diversos desenhos. A princípio os
alunos não entendem bem o objetivo de um desenho de uma mão em que os dedos
estão deformados e as unhas estão fora dos dedos. O susto ao olhar o primeiro desenho representa a estranheza de um desenho que poderia sair melhor se o olhar se
dirigisse para o papel. Como não se olha para o papel, é pedido para que se desenhe
cada dobrinha da mão e que represente os detalhes observados, sem se importar
com o que está saindo na folha. O desenho perde aquela textura que a princípio era
dada com o traço e os riscos não são mais refeitos com a tentativa de consertá-los.
Nos desenhos de observação do corpo humano os mesmos vícios aparecem representados, como a sobreposição dos traços e a realização de
linhas que abstraem irregularidades
das roupas ou de movimentação. Já
o desenho cego, da mesma cena,
apresenta um resultado muito distinto com linhas incompletas mas
com maiores informações, mesmo
Fig. 1 - Foto de aula, 2015.
que desorganizadas. O desenho em
carvão exige ainda uma maior abstração de informações. Compreende-se com estes desenhos as relações entre as
partes do corpo humano e a forma com que ele se organiza no espaço em que se
encontra e com os objetos ao seu redor. A escala nestes desenhos, de A5 a A3, também possibilita diferentes experimentações de representação. Em uma folha menor,
necessita-se realizar maior abstração dos elementos da cena e os traços, em poucos
movimentos, devem mostrar os detalhes. A interação do desenhador com o papel,
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por sua vez, é dificultada em um campo maior, por possibilitar menor domínio de
manuseio e de visualização.
É trabalhado também por meio de uma sequência de desenhos o tempo de
execução. O primeiro desenho dura cerca de 5 minutos, o segundo 3 minutos e o
último 1 minuto. Esta sequência demonstra tentativas de abstração variáveis em que
o aluno deve selecionar quais as informações que aparecerão no papel em cada um
desses desenhos. É um treinamento de observação da cena, em que primeiramente
se desenha olhando para o papel com mais tempo, podendo portanto pensar no que
será representado e ao finalizar o desenho é como se obtivesse uma resposta do que
se pretendia. Desta forma, no segundo desenho o mesmo ponto de vista é retratado
com maior facilidade. Na memória ainda se guarda a cena e as mãos conhecem
o trajeto a ser seguido, dessa vez de modo a se atentar mais a alguns detalhes
que passaram despercebidos mesmo com menor tempo de realização. Por fim, o
desenho do minuto. Ele é um desafio e mais que um desenho de abstração, pode ser
considerado um desenho de memória. Mesmo não olhando para o papel, o tempo
é tão curto que é necessário ter em mente quais riscos fazer. É um desenho, que
muitas vezes parece incompleto, mas representa limites e delimitações importantes
da cena para aquele que a desenha, mesmo que inconsciente.
São realizadas também cópias de desenhos de outros artistas como Van Gogh,
Seurat e Picasso. Reproduz-se distintas formas de traçar, analisando a particularidade de cada artista e como para cada aluno elas representam graficamente um
modo de expressar a realidade. Este exercício é uma tentativa de estudar diferentes
traços e um incentivo de encontrar o modo próprio de representar linhas, profundidades, sombreamentos e texturas de uma cena, principalmente de uma paisagem.
Os desenhos de mão, tanto de observação como os cegos, trabalham a questão da
representação e também a relação do corpo humano com o espaço. Composições
de mão mais objeto qualificam a interação existente entre as pessoas e o que está
ao redor delas. A noção de escala, importante ao pensar um projeto arquitetônico, é melhor trabalhada nos desenhos de pessoas nos ambientes, que aos poucos
vão introduzindo o segundo módulo da disciplina.
OLHAR O ESPAÇO
O segundo módulo da disciplina tem como premissa instrumentar o aluno acerca dos princípios da perspectiva com uma abordagem facilitadora do olhar.
O que se pretende é possibilitar ao aluno entender sua posição no espaço mais
que sobrepor ao olhar um conjunto de regras de uma boa figuração de cenas
155

Beatriz Ribeiro, Paulo César Castral

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Beatriz Ribeiro, Paulo César Castral

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

arquitetônicas. Utilizando da estratégia de aproximações sucessivas, permite ao aluno ver de fato as relações de distorções visuais que o cérebro corrige de acordo com
o conhecimento do objeto por vivências passadas. Como exemplo tem-se a insistência em representar planos que se encontram alinhados ao nível dos olhos, ou seja,
mesmo vendo uma linha, o desenho se concretiza na forma de plano.
A entrada nesse universo se dá por meio do reconhecimento das linhas de fuga,
linha do horizonte e ponto(s) de fuga em fotografias de Arquitetura que não
possuam distorções de lentes, mantendo o paralelismo das verticais. Tais imagens
são redesenhadas num processo inverso, onde a partir da construção das linhas de
perspectiva se alcança a configuração dos objetos. Dessa maneira, o aluno
tem seu desenho informado por essa lógica e permite que se atente a outras
relações, superando o esforço das perspectivas frustradas.
No momento seguinte é solicitado ao aluno que primeiro utilize o desenho cego
como uma primeira aproximação do espaço a ser desenhado, sensibilizando-o sobre a identificação dos ângulos. Na sequência, é realizada uma série de estudos
para se discutir a localização do
olhar sob a condição de uma visão
estática e centrada, corrigindo em
um primeiro momento as imprecisões perceptivas. Cabe destacar
que os registros são ligeiros e esquemáticos. O desenho de observação de fato, que ocupa todo o
campo e com um número maior de
informações, é realizado apoiado
muito mais na memória da estrutura perspectiva do que a partir da
construção da mesma, principalmente nos casos que requerem o
uso de dois pontos de fuga. Esse
processo permite em uma mesma
ação manter uma lógica na figuração da cena e incorporar as valorações e particularidades do olhar
do desenhador. Analisa-se, nesse
momento, a maneira com que os
Fig. 2 - Foto de aula, 2015.
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Fig. 3 - Diário gráfico, 2013.
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objetos se relacionam no espaço, enfatizando também o papel do observador neste
contexto. Os alunos representam distintos pontos de vista, caracterizados pelo espaço e pelo tempo, cada qual com seu modo de ver e interpretar o espaço. Destaca-se,
com grande importância, a forma com que as pessoas se relacionam com os objetos
e com o meio de maneira geral, principalmente na percepção daquele que projeta e
qualifica ambientes.
Após várias vivências em desenho desse tipo, passa-se para o momento final da
disciplina: a produção de diários gráficos. Esse meio é adotado justamente por suas
características particulares. Um espaço de desenho que prima pela espontaneidade
e ligeireza do traço, onde outros recursos gráficos são incorporados sem problemas.
Caracteriza-se assim uma atitude de investigação tanto no processo de grafia do
percebido como do próprio objeto percebido. O processo perceptivo pode, dessa maneira, se dar de uma maneira muito particular, revelando ao desenhador aquilo que
lhe tocou na cena. O objetivo desse momento disciplina de desenho se define principalmente nessa qualidade do diário gráfico de ser o registro privilegiado de uma
vivência, a memória da experiência do lugar.
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CONCLUSÕES
Este artigo objetivou discutir o papel do desenho na formação de arquitetos, principalmente abordando as atividades da disciplina no CAU.IAU.USP. Definindo o
desenho como o momento privilegiado de enfrentamento de questões, sejam
relativas da proposição de idéias, sejam relativas da apreensão da realidade,
buscou-se apontar como as atividades didáticas, desenvolvidas ao longo da disciplina, podem oferecer condicionantes que propiciam uma qualidade de atenção à
revisão dos processos perceptivos e cognitivos. Não olhar para o papel, mudar o
material de grafia, informar sobre índices de espacialidades, entre outras, foram
adotadas como estratégias para a desnaturalização do olhar do aluno, justamente
por permitir que se aprenda e apreenda com a atividade e não recorra aos modelos
pré-estabelecidos de representação.
No primeiro módulo da disciplina se aproxima de técnicas de desenho (material, escala, desenho cego) como uma forma de liberar o aluno da auto crítica baseada em
modelos ultrapassados de belo, ou na busca de um desenho que se mostre como
obra acabada. As técnicas interferem no momento anterior à finalização justamente
para trazer a atenção para o processo. Olhar e grafar assumem o protagonismo
antes dedicado ao “bom desenho”. No segundo módulo, a técnica entra como a
informação que deve ser incorporada e esquecida. Aprende-se as leis da perspectiva
para que o desenho possa fluir sem as preocupações com a proximidade do real, e
o aluno possa entender o espaço por meio da presença do seu olhar sobre o lugar.
O diário gráfico, também instrumento de aprendizado na disciplina, possibilita a
partir de uma visão particular do que se observa, a criação do repertório e da
educação do olhar do aluno. Valoriza-se, deste modo, na disciplina o processo
perceptivo, território privilegiado da formação de uma visão crítica. O desenho,
portanto, é um instrumento de investigação mais do que um fim em si mesmo. Por
meio dele, trata-se de aprender a ver para se poder conceber o espaço.
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ENFATISMO E EXCLUSÃO:
O DESENHO COMO REVELADOR
DO CONHECIMENTO DO ALUNO
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RESUMO
A conexão entre o ver, o perceber e o representar tematiza este trabalho, considerando que o “ver” não se resume à atividade mecânica do olho, mas se vale das
experiências do indivíduo, de modo que a linguagem utilizada para exprimir o que
se vê e se percebe, informa sobre o sujeito, seu conhecimento e repertório. Este
estudo intenta buscar compreender de que maneira desenhos de alunos de Arquitetura revelam seus conhecimentos sobre o projetar em Arquitetura, detectando
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ABSTRACT
The connection between the acts of seeing, perceiving and representing gives
the theme to this work, considering that seeing is not only a result of a mechanical
activity of the eye, but takes into account personal experiences. It demonstrates
that the language used to express what is seen and perceived tells us a lot
about who writes or draws, his knowledge and repertoire. This study aims to
understand in which manner Architecture students’ drawings reveal their knowledge about the subject and about designing, by detecting what questions take their
attention: what is identified as problems to be solved and for which ones they
have found alternatives. The case study was analyzed through Manfredo Massironi’s
argument [1] that presents drawing as a choice between emphasized and excluded
aspects. Through this key, it was possible to expound the images and find in
them conclusions about some notions students have and are constructing about
Architecture.
KEYWORDS: Emphasize, Exclusion, Perception, Architectural Drawing, Architecture
Education.
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quais questões conseguem identificar como problemas a serem tratados e para quais
conseguem encontrar alternativas. Escolheu-se analisar o estudo de casos segundo
a visão de Manfredo Massironi [1], que aponta o desenho como constituído de escolhas entre aspectos enfatizados e excluídos. Por meio desta chave, foi possível analisar as imagens e compreender que pontos foram enfatizados e excluídos, e assim
concluir que noções os alunos já possuem e estão formulando acerca da Arquitetura.
PALAVRAS-CHAVE: Enfatismo, Exclusão, Percepção, Desenho de Arquitetura, Ensino
de Arquitetura.
INTRODUÇÃO
A definição do ato de ver é o ponto de partida para este trabalho. Para o seu desenvolvimento, foram verificados quais fundamentos buscam justificar que a visão é um
procedimento não somente funcional, automático, mas que implica o sujeito que
olha. Alfredo Bosi usa da pesquisa acerca da linguagem verbal para defender que o
olhar depende de mais fatores que apenas o mecanismo do órgão olho. Ele indica
como a língua grega “enlaçava pelos fios da linguagem, o ver ao pensar” [2] e apresenta idiomas cujos próprios vocábulos são uma demonstração do descolamento
entre o olho e o olhar, tais como o espanhol, que conta com os termos ojo e mirada.
Lucrécia Ferrara [3] alega que a recepção visual é tensionada pela experiência do
sujeito, ou seja, pelo que ele carrega de repertório em si. Segundo a autora, as coisas não existem em si, mas sim mediante as relações entre elas, uma vez que a
compreensão do existente opera por meio de associações com o conhecido, via similaridade e/ou contiguidade, de modo que, de tudo o que o olho pode captar, só é
apreensível aquilo que pode formar conexões a algo já familiar - o totalmente
novo não é passível de leitura. O que se pode concluir é que o conhecimento determina, dentre tudo o que é passível de ser enxergado, o que cada pessoa de fato
vê. “Conhecer é clarear a vista, como se o saber permitisse, enfim, olhar” [4] Como
consequência, pode-se propor que, no ato de desenhar, também só possamos
representar aquilo que conhecemos.
“A representação gráfica transmite, sempre e simultaneamente, tanto os
traços figurativos do objecto, como a chave interpretativa, por intermédio
dos quais o objecto foi e deve ser representado.” [1].
Bosi [2], ao apontar Merleau-Ponty, lembra que, se o entendimento de cada objeto
não é idêntico a todas as pessoas, mas se dá de um modo particular para cada
indivíduo, a linguagem permite compartilhar tais compreensões pessoais com os outros. O que implica que via linguagem pode-se conhecer o sujeito, sua historicidade
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Para conseguir estudar o que pode comunicar o desenho, Massironi estrutura
um desmonte de seus componentes elementares e das combinações destes. Ele
os divide em elementos primários, chamados assim por serem finitos, e portanto
enumeráveis, e secundários. O primeiro grupo é formado por:
“característica do sinal (traço); a posição fenomenista do plano de representação; e o processo de enfatismo-exclusão dos elementos postos em
relação pela representação, ou seja a finalidade informativa imediata para
que esta tende.” [1].
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e sua inserção no mundo. “O desenho enquanto projeto, tomado como prospectiva
e propositiva a um só tempo, é uma das chaves para compreender o que é fazer
Arquitetura. ” [5]
Esta conclusão motivou que a realização deste trabalho fosse baseada na análise
de croquis de projeto, elaborados por alunos, a fim de explorar o que estes, em um
dado estágio de sua formação, já conhecem acerca da disciplina da Arquitetura. O
pressuposto adotado, a fim de explorar o modo com que a linguagem faz conhecer o
sujeito, é que no desenho não se pode representar o todo, são necessárias sempre
escolhas. “Toda codificação é representação parcial do universo, embora conserve
sempre, no horizonte da sua expectativa, o desejo de esgotá-lo.” [3]. De modo que,
impreterivelmente, certos aspectos são realçados e outros omitidos, sendo que a
decisão de quais pontos enfatizar e quais excluir muito diz sobre o sujeito que opta,
o que ele conhece, o que julga importante. Vale notar que a interpretação de croquis
como meio de ampliar a percepção sobre o ato de projetar e os intuitos do arquiteto, é defendido por diversos autores. Herbert [6] relembra que o desenho permite
a compreensão de suposições tácitas carregadas pelo autor, não configurando-se
como um objeto inocente ou objetivo, mas que porta o peso do escolher entre isto ou
aquilo, entre o que é natural e o que é exceção. Laseau [7] declara que o processo
de pensar e o de grafar podem intrincar-se de tal modo, como em Da Vinci, que não
podem ser analisados separadamente. Fraser e Henmi [8] atestam que o desenho
pode revelar forças e qualidades, antes invisíveis, inatingíveis. A vertente escolhida
para dar base a este trabalho foi a de Massironi que considera que “o processo
representativo gráfico fica caracterizado pela dialéctica entre enfatismo e exclusão”
[1]. O funcionamento de tal processo se efetiva de modo que:
“em qualquer imagem são evidenciados alguns traços, elementos ou
características, de maneira a resultarem bem legíveis, enquanto outros,
pelo contrário, são completamente descurados, voluntariamente ignorados,
omitidos, como se não existissem.” [1].
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O segundo grupo contém outros fatores que influenciam na produção do desenho:
o lugar, o tempo e a cultura. Podemos aqui começar a explicar sobre os elementos
primários: a “característica do sinal ou traço” foi classificada em “sinal-objeto”, “sinal-contorno” e “sinal-textura”, seguindo uma subdivisão proposta por Arnheim para
a linha [1]. Dentre estes, o sinal-objeto consegue passar sua mensagem meramente
pelo desenho da linha, sem contar com a área ou superfície que esta abrange.
Ao contrário, o sinal-contorno fecha campos com os então ditos contornos. O sinal-textura é marcado pela repetição e por progressivas variações, usualmente com
amenização das bordas, ou seja, compõe-se do preenchimento da superfície,
ao invés de valer-se da sua delimitação. As três famílias de sinal ainda são subdivididas de acordo com o grau de precisão da realização do traço. São
elencadas em sinais feitos com instrumentos, que possuem portanto uniformidade
e precisão; e os feitos à mão livre, que contam com variabilidade e ausência de
homogeneidade.
Em relação à “posição do plano de representação”, Massironi [1] cria as categorias:
frontal, ou fronto-paralelo, e inclinado, ou longitudinal, lembrando que ambos podem
coexistir em um mesmo desenho. Já as “funções comunicativas”, ou seja, a finalidade informativa do desenho, que, segundo o autor, é critério para as escolhas de
enfatismo e exclusão, são categorizadas em:
- função ilustrativa, em que a figura é identificável com a coisa que reproduz,
deseja “organizar os estímulos perceptivos de modo a produzir no observador
aspectos análogos aos provenientes dos objetos, cenas, paisagens domesmo tipo
observados na realidade” [1];
- função operativa, que tem a finalidade de reproduzir características peculiares,
propriedades métricas e construtivas;
- função taxonômica, normalmente utilizada na zoologia e especialmente na botânica, que dá atenção a um objeto único a fim de classificá-lo, e para tal foge
do retratar um indivíduo existente, e busca formar uma figura emblemática, que
reúne as similitudes e descarta os desvios individuais;
- função sinalética, na qual o desenho tem a missão de transmitir informações
essenciais a um grande número de pessoas, de maneira simples e que exija o menor
esforço de decodificação; e função diagramática, utilizada para tornar visíveis
processos não vistos, e hipóteses.
Cruzando todas as possibilidades de combinação de tais elementos primários,
Massironi elabora uma tabela a fim de mostrar a presença e frequência com que
cada sinal e plano ocorre em cada função comunicativa.
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
Decidiu-se tratar de croquis realizados por alunos ao longo de dois exercícios da
disciplina de Projeto do segundo ano do curso de Arquitetura e Urbanismo do
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP (IAU-USP). O que se propõe é analisar
os desenhos baseando-se nos seguintes aspectos da teoria de Massironi: a dualidade de enfatismo e exclusão, dita participante em cada escolha que se enfrenta
ao desenhar; e a categorização de tipos de planos, sinais e funções comunicativas. A contribuição do autor é questionada no que toca as razões que guiam as
decisões por enfatizar ou excluir: ele apresenta o principal motivo como a função
comunicativa do desenho, e este trabalho deseja propor que tais opções seguem
também outras lógicas. Especialmente, que as exclusões, por vezes, não são consequência somente de uma escolha, mas de uma ignorância. O que interliga-se à
discussão de que o que se vê é dependente do que se sabe. Se o sujeito não conhece
certo tópico, ele não o pode nem enxergar nem, muito menos, retratar em desenho.
ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO
Inicialmente, buscou-se seguir as subdivisões das funções comunicativas propostas por Massironi, para analisar os desenhos do estudo de caso, embora suas
delimitações adquirissem limites imprecisos quando aplicados a eles, o que será
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Fig. 1 - Tabela de Massironi. Fonte: Massironi, 1982 [1, p. 67].
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posteriormente explicado. Desse modo, notou-se que por muitas vezes os desenhos
possuem caráter ilustrativo, quando o projetista deseja compreender características visíveis que intenta exprimir na obra. Não sem motivo, a função ilustrativa aparece especialmente nas elevações e perspectiva, afinal essas são as representações
que poderiam de fato ser vistas pelo olho do ser humano, ao contrário das plantas
e dos cortes.
Os desenhos operativos, por definição, são qualificados por demonstrarem características peculiares e apresentarem propriedades métricas e construtivas, o que os
induz a serem realizados em plano frontal e com traço preciso. No conjunto do
estudo de caso, há frequentemente desenhos que poderiam ser considerados
operativos, por exprimirem questões dimensionais, especialmente em plantas, mas
também em cortes e no plano inclinado. Contudo, a falta de precisão e rigor, tanto
nos traços quanto nas próprias proporções, coloca em dúvida se assim se pode
chamá-los; afinal tais imprecisões interferem na razão de ser da função operativa,
que é informar corretamente medidas e modos de construção. Os poucos casos em
que o desenho pode, de fato, ser assim chamado, são úteis para que se perceba qual
conhecimento os alunos possuem acerca das questões construtivas, pelos detalhes
que escolhem desenhar, e como os retratam. Os detalhamentos precisos presentes
no conjunto tomaram quase que um único tema: as escadas. É perceptível, portanto,
o nível de problematização construtiva que os alunos conhecem e se propõem a
resolver. Em outros casos, eles começam a enxergar a existência de certas questões,
mas ainda não sabem resolvê-las.
Nos desenhos do estudo de caso, ocorre também a função do diagrama, que mostra
graficamente interações, porém sem pretender tomar forma de projeto de fato, com
elementos construtivos. São de pouquíssima frequência, e aparecem quase que
somente relativos a um programa introduzido no segundo exercício, e é novidade
para eles: uma creche, a qual requeria uma lógica de organização mais complexa
e menos familiar que a composição da moradia, com a qual eles haviam tratado
até ao momento. Pôde-se observar a correlação entre o diagrama e sua tradução
para um projeto, em planta, em alguns casos realizada inclusive de maneira talvez
demasiadamente literal. Além disso, vale ressaltar que diversas vezes as plantas
realizadas pelos alunos são tão esquemáticas que se configuram praticamente como
um diagrama.
Talvez a maior parte dos desenhos aproxime-se, contudo, do que o autor mostra
ser a hipotetigrafia, um produto gráfico que dá forma visiva a uma hipótese para
explicar funcionamentos e comportamentos. Especialmente nas plantas baixas,
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que formam a maior parte dos desenhos, enquanto estudam relações entre dimensões, posicionamentos e acessos entre espaços, pode-se encontrar características
que parecem conciliar-se com a função hipotética. Contudo, é difícil negar que elas
poderiam ser consideradas operativas, ou, em casos em que são mais detalhadas,
ilustrativas. Essa incerteza mostra que os croquis de projeto de Arquitetura situam-se
no intermeio de diversas funções, exatamente por servirem como, simultaneamente,
prospecção e proposição, e estudarem ao mesmo tempo questões de uso, funcionamento, e físico-espaciais.
Já as “características dos sinais” puderam ser mais claramente diferenciadas nos
desenhos dos alunos, embora tenha-se notado que aparecem combinadas na
maioria das vezes. Vale ressaltar a enorme preponderância dos sinais contorno,
em todos os planos de representação. O sinal textura é prioritariamente utilizado
em plantas e elevações, em geral como um complemento ao contorno, conferindo
diferenciação de material entre superfícies, distinguindo usos ou funções entre
diferentes superfícies e discernindo cheios de vazios. O sinal objeto apareceu
majoritariamente em planta, trazendo interpretações de uma figura sem fazer parte
efetivamente dela, embora por muitas vezes apareça grafado da mesma maneira - material, cor, intensidade - que os traços que representam elementos de fato.
Prestou-se a assinalar ênfase ou a desistência de uma ideia, a indicar movimento,
fluxo, especialmente de pessoas, do Sol e da sombra. É possível, pela forma com que
são grafados - perdendo características dimensionais e reduzindo-se a pontos ou
retas - chamar alguns elementos, especialmente pilares e paredes, de sinais objeto.
A maioria dos desenhos não utiliza instrumentos, e mesmo em alguns desenhos
realizados com régua falta exatidão: as linhas são retas, mas os encontros, as
angulações e os espaçamentos não são precisos. Pode-se detectar também que
quando houve necessidade de precisão para plantas, cortes e elevações, os alunos
puseram-se a utilizar réguas, porém, houve certa dificuldade em usar instrumentos
para desenhar perspectivas. Exatamente por isso, há mais ocorrência de desenhos
à mão livre que almejam ser precisos para esta modalidade.
Finalizando a discussão sobre o próprio grafar dos desenhos, pode-se dissertar
acerca de que conteúdo, do campo da disciplina da Arquitetura, foi enfatizado e
excluído neles.
A presença de uma malha estrutural é assídua, chegando a ordenar todo o terreno, contudo nem sempre compreendida por completo pelos alunos. Afinal, se a
regularidade em módulos da estrutura aparece quando em uma escala menor, ao
se detalhar uma escala maior os pilares muitas vezes não encontram-se junto às
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Fig. 2 - Desenhos dos alunos, onde se pode perceber: transformação de diagrama, conceito,
em planta (1); planos frontal e inclinados articulando-se (1); funções ilustrativa e hipotética (1);
preocupação técnica construtiva mais rigorosa com a escada, função operativa (2);
sinais-objeto (3); preocupação com a insolação (3); sinal textura junto a sinal contorno (3);
tendência ao mais abstrato e menos construtivo (4).
Fonte: alunos Alex C. Ashitomi, Jonas dos S. Veiga, Juliana P. de Santana, Lamarques A. Rodrigues.

plantas. Quando aparecem, deve-se notar que os alunos compreendem onde se
deve locar o pilar, contudo não dominam sua dimensão física, e nem experimentam
os conflitos entre dimensões de pilares e paredes. A dimensão real dos elementos
construtivos, aliás, é um quesito em geral excluído, com, por exemplo, dezenas de
plantas com paredes que não possuem espessura, salvo quando são desenhadas com precisão, e pilares que são uma marcação em x - utiliza-se a linha objeto.
Também isso se nota pela exclusão do uso do corte, representação na qual deve se
dar atenção às espessuras dos elementos construtivos. O estudo do espaço com
mobiliário é enfatizado, e tanto mais, quanto mais preciso é o desenho, contudo
somente nas plantas. Mesmo porque nos cortes há, invariavelmente, exclusão do
detalhamento do que ocorre no interior do edifício.
168

Há ênfase também no estudo do estacionamento e do posicionamento dos acessos
verticais que estruturam o térreo e os andares tipo. Os acessos entre cômodos da
habitação, contudo, são eventualmente excluídos, assim como a definição do local
das janelas em planta, embora haja uma ênfase grande no estudo das fachadas
e da caixilharia nas elevações e perspectivas, com um grau de detalhamento elaborado, se comparado aos desenhos em geral. Não se nota, contudo, relação entre a
determinação dos caixilhos e a preocupação, existente, com a insolação dos prédios,
marcada pela presença do símbolo do norte e pelos estudos de sombra, que se
mostram um tanto esquemáticos.
Percebe-se ênfase e compreensão dos alunos na diferenciação e necessidade de
agrupamento das áreas íntima, coletiva e molhada de uma habitação, e isso é com
alguma frequência desigualado por cores e texturas. Essas são comuns em plantas e
também em elevações, para individualizar especialmente os usos, e exclui-se a possibilidade de utilizá-las para diferenciar gabaritos de edifícios, o que também poderia
ser alcançado via uso de sombras e não é realizado, dificultando por vezes a leitura.
De modo geral, houve ênfase no projeto dos andares tipo e foi excluída a preocupação de que o projeto relacione-se profundamente com as características do terreno e
do seu entorno. Tal questão foi tratada no máximo de modo superficial, o que mostra
também a dificuldade dos alunos em trabalharem com a declividade, especialmente
quando em planta, e com as preexistências. Consequentemente, são excluídos o
detalhamento dos espaços livres e do mobiliário urbano, e desenhos que dão
atenção às calçadas e ruas, sejam em planta, elevação, corte ou perspectiva.
A diferenciação do público e do privado, e de como se dá o acesso a este, no térreo, foi questão com a qual mostrou-se alguma ênfase em linhas gerais, contudo
um maior detalhamento foi excluído. Notou-se também nos estudantes escassa
intenção de distinguir uma planta de térreo de uma planta de cobertura, mesmo
em representações precisas. Há alguma ênfase na atenção à materialidade, ao
reconhecimento dos elementos específicos - aparecem os guarda corpos, as caixas d’água, os cobogós, etc. - e no impacto que causa a vegetação. A escala humana foi sistematicamente excluída e a exatidão nas proporções nas dimensões
em geral, e também na demarcação de cotas, foi ponto geralmente pouco enfatizado. A exposição das referências utilizadas para o projeto foi praticamente nula.
CONCLUSÕES
Minuciando os desenhos e fazendo o confronto com a análise bibliográfica citada,
pode-se resumir o que significaram as escolhas entre o que enfatizar e o que excluir
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por parte dos estudantes. No geral, percebeu-se que a grande maioria dos alunos
possuem dificuldade em lidar com a precisão, e sistematicamente excluem a necessidade de representar com exatidão. O que os afasta, assim, de diversos problemas
reais, pois as questões são atingidas de maneira simplificada, por vezes simplista.
Isso é refletido na maior quantidade de desenhos esquemáticos do que precisos,
na pouca utilização de instrumentos, e quando dirigida para apresentar questões
já decididas, e não para investigar, contrariando o que diz Salles, de que o desenho
de criação “não é um mapa do que foi encontrado, mas um mapa confeccionado
para encontrar alguma coisa.” [9]. Ligado a isto está a exclusão, não esperada, por
se tratar de desenhos de Arquitetura, da função operativa. Poucos desenhos tratam
da execução, da construtibilidade, de detalhes, e os existentes são realizados com
pouca precisão. Ligado a isso também está a quase ausência de cortes e também
certa exclusão da grande importância que possuem em Arquitetura, a proporção,
a escala e as dimensões de espaços e materiais. Em conjunto, tais escolhas
mostram que os alunos apresentam diretrizes de uma Arquitetura mais próxima
da abstração do que de algo que pretende ser construído.
Percebe-se que a ênfase que os desenhos mostram está na hipotetigrafia e no estudo da organização, da composição, a fim de saciar o cumprimento das funções
do programa da moradia e posteriormente da creche. Por isso há uma abundância
de representações em plantas e algumas ligações com a função diagramática, carregando consigo o uso da linha objeto. Há também uma preocupação, que lembra
a construtiva e econômica, em explorar a modulação e a sistematização. A função
ilustrativa é enfatizada, junto a preocupação com as visuais que o projeto gerará,
o que é demonstrado pela preocupação com as fachadas e suas caixilharias, embora, paradoxalmente, tal preocupação pelas visuais não se dê a partir do olhar
do pedestre.
Também percebeu-se exclusão no tratar do relacionamento da edificação com o que
a rodeia. Foge-se de retratar o conjunto completo, as habitações junto à creche, e
principalmente pouco aparecem a relação com os prédios ao redor e com a estrutura
do bairro e da cidade, embora haja alguns traços de continuação da malha urbana
no terreno e de manutenção de caminhos de pedestres preexistentes. O que indica
dificuldade e não grande intenção em estudar o terreno de fato, com sua forma e
declividade. Os estudos de como um edifício relaciona-se com um terreno inclinado
de fato mostraram-se genéricos, pouco específicos. A escassez de plantas de térreo
que não se confundam com plantas de cobertura, a preferência por estas últimas,
e a quase inexistência de plantas que representem adequadamente a inclinação
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do terreno mostram a não preferência pelo estudo do térreo, mas a ênfase no
estudo do edifício em si. Interessante o paradoxo de que haja uma maior atenção à
edificação, e, contudo, não haja aprofundamento em seus detalhamentos e
operações construtivas. Enfim, as relações que são enfatizadas não são, como já se
disse, vinculadas com o que há de vizinho ao terreno, e também menos do edifício
com o sítio, e mais de como funciona a edificação em seu interior. Pode-se dizer que
há heranças modernas nesse posicionamento, de uma aproximação com a noção
de tabula rasa, que não dirige o olhar para o que já existe. Contudo, a tendência em
desenhar o objeto, a figura, e excluir o fundo, é não só comum como quase natural,
como foi apontado por Massironi [1], quando comparando com desenhos infantis
e primitivos. Desse modo, por tratar-se de estudantes de início de curso, é possível
dizer que tal foco no que haverá de ser projetado de fato por eles, e certa omissão
do que há em volta, é consequência de um estágio de aprendizado em que eles não
conseguem ainda administrar tantas preocupações e relações de maneira
simultânea. Por fim, percebe-se que a análise dos desenhos consegue apontar
quais noções os alunos já possuem e ainda estão construindo sobre a Arquitetura,
sendo capaz de gerar interpretações acerca do que, de fato, foi absorvido e
atentado por eles.
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ABSTRACT
This paper presents the preliminary survey of data obtained from a questionnaire
on the need to develop competencies of projective drawing and spatial visualization
among basic education students (11-17 years old). The qualitative research, which is
a branch of a project on Extension and Exclusive Dedication, is being developed by a
group of Drawing teachers from Pedro II School with the intent to justify the need to
include the teaching of Drawing as a discipline in the curricular of Brazilian schools.
The survey instrument was applied between October 2014 and January 2015, in
print and electronic versions, for people of different areas of expertise and training.
KEYWORDS: Drawing, Curriculum, Basic Education, Brazil.
RESUMO
O presente trabalho apresenta o levantamento preliminar de dados oriundos de um
questionário sobre a necessidade do desenvolvimento de competências de desenho projetivo e visualização espacial nos alunos da educação básica (11 a 17 anos)
do ensino brasileiro. A pesquisa de natureza quali-quantitativa é um dos braços de
um Projeto de Extensão e Dedicação Exclusiva e está sendo desenvolvida por um
grupo de professores de Desenho do Colégio Pedro II com o objetivo de justificar a
necessidade da inclusão da disciplina Desenho nos currículos das escolas brasileiras.
O instrumento de pesquisa foi aplicado entre outubro de 2014 e janeiro de 2015,
na versão impressa e eletrônica, para pessoas de diferentes áreas de atuação
e formação.
Palavras-chave: Desenho, Currículo, Educação Básica, Brasil.
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INTRODUÇÃO
Que habilidades são necessárias para que uma pessoa possa montar uma mini
cidade através das peças do Lego City1, desenvolver uma maquete da Torre Eiffel
ou visualizar um armário através de suas projeções? Além da habilidade manual,
precisamos de noções básicas da leitura e interpretação de imagens projetivas.
Dentre os modelos de inteligência estudados por Gardner [1], a nteligência Espacial é responsável pela elaboração de um modelo mental de um mundo espacial, o que inclui a capacidade de operá-lo e manobrá-lo. Portanto é importante
estimular e desenvolver habilidades e competências que incluam a visualização2 e interpretação bi e tridimensionais e a leitura e interpretação de imagens
oriundas dos estudos projetivos nos estudantes da Educação Básica (11 aos
17 anos) brasileira, de modo a capacitá-los a entender e desenvolver questões
que possam estar presentes no cotidiano, e que se respaldam na visualização
espacial.
No mundo globalizado, o entendimento da linguagem gráfica é um importante
recurso. Jorge [2, p. 3] destaca que “a linguagem gráfica é universal, pois independe
de idiomas e proporciona compreensão imediata e interpretação exata dos símbolos usados”. Outro aspecto importante a ser considerado é a intensa veiculação de
imagens propagadas pelas TIC3 na atual sociedade. Mendes et al. [3, p. 3] destacam
que “somos a geração do ‘visual’, das mensagens associadas a símbolos gráficos
em telas multicoloridas, das formas com movimento e dos efeitos de luz”.
Apesar de ser um componente curricular relevante para a formação global do
indivíduo, no Brasil nem todas as escolas públicas ou particulares admitem em suas
matrizes curriculares uma disciplina responsável por desenvolver as competências relacionadas à visualização bi e tridimensionais. No Rio de Janeiro, devido a
não obrigatoriedade, apenas algumas escolas da rede pública4 e outras poucas da
rede particular mantêm em seus currículos a disciplina Desenho.
A referida disciplina esteve presente no currículo educacional das instituições de
ensino no Brasil. Segundo Zuin [5, p. 1], o ensino de Desenho esteve presente
Segundo a Wikipédia, LEGO é um brinquedo próprio para crianças acima dos cinco anos, constituído
de blocos de plástico encaixáveis que permite inúmeras combinações tridimensionais. Criado pelo
dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, o sistema tem sido fabricado em escala industrial desde 1934.
LEGO City possui tema centrado no universo urbano e em seus personagens.
2
Para Veloso [4, p. 133], a visualização se relaciona com a “construção e manipulação de imagens
mentais”.
3
Tecnologias da Informação e Comunicação.
4
Os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), os Colégios de Aplicação da UERJ e da UFRJ,
as Escolas Técnicas Estaduais (FAETEC).
1
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“Os currículos escolares do ensino fundamental no Brasil sofreram grandes
mudanças em 1971 com a promulgação da Lei n° 5692 - Lei de Diretrizes de
Bases da Educação Nacional. Havia um núcleo de disciplinas obrigatórias e
outros núcleos de disciplinas optativas, as quais poderiam integrar a parte
diversificada do currículo. As escolas tinham a liberdade de construir sua
grade curricular apenas dentro da parte diversificada. As instituições escolares
deveriam seguir as determinações da legislação escolar, que impunham a
integração da Educação Artística, em todas as séries dos cursos de 1° e 2°
graus do ensino básico. O Desenho tornara-se uma disciplina optativa da
parte diversificada do conteúdo.” [5]
Em 1996, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n° 9394 possibilitou a
inserção do Desenho na parte diversificada da matriz curricular, mas isso não
assegurou a inclusão da disciplina nos currículos escolares. Neste contexto, gradativamente a disciplina Desenho deixou de ser ministrada na maioria das escolas
do território nacional. Em 1997, foi excluída dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Rodrigues destaca as consequências dessa lacuna:
“A lacuna deixada pela ausência de conteúdos gráficos - esboço perspectivo à
mão livre, desenho geométrico e projetivo - no currículo da escola fundamental
tem sido lamentada em sucessivos simpósios nacionais e internacionais, pelas
dificuldades que traz ao estudo dos métodos de representação em cursos das
áreas artísticas e tecnológica em nível mais avançado.” [6, p. 4]
Esse hiato na formação básica do indivíduo pode ser responsável por dificuldades de visualização em várias áreas do conhecimento. Situações do cotidiano e no âmbito profissional necessitam de visualização 2D e 3D (Fig. 1); outras
exigem também que o indivíduo consiga fazer a transição do bidimensional para
o tridimensional e vice-versa, além da necessidades de localização a partir de coordenadas, relacionando as vistas. Na Medicina, os exames complementares de
diagnóstico por imagem exemplificam a aplicabilidade do estudo das projeções
(Fig. 2).
Apesar da disciplina Desenho não estar incluída nos PCN, seus conteúdos estão
vinculados a outras disciplinas. De acordo com o PCN de Ensino Médio - Ciências
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias [7], com esses conhecimentos o aluno pode desenvolver habilidades de visualização, de desenho e resolver problemas
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Fig. 1 - Queda de passarela
na Linha Amarela - RJ [8].

Fig. 2 - Tomografia
com contraste [9].

através da argumentação lógica. Destaca também a necessidade de ainda no Ensino
Fundamental se incrementar questões relacionadas a deduções informais a partir
de experimentações. No Ensino Médio, prevê um aprofundamento nas questões de
raciocínio lógico, permitindo que o aluno identifique as posições relativas entre objetos, estimulando a criação de imagens mentais através de figuras tridimensionais e
da planificação das mesmas. Neste contexto, as orientações do PCN se direcionam
a disciplinas das áreas tecnológicas e de exatas. Os profissionais licenciados nessas áreas, que em alguns casos atuam lecionando disciplinas da área de Desenho5,
podem não possuir formação básica que inclua conhecimentos aprofundados sobre
técnicas de representação gráfica e, consequentemente, acabam dando um enfoque
diferenciado a suas aulas. A graduação dos professores de Desenho contempla um
quantitativo de disciplinas que os respaldam a ministrar aulas com enfoque direcionado à linguagem gráfica.
Em 2014, essas reflexões motivaram um grupo de professores do Colégio Pedro
II6, onde a disciplina é ministrada desde a sua criação em 1837, a pesquisar sobre a relevância da inclusão da disciplina Desenho na matriz curricular das escolas da Educação Básica. O grupo, composto, por oito professores7 do Departamento
de Desenho e Artes Visuais (DDAV), sentiu a necessidade de tornar públicas as
inquietações manifestadas a partir dos questionamentos sobre a importância do
Desenho Geométrico, Geometria Descritiva e Desenho Técnico.
Instituição Pública de Ensino Federal de Educação Básica e Tecnológica, que atua na formação do
aluno a partir do Ensino Infantil até o Ensino Médio, localizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
7
Eliane Mendes, Guacira Macêdo dos Santos, Jeanne Laísa Pereira de Lima, José Rodolfo Ribeiro
Tavares, Lourdes de Jesus Ferreira, Luciene Maria de Souza Zanardi, Marcelo de Freitas Pangaio e
Soraya Barcellos Izar.
5
6
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O PROJETO DE PESQUISA
No projeto de pesquisa que tem abordagem quali-quantitativa, grupos de trabalho
foram criados para pesquisar temas que respaldassem seu objetivo principal: a
inclusão da disciplina Desenho nos PCN da Educação Básica. Dentro do atual contexto sociocultural, os grupos pesquisaram sobre as diretrizes legais atuais e as
práticas pedagógicas das instituições que, como o Colégio Pedro II, mantém o
Desenho em seus currículos.
Um dos grupos ficou responsável pela revisão de literatura sobre a importância
da disciplina na formação do indivíduo, assim como a avaliação da aplicabilidade
de diferentes tecnologias em seu processo de ensino. Para enriquecer a análise,
pesquisou-se sobre o ensino de Desenho em sistemas educacionais de outros
países com o intuito de desenvolver juízo crítico sobre a atuação da disciplina em
instituições de ensino inseridas em outros contextos socioeconômicos culturais.
As informações e os subsídios apresentados neste artigo fazem parte de um
estudo preliminar e corresponde a uma parte do projeto: a elaboração, a
implementação do instrumento de pesquisa e o levantamento de dados. A segunda
etapa está relacionada à análise qualitativa dos dados, sob o enfoque da análise
de conteúdo [10].
A MOTIVAÇÃO
Artigos publicados em eventos da área enfatizam o discurso de profissionais sobre
as consequências que a ausência da disciplina Desenho vem provocando nos
concluintes da Educação Básica e, consequentemente, nos futuros universitários.
Há oito anos, já se discutia as limitações profissionais geradas pela ausência de
visualização 2D e 3D nas mais diversas áreas. Kopke [11, pp. 2-3] menciona
um círculo vicioso que começa na Educação Básica e perpassa pela formação de
professores na universidade:
“Com isso o círculo vicioso, [...] se consolida cada vez mais: não se aprendeu,
torna-se a não se aprender quando na passagem pela universidade e em seu
retorno à escola e à sala de aula, como profissional da educação, fica impossibilitado de ensinar, da forma devida, por não ter aprendido ainda. Ao se
considerar não somente a área de matemática, mas também os conteúdos
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de arte, geografia e ciências (física, química e biologia) - disciplinas abordadas
neste estudo - observou-se que estas necessitam da geometria e do desenho
para dar conta de seus conhecimentos específicos e de suas metodologias,
não sendo assim conduzidas por falta de acesso a estas informações.“ [11].
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Na contramão desta realidade, o Desenho integra o currículo do Colégio Pedro II desde a sua fundação. A disciplina é ministrada do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental
e no 2° e 3° anos do Ensino Médio, conferindo aos alunos egressos, embasamento
teórico que os capacitam nos cursos de nível superior vinculados direta ou indiretamente à área gráfica.
As questões colocadas permeiam os fóruns de profissionais da área e, desse modo,
acredita-se ser pertinente levar essa discussão para outros espaços, ouvindo e refletindo sobre outras opiniões. Assim o grupo resolveu elaborar um meio de registrar
impressões de pessoas de diferentes áreas de atuação e formação sobre a necessidade de uma disciplina que trabalhasse conteúdos de projetividade e visualização.
O INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIO
O questionário foi planejado de forma a atingir os objetivos gerais da pesquisa, com
questões dicotômicas e questões abertas, cujas respostas pudessem ser analisadas
sob o enfoque quali-qualitativo. Os sujeitos da pesquisa são pessoas que em seu
cotidiano possam se deparar com questões que precisam ser solucionadas através
da linguagem gráfica. Para sua aplicação, foram utilizados questionários impressos
(Fig. 3), procurando abranger uma amostragem bem heterogênea.
Também foi adotado o questionário em meio eletrônico8 (Formulário do Google
Docs), divulgado nas redes sociais (Facebook) e através de e-mails. Durante a fase
de elaboração, o instrumento de coleta de dados foi modificado várias vezes com o
intuito de adequá-lo às condições que gerassem dados relevantes e válidos.
A versão final do questionário começa verificando a idade, o grau de escolaridade, a
área de formação e área de atuação profissional com objetivo de identificar alguns
elementos, tais como: se o respondente cursou ou não alguma disciplina relacionada
à área gráfica; ou se em algum momento da graduação ou área de atuação utilizou algum recurso da linguagem gráfica (itens 1 a 3, ratificado pelos itens 7 e 12).
No item 4, colocou-se uma imagem para verificar como o respondente se comportaria diante dela. Também tinha o objetivo de propor uma situação problema em
que a imagem facilitasse seu entendimento.
Disponível em (Acesso em 03 Abril 2015):
https://docs.google.com/forms/d/10Br639Nc8uGjaeAdCsuIwqPAjaYKMR9PnR_rG9Eq0w/viewform.
8
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O item 6 apresentava uma lista com algumas situações problemas relacionadas à
comunicação e expressão gráficas. Solicitava-se que o respondente marcasse as
opções em que achasse que o conhecimento da linguagem gráfica pudesse
auxiliar em seu entendimento. Os itens 8, 9, 10 e 11 tinham o objetivo de verificar
se o respondente teve contato com as disciplinas Desenho Geométrico e Desenho
Projetivo em algum momento da educação básica. E, caso positivo, quando aconteceu e em que instituição de ensino se deu (pública ou particular). O item 13 visava
coletar informações de como o respondente reage e soluciona questões relativas a
uma eventual ausência de conhecimentos relativos à linguagem gráfica. O item 14
se propõe verificar se o respondente acredita ou não ser necessário cursar a disciplina Desenho Geométrico e Projetivo na Educação Básica. Com o objetivo de coletar
depoimentos relevantes e ricos, o item 15 pede o contato do respondente para
agendamento de uma entrevista.
Dos 206 questionários impressos e eletrônicos recebidos, 144 foram tabulados até
a presente data. A idade do entrevistado foi o primeiro dado questionado com o
intuito de identificar o período em que o ensino fundamental (primeiro grau)
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Fig. 3 - Questionário versão impressa. Fonte: Elaboração do grupo de pesquisa.
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foi cursado e verificar a possibilidade de ter estudado a disciplina Desenho no
período em que era obrigatória na grade escolar no Brasil. As idades dos entrevistados variaram entre 16 e 70 anos.
Na segunda questão, foi pedido que os entrevistados informassem a formação mais
recente, com o intuito de identificar o percentual de respondentes com formação
básica, média ou superior completo. Essa informação pode ser relevante para a
posterior fase de analise. No momento atual da coleta de dados, o gráfico da
Fig. 4 ilustra que a maior parte dos respondentes não concluiu a graduação.
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Fig. 4 - Gráfico ilustrativo das respostas da questão n°2. Fonte: Gráfico do Google Docs.

Outro objetivo do instrumento de coleta de dados era verificar se o grupo de entrevistados acreditava ser ou não importante ter uma disciplina que estimule a visualização e trabalhe com os fundamentos do desenho projetivo na formação básica.
Como atualmente a disciplina Desenho não é obrigatória na grade do Ensino Fundamental brasileiro, percebeu-se que os nomes Desenho, Desenho Geométrico e
Geometria Descritiva poderiam não ser reconhecidos pelos respondentes, assim
como seus respectivos conteúdos. A denominação Desenho Projetivo foi escolhida
por abarcar a maior parte do conteúdo. Nesse item verificou-se também que o grau
de escolaridade do entrevistado e área de atuação poderia influenciar nas respostas.
Tal levantamento possivelmente fornecerá dados importantes em análises futuras.
Nessa linha de raciocínio, foi inserida uma imagem no questionário que provocasse
no entrevistado a lembrança de uma situação problema do cotidiano. O grupo escolheu a imagem de uma estante em perspectiva explodida, no estilo “monte você
mesmo”, que como outros itens que são normalmente vendidos, o comprador leva
para casa e faz a montagem do utensílio através de um manual. Um dos respondentes destacou que se tratava de algo para se montar: “Informações para se
montar uma espécie de móvel. Dá um aspecto tridimensional.” O uso da imagem
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nesta questão intencionava trazer a lembrança do entrevistado uma vivência dessa
natureza, por isso a imagem desse item (Estante Vedder - Perspectiva Explodida) foi
identificada no final do questionário.
A Tabela 1 apresenta algumas respostas dadas pelos entrevistados sobre o entendimento que fizeram da imagem apresentada na questão n° 4.
Tabela 1 - Algumas respostas relativas à pergunta 4 do Questionário.
“Pelas formas, acho que poderia ser uma estante, mas não estou certa disto.
Tenho poucas aptidões com formas geométricas.”
“Sim, se trata de uma projeção do que seria uma espécie de “guia” ou “mapa” que pode ser utilizado para facilitar a construção de uma peça, sem precisar de um texto.”
“Não consegui descobrir. Notei apenas alguns planos (que eu tentei articulá-los para formar um
objeto, mas sem sucesso) e algumas linhas que me confundiram.”
“Não faço a mínima ideia do que se trata esse desenho.”
“A imagem é uma ilustração explodida de um móvel.
Representa a posição de encaixe das peças, como elas devem ser dispostas.”

A quinta pergunta objetivava identificar se o entrevistado acreditava que a “leitura”
da imagem precisaria de algum conhecimento específico. Até o presente momento
várias respostas interessantes foram coletadas, reconhecendo que o Desenho se faz
necessário, como no depoimento abaixo:
“As pessoas têm habilidades diferentes. Para alguns, talvez esse desenho
represente as coordenadas exatas para a montagem do móvel. Para outros,
pode ser que ele seja o motivo para dores de cabeça e prováveis grunhidos
de irritação e percepção de incompetência”.
O gráfico da Fig. 5 mostra o resultado preliminar e a Tabela 2 mostram algumas
das justificativas dos respondentes. Muitas pessoas já se depararam com questões
desta natureza em algum momento de suas vidas, sendo necessária certa habilidade para executá-las.
Na questão n° 6 foram relacionados vários itens em que o conhecimento da disciplina poderia auxiliar na realização de algumas atividades. Na versão inicial do
questionário, nomes de conteúdos de Desenho foram colocados neste item,
porém observou-se que para um indivíduo que não tivesse estudado a disciplina.
Desenho, tais nomes não fariam sentido. Optou-se por listar atividades e funções
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“Informações para se montar uma espécie de móvel.
Dá um aspecto tridimensional.”
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em que o conhecimento estudado na disciplina Desenho pudesse auxiliar direta
ou indiretamente na interpretação ou resolução dessas questões (visualização,
confecção e maquetes, escala gráfica). A questão n°14 pergunta de forma direta se
o entrevistado considera necessária a inserção da disciplina Desenho Geométrico
e/ou Projetivo no currículo da Educação Básica. Os dados preliminares mostraram
que a maioria dá uma resposta positiva, conforme ilustra o gráfico da Fig. 7.
Para este artigo, foram considerados os dados imediatos do questionário que
retratam o atual momento da pesquisa. A análise qualitativa das respostas será
desenvolvida em uma segunda etapa da pesquisa.

Fig. 5 - Gráfico ilustrativo das respostas da questão n°5. Fonte: Gráfico do Google Docs.
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Tabela 2 - Algumas respostas relativas à pergunta n° 5 do Questionário.
“Há pessoas que até conseguem fazer montagens de peças sem terem aprendido
Desenho, mas são pessoas dotadas de “habilidade manual”. Quem não tem esse dom,
sem entender de Desenho, não consegue mesmo.”
“As pessoas têm habilidades diferentes. Para alguns, talvez esse desenho represente as
coordenadas exatas para a montagem do móvel. Para outros, pode ser que ele seja o motivo
para dores de cabeça e prováveis grunhidos de irritação e percepção de incompetência.”
“Em muitos momentos nos deparamos com esses manuais
e na maioria das vezes não conseguimos interpretar a imagem.”
“Demorei bastante para chegar a uma conclusão e ainda assim, não estou certa dela.”

“Sem uma noção prévia, o desenho acima torna-se um aglomerado de traços, apenas.”
“Ainda que o fabricante pretenda que seja intuitivo, na verdade, gera
muita dificuldade para quem nunca teve acesso a esse tipo de raciocínio.”
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Fig. 6 - Gráfico ilustrativo das respostas da questão n°6.Fonte: Gráfico do Google Docs.

CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS DO ATUAL MOMENTO DA PESQUISA
O objetivo deste artigo é socializar com a comunidade acadêmica os dados preliminares da primeira etapa da pesquisa sobre a necessidade da inclusão da disciplina Desenho no currículo da Educação Básica das escolas brasileiras, dados
esses obtidos através de um questionário aplicado para pessoas de faixas etárias
diferentes e formações diversas. Trabalhos acadêmicos apresentados em eventos
relacionados à área gráfica mostram que essa lacuna na formação dos indivíduos
necessita ser revista, justificando a pesquisa.
O ensino de Desenho, na educação básica e em suas diferentes modalidades, desenvolve habilidades relacionadas à visualização espacial, necessárias em situações do cotidiano ou situações especificas do âmbito profissional. A visualização
pode ser fácil e intuitiva para algumas pessoas, mas pode não ser para todos.
Cabe a Educação Básica desenvolver tal habilidade nos indivíduos da sociedade
em que está inserida.
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Fig. 7 - Gráfico ilustrativo das respostas da questão n°14. Fonte: Gráfico do Google Docs.
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O questionário é uma parte da pesquisa que ratifica o objetivo principal do grupo.
Após ser concluída, tais resultados devem seguir um longo caminho visando sensibilizar as autoridades e propor uma efetiva mudança na lei, tornando o ensino de
Desenho obrigatório no território brasileiro. Após a conclusão da segunda etapa da
pesquisa relativa à análise qualitativa dos dados serão estudados os meios legais
para que tais resultados cheguem às instancias competentes. Assim, as inquietações dos que veem a relevância de tal conhecimento para a formação básica do
indivíduo (professores do Colégio Pedro II, demais profissionais da área gráfica e uma
parcela da sociedade representada pelas pessoas que responderam aos questionários) não terão sido em vão.
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UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE
PARA LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
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ABSTRACT
Our Teaching Innovation Project (PID) is a turning point in the teaching of Descriptive
Geometry in our School of Architecture. We have slightly modified the program to
update it (it was over twenty-five years without any review) but mostly we have
incorporated new methodologies in teaching, both for the classroom and for home.
The results demonstrate that students are more involved with the course, having
fun with it, recognize its sense and apprehend and learn easily. This new
methodology refers not only to the use of new technologies, useful for the necessary
spatial thinking on the course, and appreciated, for the assistance provided to the
student, when viewing and thinking about them; but how to teach the class, making
classrooms-workshops where students become actors and teachers themselves.
KEYWORDS: Teaching Innovation Project, Collaborative Learning, Descriptive Geometry, New Technologies, Involving Students.
RESÚMEN
Nuestro Proyecto de Innovación Docente (PID) ha supuesto un antes y un después
en la enseñanza de la Geometría Descriptiva en nuestra Escuela de Arquitectura.
Hemos modificado ligeramente el programa para actualizarlo (llevaba más de
veinticinco años sin tocar) pero sobre todo, hemos incorporado nuevas metodologías
en su enseñanza, tanto para el aula como para casa. El resultado ha sido un alumno
más involucrado con la asignatura, que se divierte con ella, le ve sentido y la
aprehende y aprende fácilmente. Esta nueva metodología se refiere no sólo al uso
de nuevas tecnologías, muy útiles para el pensamiento espacial necesario en la
asignatura, y apreciadas, por la ayuda que al alumno prestan a la hora de
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visualizar y pensarlas; sino en el modo de impartir la clase, convirtiéndola en aulas-talleres donde los alumnos se convierten en protagonistas y profesores.
PALABRAS CLAVE: Proyecto Innovación Docente, Aprendizaje Colaborativo, Geometría
Descriptiva, Nuevas Tecnologías, Involucrar al Alumno.
INTRODUCCIÓN
Hace tiempo que la asignatura de Geometría Descriptiva en nuestra pequeña
Escuela de Arquitectura, en la Universidad de Valladolid (España), adolece de
síntomas causados por la vejez de un programa y una metodología que poco se han
revisado en los últimos veinte años. Síntomas que la alejan de una enseñanza y unas
prácticas pedagógicas que poco se parecen a las de entonces y que hoy se vuelcan
en el alumno tanto desde los contenidos hasta los instrumentos para enseñarlos.
La Geometría Descriptiva ha sido generalmente estigmatizada por el alumno por
abstracta y compleja, desvinculándola frívolamente del pensamiento arquitectónico.
Sin embargo, es la ciencia que nos provee del léxico y la gramática con los que
poder pensar e imaginar el espacio. Es preciso que el alumno de primer curso lo
aprehenda, se involucre con ella, que la vea cercana, útil y fundamental. Y para ello,
hemos tenido que enfocar el modo como se enseña con otra lente.
Conscientes de esta situación el curso pasado propusimos la redacción de un
Proyecto de Innovación Docente (PID) que se comprometiera a resolverlos y
actualizara la asignatura con tres objetivos claros: involucrar al alumno con la
asignatura de un modo dinámico, introducir materiales e instrumentos basados
en las nuevas tecnologías, antes impensables, y redireccionar el programa de la
asignatura y su evaluación hacia cauces más pragmáticos, inmediatos y en
contacto con la arquitectura real y las nuevas herramientas de proyección
arquitectónica. Estos objetivos son en sí mismos, para una asignatura que desarrolla
el pensamiento espacial complejo, suficientes para valorar la propuesta en términos
de innovación educativa y medir su validez e idoneidad.
OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
Es evidente que la introducción de las nuevas tecnologías en el aula son acicate
y razón suficiente para repensar el modo de afrontar cualquier asignatura. Para
la Geometría Descriptiva también. Sin embargo, una transformación no gratuita y
fundamentada, precisa una reflexión importante en el modo de hacerlo. No basta
con sustituir el lápiz y papel por un software y un pantalla, pues así se pierde la
oportunidad de poner en crisis tanto el método como el programa. Reconocemos que
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no es tarea fácil. No hasta que no nos hemos encontrado con un software que nos
permitiera dibujar directamente en el espacio tridimensional, de manera intuitiva
(esto es fundamental) y sin necesidad de hacer un curso de aprendizaje exclusivo
previo. Y no hasta que no lo hubiéramos puesto aprueba en el aula con nuestros
alumnos. Poder dibujar, plantear y resolver problemas espaciales en el propio
espacio, sin necesidad de proyecciones planas, era el camino, y para ello el software
de SketchUp nos ha lanzado adelante.
Como ya hemos visto antes, nos encontrábamos con un programa de Geometría
Descriptiva clásico, donde el procedimiento metodológico no se había visto
revisado en muchos años y donde los sistemas de representación se estudiaban por
separado. Las clases seguían el esquema de una clase magistral, donde la
comunicación profesor-alumno era unidireccional y los ejercicios se repetían año
tras año. Y el modo de evaluación también; esto es, mediante un examen final que
recogía difícilmente en tres ejercicios el temario de la asignatura.
Si bien resulta obvio que la Geometría no se puede cambiar alegremente y que sus
contenidos son los que son; el modo de enseñarlos sí, y en ello tienen mucho que
decir las nuevas tecnologías, como ya estamos viendo.
Y como también hemos entrevisto, el modo de implantarlas en clase no podía ser
como mero sustituto preciso de la representación en dos dimensiones que hacemos que los espacios que diseñamos en tres; en el sistemas de proyección que
sea, diédrico, cónico, etc. Las nuevas tecnologías habrían de ayudarnos en la comprensión espacial y, por tanto, habrían de ser útiles en la práctica pedagógica para
facilitar esa visión espacial que pretendemos enseñar. Y por tanto ser útiles en la
adquisición de las capacidades que se piden a los alumnos: dibujar, imaginar y explicar en 2D y 3D. Y desde luego, son útiles en la relación profesor-alumno, lo cual
redunda en una mayor implicación de ambos con la enseñanza-aprendizaje y en
mejores resultados.
Para potenciar esa implicación del alumno, además, hemos introducido e interactuado mediante la plataforma moodle que nos facilita lo que se conoce como e-learning.
Gracias a ella los alumnos han podido seguir el temario de la asignatura, temario
realizado tanto por ellos como por nosotros, o incluso, otras fuentes vía web, blog,
etc. Pero también realizar los ejercicios de curso, algunos propuestos por ellos
mismos. Discutir en el foro, estar alerta a las novedades y notificaciones, aportar ideas,
sugerencias, etc. Además de entregar los trabajos requeridos a lo largo del curso.
Los tres objetivos del Proyecto de Innovación Docente, antes enunciados, y su
grado de cumplimiento son:
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Fig. 1 - Aula de GD. La pizarra digital y la de tiza se complementan perfectamente en clase.

a) involucrar al alumno con la asignatura. Para ello era preciso dinamizar
el hecho pedagógico. Teníamos claro que era preciso conducir al alumno hacia la
participación en la redacción de ejercicios en grupo, así como en la presentación
de material docente. Todo ello facilitado por la comunicación casi permanente
entre profesor-alumnos y alumnos-alumnos que nos proporcionaba moodle como
plataforma de conexión. Como objetivos secundarios hemos podido comprobar cómo
esto, además, ha estimulado el trabajo en grupo, reforzado las capacidades del
alumnado en la resolución de problemas y estimulado la comunicación entre el
alumno y el profesor.
b) introducir materiales y equipamientos basados en las nuevas tecnologías.
Además de la ya descrita incorporación de moodle como una de las herramientas
básicas del “Espacio Europeo de Educación”, hemos introducido herramientas
informáticas capaces de ayudarnos y estimularnos en el pensamiento y desarrollo de
elementos en el espacio tridimensional, fundamentales en nuestra área de
conocimiento. Poder visualizar en tiempo real y en tres dimensiones lo que hasta
ahora era obligado dibujar en dos (no por ello malo, pero si deficiente). Trabajar
con entornos de dibujo asistido por ordenador nos ha permitido incidir en aspectos
relevantes de las geometrías que estudiamos, y no perder el tiempo y esfuerzo en
otros como la precisión del dibujo.
El software que hemos introducido en clase, como ya hemos visto, es SketchUp
por su sencillez de uso y potencia en los términos que nos interesan en la asignatura. SketchUp nos limita a dibujar en tres dimensiones, lo que lejos de ser
un defecto es una virtud; es lo que buscábamos. Trabajar directamente en el espacio
nos permite, no sólo navegar y orbitar alrededor de lo que diseñamos, sino poder
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ver y comprender las relaciones geométricas entre las partes de cada figura,
y medir directamente, sin necesidad de operaciones auxiliares, que son las que
dificultan el proceso.
Esto no significa que el programa lo dibuje todo y que se reduzcan contenidos. Los
contenidos siguen siendo los mismos, pero se han tenido que verse modificados
en su manera de imaginarlos y dibujarlos por estas nuevas herramientas. En otras
palabras, el alumno ahora no se pierde en giros y cambios de plano, sino en entender
las relaciones geométricas intrínsecas a las piezas que se les pide representar y que
les permiten hacerlo.
Y este hecho es el que fundamenta todo el cambio realizado. Ya no es preciso
dedicar ‘todo el tiempo’ a operaciones auxiliares en dos dimensiones, sino en tres.
Ya no es preciso que el alumno calcule la intersección de dos figuras entre sí con
un método que casi se aprendía de memoria y que cuando algo no era como esperaba no era capaz de resolver. En definitiva, el aporte de un software como este,
desarrollado en el aula convenientemente, ha posibilitado la revisión del programa
de la asignatura como veremos en el siguiente objetivo.
Por otro lado, hemos podido disponer de pizarras digitales que nos han permitido
manipular dichos los objetos a representar con las manos, evitando el intermediario
del ratón. Y principalmente a hacerlo colaborativamente, es decir, todos en el mismo
dibujo, todos a la vez; y no cada uno en su ordenador portátil. Orbitar sobre una pieza
con un movimiento de la mano, trazar un plano de sección con los dedos, hacen que
los alumnos se introduzcan de lleno en la materia.
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Fig. 2 - Un alumno complementa una clase a sus compañeros.
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Y junto a esta pizarra digital, una de tiza. Pizarra que nos permite dibujar en 2d el
resultado de lo que hemos operado en 3d, y que nos permite discutir y plantear otras
opciones. Este pensamiento en grupo ha resultado mucho más enriquecedor que
si cada alumno hiciera el esfuerzo en solitario. La comprensión es inmediata y su
asimilación mucho más rápida y eficaz.
c) redireccionar el programa de la asignatura. El trabajar con modelos virtuales
en el espacio nos ha permitido, como ya hemos dicho, ir más rápido en algunos
temas que hasta ahora eran complejos por su dibujo manual. Temas como la
intersección entre figuras o el cálculo de sombras han de verse redirigidos ante
la sobrecogedora velocidad, inmediatez y sencillez de los modelos virtuales
proporcionados por el ordenador. Redirigidos, que no eliminados, pues si bien
es cierto que el software proporciona una rapidez y precisión inigualables en la
resolución de los problemas, es preciso antes saber plantearlos en el espacio;
tiempo que antes se franqueaba con un enunciado de ejercicio, y que hoy es parte
del propio ejercicio, involucrando al alumno en todo el proceso completo; quizá al
que se enfrente cuando sea arquitecto.
Gracias a esto, además, hemos podido acercar de un modo natural la geometría a
la arquitectura tangible e introducir temas nuevos que nunca se habían enseñado
en esta Escuela como el dibujo de superficies alabeadas, las perspectivas de plano
de cuadro inclinado, las redes espaciales y la estereotomía, así como la rectificación
fotogramétrica aplicada a la Arquitectura.
El temario, aun dividiéndose todavía en los grandes Sistemas de Proyección,
confiamos que algún día deje de hacerlo y se vuelque principalmente en la comprensión de posicionamientos y relaciones entre piezas o las partes de una pieza,
en el espacio. Para posteriormente introducir en él un sistema de referencia, con los
planos de proyección que precise, sobre el que proyectar aquellas piezas. No es la
pieza la que se introduce en un sistema de referencia, sino este el que se introduce
en el espacio donde se encuentra la pieza.
Dentro de este objetivo, y en relación con la nueva orientación del programa de
la asignatura, sería deseable poder eliminar definitivamente el sistema clásico de
evaluación mediante examen. Procedimiento que desde la introducción del Plan
Bolonia se ha visto progresivamente modificado, concediéndole cada vez menos
importancia a esta prueba en favor de otras prácticas tutoradas en el aula y
aquellas realizadas en casa, individualmente o en grupo.
Pero para ello es fundamental que los grupos sean reducidos, algo que, de momento,
no es así. El seguimiento de cuarenta o cincuenta alumnos no es posible de llevar a
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cabo con la atención y dedicación necesaria para una evaluación continua adecuada.
Por el momento, ha de seguir complementándose con una prueba final, menguada
en su valoración por la de múltiples entregas de diferentes ejercicios realizados
durante el curso, tanto individualmente como en equipo; y que repercuten
positivamente en el objetivo principal y aglutinador de todos, esto es, involucrar
al alumno.
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Una de las formas que nos ha ayudado a comprender el efecto positivo de esta
experiencia, quizá de un modo especialmente sorprendente, ha sido el hecho de
comprobar cómo los alumnos han participado de manera orgullosa en la muestra de
sus resultados, tanto en las exposiciones que hemos hecho en la Escuela como en
las redes sociales en las que los hemos colgado.

Fig. 3 - Página inicial del blog.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La sensación general del Proyecto es muy positiva. Los tres objetivos enunciados
se han conseguido. Hemos podido comprobar efectivamente cómo los alumnos
aprendían la materia sintiéndose cómplices en su enseñanza. Los roles
alumno-profesor, sin dejar obviamente de existir, se han diluido hasta el punto
de que el aprendizaje, en ocasiones, iba dirigido por ellos. La asignatura que
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Fig. 4 - Póster presentado a la
V Jornada de Innovación Docente, 2014.

resurge de este PID es mucho más fuerte,
sólida, pedagógica, que la que veníamos
enseñando en los últimos años. Y ello sin
grandes modificaciones en el temario, que
las ha habido como ya hemos visto, sino
por cómo los cambios en la metodología,
los cambios en la instrumentación, etc. la
han elevado a un grado superior. Y ellos es
corroborado por los resultados obtenidos,
principalmente, en la participación de
los alumnos y los resultados académicos
obtenidos comparados con los de años
pasados. Datos corroborados por los mismos
alumnos que, mediante dos encuestas
realizadas a lo largo del curso, han podido
criticar, además de un modo muy positivo, los
procesos, métodos y contenidos del curso.

CONCLUSIONES
Para terminar no queda más que redundar en lo ya dicho. La experiencia ha sido
muy positiva, pero para ello ha sido preciso un trabajo excepcional en su ideación,

Fig. 5 - Exposición de trabajos en la Escuela de Arquitectura y alumnos trabajando en clase, 2014.
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preparación y puesta en marcha durante todo el curso. Esta metodología implica
al alumno pero también al profesor. Y le obliga a estar prácticamente pendiente
de los alumnos los siete días de la semana, durante un año completo. Le obliga a
‘rebuscar’ en su bagaje para encontrar ideas y ejercicios que motiven a sus
alumnos, que les ayuden a entender, no sólo la materia, sino el por qué de su
estudio, y que, en la medida de lo posible, les acerquen a un método de estudio
próximo a la investigación.
La generalización de la experiencia es obvia, sólo que precisa un esfuerzo por
parte del profesorado, acomodado en su enseñanza inmóvil durante los años, con
ejercicios idénticos y, en ocasiones, dudosa voluntad pedagógica:
- involucrar a los alumnos de un modo dinámico,
- introducir las nuevas tecnologías,
- y actualizar los programas de las asignaturas hacia aspectos más pragmáticos,
inmediatos y en contacto con la realidad.
Son objetivos que están tan íntimamente relacionados que se apoyan entre sí.
Y cuya unión genera metas de mayor valor que la mera unión de estos.
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Fig. 6 - Exposición de trabajos en la Escuela de Arquitectura: Plegaduras Arquitectónicas, 2015.
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LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS DE LA CATEDRAL
DE CANTERBURY: DIFERENTES GEOMETRÍAS,
DIFERENTES MAESTROS
Rocío Maira Vidal
Universidad Politécnica de Madrid, Spain (rociomaira@enjarje.com)

RESUMEN
Los conocimientos geométricos en el Medioevo constituían un privilegio que solo
estaba al alcance de pequeños grupos de canteros y constructores, sin embargo
se trataba de una herramienta imprescindible para poder construir los complejos
sistemas de abovedamiento de las grandes catedrales. La construcción de las
bóvedas góticas se vio enormemente favorecida con el desarrollo del conocimiento
geométrico, permitiendo a los maestros simplificar los procesos constructivos.
En esta comunicación se abordará el estudio de la geometría de las bóvedas
199

Rocío Maira Vidal

ABSTRACT
Geometry knowledge in the Middle Ages was a privilege only available for small
groups of stonemasons, but it was the method that allowed the construction of
complex vaults in the great cathedrals. The construction of gothic vaults was
greatly favoured by the progress of geometry procedures, which made possible to
simplify the constructive process.
This paper has been written to show the results of the comparison of the different
geometries in the sexpartite vaults of Canterbury Cathedral. Preserved medieval
documents have allowed us to know the chronology and the origin of their masters.
The first sexpartite vaults were built by a French master and the others were built by
another master builder, of English origin. Their compared geometry indicates some
differences which confirm the work of different masters. We think that, through the
comparative study of the gothic vaults and the new measurement technologies, it is
now possible to reveal important information about their construction processes and
chronology.
KEYWORDS: Medieval Geometry, Canterbury Cathedral, Pointed Ribs, Semicircular
Arch, Sexpartite Vault.
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sexpartitas de la Catedral de Canterbury. La documentación medieval conservada
nos ha permitido conocer su cronología y el origen de sus maestros. Mientras que las
primeras bóvedas sexpartitas son obra de un maestro francés, las demás fueron construidas por un maestro de origen inglés. Con la comparación de su geometría hemos
encontrado claras diferencias que abalan la mano de dos arquitectos distintos. Por
tanto, creemos que el estudio comparativo de las geometrías medievales empleadas
en la construcción de las bóvedas, ahora posible gracias a las nuevas tecnologías
de medición, puede aportar datos relevantes sobre su construcción y cronología.
PALABRAS-CLAVE: Geometría Medieval, Catedral de Canterbury, Arco Apuntado,
Arco de Medio Punto, Bóveda Sexpartita.
LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS
Uno de los capítulos más interesantes del gótico europeo lo constituyen las
bóvedas sexpartitas. En sus comienzos, la bóveda en cruce de ojivas de planta
cuadrada, limita su uso a espacios relativamente pequeños, pero ante la necesidad
de cubrir espacios de considerables dimensiones, aparece una nueva bóveda de
características muy peculiares. Se trata de una bóveda en cruce de ojivas reforzada
por el centro con un arco paralelo a los arcos fajones que la divide por la mitad. Esta
configuración fragmenta el arco formero en dos, creando una pareja de ventanales
en cada lado. Las dificultades que implica la construcción de este tipo de bóvedas
explican quizás su abandono y la vuelta a la bóveda de crucería simple, ahora, de
tramos rectangulares. La existencia de la bóveda sexpartita apenas se extendió más
allá de cincuenta años, a finales del siglo XII y comienzos del XIII. No obstante, a
pesar de su corta existencia se extendió por toda Europa y con ella se llevaron a cabo
importantes abovedamientos, desde Inglaterra hasta Polonia.
Vilollet-le-Duc, a finales del s. XIX, hace una sucinta explicación de este tipo de
bóvedas [1]. También A. Choisy, más tarde, dedica unas páginas a la bóveda
sexpartita francesa [2]; desde entonces, este tema, ha merecido escasísimas
referencias en los estudios posteriores del gótico. Podría considerarse la geometría
de la bóveda sexpartita de Viollet-le-Duc el prototipo de todas ellas, pero ciertamente,
los estudios que hasta la fecha hemos realizado nos permiten afirmar que existe
una gran variedad de bóvedas, con diferentes geometrías y distintas estrategias de
construcción. La investigación que hemos llevado a cabo nos ha permitido realizar
una primera clasificación de estas bóvedas según la forma de sus arcos.
El estudio de su geometría ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías de
medición. En Europa se ha empleado un programa informático de Autodesk basado
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Fig. 1 - Levantamiento realizado con 123D catch. Bóveda sexpartita
sobre el coro de la Catedral de Canterbury.

en la fotogrametría; el 123d Catch. Su precisión se ha comprobado comparando
los resultados obtenidos en la catedral de Notre Dame de Paris y en la catedral de
Bourges con las nubes de puntos realizadas con escáner laser en ambos edificios.
En España los levantamientos se han realizado con estación total laser.
CLASIFICACIÓN DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS A PARTIR DE SU GEOMETRÍA
El estudio de las bóvedas sexpartitas francesas y españolas nos ha permitido
clasificarlas en dos grupos según la geometría de sus arcos centrales. En el primero,
donde se incluyen las bóvedas de Notre Dame de Paris, el arco central es un semicírculo peraltado más de dos metros y medio sobre la línea de imposta. El segundo, al
que pertenece la catedral de Bourges, se caracteriza por su arco central apuntado y
ligeramente peraltado, del orden de 30 cm sobre la línea de imposta. Ambas tipologías
comparten características geométricas comunes, la más importante es que sus
arcos ojivos son siempre de medio punto con sus centros en la línea de imposta2. [3]
Sin embargo, las bóvedas sexpartitas inglesas no pueden incluirse en la clasificación
mencionada ya que la mayor parte de ellas no tienen arcos diagonales semicirculares con sus centros en la imposta, siendo apuntados o rebajados según el caso.
Todos los dibujos son de la autora.
Se han encontrado algunos casos excepcionales que no se pueden enmarcar en esta clasificación
por tener sus arcos diagonales apuntados o rebajados.

1
2
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El único ejemplo inglés con nervios ojivos semicirculares con sus centros en la imposta son algunas de las bóvedas de la Catedral de Canterbury, que pueden incluirse
en la clasificación, otras sin embargo presentan peculiaridades distintas, que indican
su ejecución a cargo de un maestro diferente, que probablemente no dominaba la
geometría medieval, tan importante para la construcción de las bóvedas [4].
CRONOLOGÍA Y AUTORÍA DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS
DE LA CATEDRAL DE CANTERBURY. LOS ESCRITOS DE GERVASE
La catedral primada de Inglaterra es la primera catedral inglesa en la que se emplea
esta tipología de abovedamientos (1176-1179). Las bóvedas sexpartitas cubren sus
dos brazos cruceros, el coro y el altar mayor.
La catedral normanda, anterior a la gótica existente, sufrió en 1174 un devastador
incendio que afectó a su lado oriental [5]. La cripta es la única parte del antiguo
edificio que se conserva actualmente, ya que el daño causado fue tan severo que
tuvieron que derribar los restos del coro y del presbiterio que quedaron en pie.
Su reconstrucción es considerada como el primer edificio gótico de Inglaterra
que aplicó la nueva Arquitectura que se estaba experimentando en ese momento
en la Île de France. Las obras comenzaron en el año 1174, terminándose en 1180.
Entre la documentación medieval conservada en la catedral de Canterbury, encontramos un documento muy singular que describe tanto el incendio sufrido en la catedral
como el proceso de la reconstrucción llevado a cabo en su cabecera [5]. Se trata de
los escritos de Gervase (1141-1210)3, un monje de la catedral de Canterbury4. La
redacción de los acontecimientos se organiza por año de construcción, especificando
que con la llegada del invierno, las obras deben paralizarse hasta el siguiente año.
En el primer año de la reconstrucción, de 1174 a 1175, el monje Gervase describe
fundamentalmente el estado de la ruina5. Es muy interesante comprobar cuáles
No se conoce con certeza el momento en que este monje empieza a formar parte de la catedral, con
seguridad desde 1163, aunque posiblemente se incorporó en fecha algo más temprana, quizá desde
1150. Gracias a este documento no solamente conocemos las fechas de la reconstrucción de la catedral sino el nombre y procedencia de los maestros que las llevaron a cabo.
4
La redacción del documento tenía como finalidad la exposición de los argumentos necesarios para
mostrar al Papa Inocente III y a algunos arzobispos el poder y la importancia de la catedral con motivo
del litigio que mantenía con el arzobispo Baldwin.
5
En un primer momento hay dos opiniones contrapuestas sobre cómo se debe abordar la obra.
Algunas personas opinaban que era necesario derribar lo que había quedado en pie ya que no era una
estructura segura por encontrarse muy dañada. Otros en cambio consideraban que se debía construir
conservando estas estructuras y apoyando las nuevas construcciones sobre ellas. William de Sens
comenzó su trabajo supervisando el estado de las ruinas, ocultando al principio su opinión, según
relata Gervase, sobre la necesidad de derribarlas. Una vez comenzadas las obras plantea a los monjes
dicha necesidad, que fue aceptada finalmente por motivos de seguridad.
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eran las cualidades más importantes a la hora de elegir el maestro de obras:

“He constructed ingenious machines for loading and unloading ships, and for
drawing mortar and stones. He delivered templates for shaping the stones to
the sculptors who were assembled and diligently prepared other of the same
kind. The choir thus condemned to destruction was pulled down, and nothing
else was done in this year…” [5].
En el siguiente año, de 1175 a 1176, se llevan a cabo los trabajos para la reconstrucción de varias columnas, las bóvedas de las naves laterales y el triforio,
llegando casi hasta el crucero Este. Entre 1176 y 1177 se construyeron las columnas
torales occidentales, los triforios del coro y transepto y se levantaron las tres bóvedas
del coro, dos de ellas sexpartitas. Al año siguiente (1177-1178) se hicieron cinco
pilares en el espacio del altar mayor, se terminaron los triforios y ventanales y se
preparó la estructura necesaria para realizar las bóvedas sexpartitas restantes.
Sin embargo, los trabajos se vieron afectados por un grave incidente acaecido en
las obras; una de las vigas de la estructura se partió y el maestro de obras se
precipitó al suelo. La estructura de la que cayó fue el forjado de madera preparado
Las bóvedas se hicieron con piedra y tufa (caliza aligerada) de Caen, lo que suponía un sobreesfuerzo
que había que prever.
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“However, amongst the workmen there had come a certain William of Sens,
a man active and ready, and as a workman most skilful both in wood and
stone. Him, therefore, they retained, on account of his lively genius and good
reputation, and dismissed the others. And to him and to the providence of
God was the execution of the work committed” [5].
Entre otras características, como su ingenio y buena reputación, se valora
especialmente su mayor habilidad con la madera y la piedra respecto de los
demás trabajadores. Podemos comprobar no solamente la importancia de la talla
de la piedra para ejecutar los muros y las bóvedas sino también del trabajo de
carpintería necesario para ejecutar las cimbras que aguantarían el peso de la
fábrica durante su montaje. El maestro de obras se encargaba también de idear y
construir ingeniosas máquinas que permitiesen la sencilla carga y descarga de la
piedra traída en barco desde Francia6. Durante este año se derribaron las ruinas
y el maestro diseñó y distribuyó las plantillas necesarias para la talla de piedra.
Se formaron nuevos escultores para llevar a cabo los trabajos de la talla.
Suponemos entonces, aunque no se menciona, que es el momento en el que el
maestro realiza las monteas de las bóvedas, es decir, los dibujos geométricos que
harán posible su construcción.
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a la altura de las jarjas de la bóveda para soportar las cimbras de los arcos, que
alcanza algo más de 14 metros (50 pies). William de Sens quedó postrado en la
cama mal herido a la espera de su recuperación. Mientras tanto el monje encargado
de la supervisión de los trabajadores, se hizo cargo de la obra hasta la llegada
del invierno. En este corto espacio de tiempo solo se levantaron las dos bóvedas
cuatripartitas de cada lado del crucero.
“Upon these ten he placed arches and vaults. But after the two triforia and
upper Windows on both sides were completed and he had prepared the
machines for forming the great vault, suddenly the beams broke under his feet,
and he fell to the ground, stones and timbers accompanying his fall, from the
height of the [springing] capitals of the upper vault, that is to say, of fifty feet.
(…) The master, thus hurt, remained in his bed for some time under medical
care in expectation of recovering, but was deceived in this hope, for his
health amended not. (…) Nevertheless, as the winter approached, and it was
necessary to finish the upper vault he gave charge of the work to a certain
ingenious and industrious monk, who was the overseer of masons” [5].
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En 1178-1179 William de Sens, al no mejorar su estado de salud, decidió volver
a su tierra natal. Le sucedió en los trabajos William the Englishman, que ejecutó
las dos bóvedas sexpartitas de los brazos cruceros y las del presbiterio, y continuó
con los cimientos para la construcción de la capilla de Saint Thomas, con la que
termina la cabecera. Durante el último año de obras (1179-1180) se terminan los
trabajos con la ejecución de la Trinity Chapel.
“And the master, perceiving that he derived no benefit from the physicians,
gave up the work, and crossing the sea, returned to his home in France. And
another succeeded him in the charge of the works; William by name, English by
nation, small in body, but in workmanship of many kinds acute and honest. He
in the summer of the fifth year [1179] finished the transept on each end, that
is, the north and the south, and closed the vault over the great Altar, (…)” [5].
DIFERENTES GEOMETRÍAS EN LAS BÓVEDAS DE LA CATEDRAL
Las bóvedas construidas sobre el coro, realizadas por el maestro francés, son el
único ejemplo entre todas las bóvedas sexpartitas inglesas que pueden enmarcarse
dentro de la clasificación establecida para las bóvedas francesas, formando parte
del grupo definido por la catedral de Bourges, es decir, con su arco central apuntado
ligeramente peraltado, y sus nervios diagonales de medio punto con los centros en
la línea de imposta (Fig. 2). Sus nervios perpiaños también son arcos apuntados.
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Las bóvedas construidas por el maestro inglés, es decir, el transepto y el presbiterio,
mantienen sus arcos diagonales de medio punto, aunque los arcos centrales son
apuntados y se peraltan notablemente sobre la línea de imposta, 1,70 metros en
las bóvedas de los brazos cruceros (Fig. 3) y 0,60 metros en la bóveda oeste del
presbiterio (Fig. 4). En ambos casos los perpiaños son nervios apuntados y los
formeros son de medio punto.
La bóveda sexpartita oriental del altar mayor destaca por su extraña volumetría
que responde a la necesidad de adaptarse a la fábrica existente, por ello su lado
Este se estrecha notablemente ya que se apoya sobre los muros de la cripta que
presentan esta complicada forma. Los nervios tienen geometrías muy diferentes. Los
diagonales son nervios rebajados más de medio metro respecto la línea de imposta,
mientras que los arcos perpiaños son apuntados con mayor o menor intensidad.
El arco central es semicircular y se peralta aproximadamente 1 metro sobre la
línea de imposta (Fig. 5).
En la construcción de las bóvedas góticas era frecuente el empleo de la misma
curvatura para la ejecución de todos los arcos [6]. De esta forma se facilitaba
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Fig. 2 - Hipótesis de la geometría de la bóveda sexpartita sobre el coro
de la Catedral de Canterbury, obra de William de Sens.
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Fig. 3 - Hipótesis de la geometría de las bóvedas sexpartitas sobre los brazos cruceros
de la Catedral de Canterbury, obra de William The Englishman.
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Fig. 4 - Hipótesis de la geometría de la bóveda sexpartita occidental sobre el presbiterio
de la Catedral de Canterbury, obra de William The Englishman.

Fig. 5 - Hipótesis de la geometría de la bóveda sexpartita oriental sobre el altar mayor
de la Catedral de Canterbury, obra de William The Englishman.
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RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS GEOMÉTRICOS
Y EL ORIGEN DE LOS MAESTROS CANTEROS
La geometría empleada por el maestro de origen francés, William de Sens, implica un enorme conocimiento de la construcción y de los recursos geométricos para
facilitar el proceso constructivo de las bóvedas realizadas. Esto se hace especialmente
evidente si tenemos en cuenta que la geometría de estas bóvedas presenta la
misma curvatura para todos sus nervios, lo que implica la utilización de la misma
cimbra para todos ellos. En el momento de su construcción, en Francia ya se habían
realizado las bóvedas sexpartitas más relevantes, entre ellas las de la catedral
de Sens, supuesto lugar de procedencia del maestro. La similitud entre las bóvedas de ambos edificios no se limita exclusivamente a los detalles de sus claves,
sección de sus nervios y jarjas, muy similares entre sí, sino también a la utilización
de los mismos recursos geométricos, peraltando ligeramente los nervios centrales
apuntados de las bóvedas para poder utilizar la misma curvatura que para los
nervios diagonales, es decir, se empleó la misma cimbra en todos ellos. Quizá este
maestro participó en las obras de la catedral francesa, aplicando sus conocimientos posteriormente en las obras de la catedral de Canterbury. Sin embargo, las
bóvedas realizadas por el maestro inglés, tienen sus nervios centrales u ojivos con
una curvatura diferente a la de los demás, según el caso. A esto hay que añadir que
sus geometrías no están claramente definidas, es decir, no se trata de arcos apuntados ligeramente peraltados, o arcos semicirculares sobre un peralte de considerable
altura, sino que sus geometrías se encuentran a mitad de camino entre una forma
y otra. Son nervios apuntados con peraltes demasiado altos, por lo que en ambos
casos la unión del nervio curvado con las dovelas verticales del peralte marca un
punto de inflexión, que puede incluso detectarse a simple vista. Esta solución complica el proceso constructivo al necesitar cimbras diferentes para la ejecución de sus
nervios, lo que podría indicar que el maestro inglés no es un profesional experimentado o que desconoce los procedimientos geométricos que se utilizaban en Francia.
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enormemente el proceso constructivo, pudiendo usar la misma cimbra y dovela para
todos sus nervios. En el análisis realizado hemos comparado las curvaturas de los
arcos para comprobar si existe o no estandarización.
Solamente las bóvedas realizadas por el maestro francés presentan estandarización
en todos sus arcos. No ocurre lo mismo en las bóvedas realizadas por el maestro
inglés, donde solo coincide la curvatura de algunos de ellos. En este caso los nervios
perpiaños comparten curvatura con ojivos o con el nervio central.
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CONCLUSIONES
El estudio de la geometría medieval de las bóvedas sexpartitas de la Catedral de
Canterbury nos permite afirmar que existen cuatro monteas diferentes. Por un
lado las bóvedas del coro, por otro la de los brazos del crucero y por último las dos
bóvedas del presbiterio, distintas entre sí.
Aunque los detalles constructivos y la estereotomía de las bóvedas sexpartitas de
la catedral es la misma, el estudio de su geometría revela la intervención de dos
maestros diferentes. Las bóvedas construidas sobre el coro pertenecen a la mano
de un maestro que conoce las geometrías típicas de estas bóvedas en Francia y que
estandariza la construcción de sus nervios para poder emplear una sola cimbra para
su ejecución. Por el contrario el resto de abovedamientos de este tipo en la catedral
pertenecen a la mano de un maestro diferente, que no parece conocer las ventajas
de la estandarización y además emplea geometrías de formas poco definidas, todo
ello complica enormemente la ejecución de los trabajos.
Los documentos medievales escritos por el monje Gervase nos permiten en este
caso corroborar las conclusiones que hemos podido extraer del análisis geométrico
realizado, lo que no siempre es posible.
El estudio de la geometría medieval aplicado a la construcción puede ser una
herramienta muy útil a la hora de analizar y comparar las construcciones góticas,
aportando nuevos e interesantes datos.
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ABSTRACT
This paper aims to present some reflective and purposeful considerations of a possible place for the insertion of Descriptive Geometry content in contemporary education of students of undergraduate courses in Architecture and Urbanism. Therefore,
we report the teaching experience of the first module of the Studies of Form, developed in the course of Architecture and Urbanism at the Federal University of Juiz de
Fora, in Minas Gerais, Brazil. Based on the results, it can be stated that the methodology has provided students more tangible problems and has demanded a search of
the solutions found in the overlapping of Descriptive Geometry and Studies of Form,
creating a practice of active learning and collective construction of knowledge.
KEYWORDS: Studies of Form, Descriptive Geometry, Architecture and Urbanism, Education.
INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão, a partir do relato de uma experiência didática, sobre um possível lugar de maior adequação e pertinência dos conteúdos da Geometria Descritiva (GD), bem como das habilidades e competências por
eles potencializadas, na formação contemporânea de um graduando de um Curso
de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Para tanto, os autores adotam uma postura crítica
e reflexiva e partem da premissa de que o ensino da GD deve ser contextualizado
e aplicado, de tal forma que seus conhecimentos possam ser apreendidos pelos
alunos a partir de problemas mais próximos da realidade do fazer arquitetônico e
urbanístico e não de formulações decorrentes de meras especulações abstratas [1].
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Nesse sentido, apresenta-se a experiência docente levada a cabo durante o
primeiro módulo da disciplina Estudo da Forma (EF), oferecida regularmente
aos alunos do primeiro período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAU/UFJF). Por semestre, são formadas duas turmas,
cada uma com cerca de 20 alunos. A disciplina, ministrada em encontros semanais de três horas/aulas teórico-práticas, tem por objetivo geral possibilitar a
construção de repertório propício ao desenvolvimento das competências relacionadas com a percepção espacial e com a manipulação formal em Arquitetura e
Urbanismo, sobretudo alicerçando uma prática projetual consciente.
O curso de Estudo da Forma1, salvo algumas pequenas variações, tem estado
divido em três módulos, a saber: (1) Introdução e fundamentos do estudo da
forma; (2) Aplicações do estudo da forma ao estudo do espaço arquitetônico
e urbanístico; e (3) Trabalho integrado interdisciplinar. É no primeiro módulo,
que os conteúdos de GD têm sido trabalhados sistematicamente de forma
integrada aos fundamentos do EF.
Destaca-se que, desde a última reforma curricular, que entrou em vigor em
agosto de 2012, a matriz curricular do CAU/UFJF é composta por dez disciplinas
obrigatórias pertencentes ao eixo Meios de Expressão e Representação, quais
sejam: “Estudo da Forma”, “Expressão Manual Artística I e II”, “Expressão Digital
Artística I e II”, “Representação Manual Técnica I e II”, “Representação Digital
Técnica I e II”, e “Modelagem Digital e Prototipagem”. Todas elas são ministradas
durante o Ciclo de Fundamentação do Curso, ou seja, nos três primeiros períodos
e cada uma possui três créditos (três horas/aulas semanais). Assim, os conteúdos
principais de GD estão distribuídos ao longo das disciplinas supracitadas, sendo
ministrados de forma gradual e descontínua, porém fortemente engajado aos
demais conteúdos, conforme, por exemplo, está apresentado neste artigo.
Ainda, à guisa de introdução, cumpre evidenciar que este artigo está estruturado
em cinco seções: (i) considerações preliminares; (ii) recuperação das contribuições
da GD e do EF no ensino de Arquitetura e Urbanismo; (iii) apresentação do primeiro
módulo da disciplina EF; (iv) considerações sobre as possibilidades de integração
dos conteúdos de GD aos conteúdos de EF e (v) conclusão do artigo.
1 Desde a última reforma curricular, esta disciplina tem sido ministrada pelos professores autores
deste artigo (Profa. Dra. Juliane Fonseca e Prof. Dr. Frederico Braida), líderes do Laboratório de
Estudos das Linguagens e Expressões da Arquitetura, Urbanismo e Design (LEAUD), cadastrado no
Diretório de Grupos do CNPq. Embora o conteúdo venha sendo lecionado desde a implantação da
reforma, as imagens apresentadas neste artigo são dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da
Profa. Dra. Juliane Fonseca, durante o primeiro semestre de 2014.
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esses elementos se tornam forma com características de matéria, formato,
tamanho, cor e textura. À medida que experimentamos essas formas em nosso
meio, devemos ser capazes de perceber em sua estrutura a existência dos
elementos primários do ponto, da reta, do plano e do volume” [3, p. 2].
Nesse sentido, pode-se constatar que os conteúdos de EF e GD possuem imbricações, superposições e interdependências. Assim, tais conteúdos podem (e devem)
ser trabalhados em conjunto, propondo problemas e soluções que zapeiam entre
os universos das abstrações e das materializações.
INTEGRANDO GEOMETRIA DESCRITIVA (GD) AO ESTUDO DA FORMA (EF)
Conforme mencionado, o foco deste artigo está em evidenciar como os conteúdos
de GD são ministrados em paralelo aos conteúdos de EF durante o primeiro módulo
da disciplina Estudo da Forma (CAU-UFJF). Este módulo é composto por seis aulas
teórico-práticas, sendo elas: Aula 1: Introdução ao curso; Aula 2: A linguagem visual;
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AS CONTRIBUIÇÕES DA GEOMETRIA DESCRITIVA
E DO ESTUDO DA FORMA NO ENSINO DE Arquitetura E Urbanismo
Já é sabido o papel relevante que a GD desempenha nos processos de representação de objetos tridimensionais sobre um plano, ou, nas palavras de Montenegro
“de representação de figuras do espaço, a fim de estudar sua forma, dimensão e
posição” [1, p. 8]. No âmbito específico dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, ela
se mostra relevante, pois, de acordo com Montenegro, seus conteúdos oferecem
possibilidades do desenvolvimento da “habilidade de imaginar objetos ou projetos
no espaço, e não apenas a leitura ou interpretação de desenhos” [1, p. 9].
Contrários ao ensino tradicional da GD, em que a disciplina é vista como um fim
em si mesma, concordamos com aqueles autores que defendem o ensino contextualizado da GD, ou seja, que ofereça soluções para problemas enfrentados pelos
alunos; sobretudo em um amplo conjunto de processos de pensamento gráfico e
de representação gráfica, de concepção projetual e de desenvolvimento da visão
espacial e de “faculdades criadoras”, o qual tem se mostrado, conforme mencionado por Pereira “fundamental na comunicação gráfica e [como] a base do desenho
técnico.” [2, p. 7].
Por seu turno, o EF tem oferecido aos estudantes os princípios da organização
de um edifício ou de um espaço urbano e, segundo Ching um “vocabulário de
projeto que é tanto elementar quanto atemporal” (p.VII). Referindo-se aos elementos
primários da forma, Ching afirma que,
“quando se fazem visíveis aos olhos no papel ou no espaço tridimensional,
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Aula 3: Sistemas de projeção; Aula 4: Planificação de sólidos primários; Aula 5:
Tamanho, medidas e escala; e Aula 6: Instalação. Os conteúdos teóricos são
complementados por leituras dirigidas (informativas), realizadas como atividade
extraclasse.
A primeira aula destina-se à introdução do curso de EF. Nela, os atores da disciplina - professores, monitores e alunos - estabelecem o primeiro contato e são apresentados: o site da disciplina (www.ufjf.br/estudodaforma) e o plano de curso. Por
meio de recursos audiovisuais, são abordados os conteúdos teóricos: (1) Técnicas
históricas do desenho; (2) Instrumentos e materiais para representação tridimensional; e (3) O que é resumo - orientação de como realizar o fichamento das leituras
dirigidas.
A segunda aula, fundamentada em Dondis [4], Gomes Filho [5] e Ching [3], aborda
os conceitos básicos da figura e da forma. Para tanto, é discutido em que consiste a
linguagem visual e são apresentados os seguintes conceitos: (1) Elementos, figuras
e sólidos primários; (2) Elementos primários da forma: ponto, linha, plano e volume;
(3) Figuras primárias: círculo, triângulo equilátero e quadrado; (4) Sólidos primários e
suas variações: esfera, cilindro, cone, pirâmide e cubo; e (5) As formas e as suas propriedades: formato, tamanho, cor, textura, posição,orientação e inércia visual. Como
atividade prática, é desenvolvido, individualmente, o exercício intitulado Planos em
série, alicerçado nas contribuições de Wong [6]. Neste exercício, é proposto que os
alunos criem três formas volumétricas (sólidos), passíveis de ser atravessadas, a
partir da repetição ou gradação dos planos em série. Parte-se de um plano quadrado
de 10 cm de lado, o qual pode sofrer transformações (Fig. 1).
A terceira aula, fundamentada em Ferreira [7], Montenegro [8] e Pereira [2], aborda
os conceitos básicos da GD. Nesta aula são apresentados os planos de projeção e
seus rebatimentos, a projeção ortogonal - seis vistas ortográficas - e as representações ortográficas fundamentais do projeto arquitetônico. Como atividade prática, é
desenvolvido, individualmente, o exercício intitulado Projeções do volume resultante

Fig. 1 - Sólidos resultantes da repetição ou gradação dos planos em série.
Fotos: Fonseca, 2014.
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dos planos em série. Este exercício consiste na representação ortográfica, por meio
dos instrumentos de desenho técnico, das vistas superior, frontal, laterais esquerda
e direita. Como recurso didático, dentre os vários sólidos produzidos pelos alunos,
um modelo com reduzida complexidade (mas que contenha um plano inclinado) é
selecionado pelo professor (por exemplo, a primeira imagem da Fig. 1). Dessa forma,
são possíveis o acompanhamento coletivo, quando da execução dos desenhos, e o
esclarecimento de dúvidas. A escolha por um modelo que contenha um plano inclinado permite trabalhar suas projeções ortográficas e a noção de verdadeira grandeza
(VG). Na execução dos desenhos, enfatiza-se como as vistas devem ser posicionadas
na folha de papel, em função do rebatimento dos planos do primeiro diedro.
A quarta aula, também relativa aos conceitos de GD, aborda a planificação dos
sólidos primários. A atividade prática desenvolvida consiste na planificação do
sólido resultante dos planos em série, selecionado pelo professor e, o qual já teve
sua representação ortográfica executada na aula anterior. Neste exercício, os alunos
são estimulados a explorar a percepção espacial e possuem liberdade para encontrar a “sua solução” para a planificação do objeto. É evidenciado que há variadas
respostas para um mesmo “problema”. Juntamente com as vistas ortográficas são
trabalhadas a noção de VG e a transferência de medidas por meio do compasso,
bem como o vinco, a dobra, o corte e a cola (Fig. 2).
Na quinta aula, são abordados os conceitos de tamanho, medidas e escalas (numérica, gráfica e visual). A atividade prática desenvolvida nesta aula enfatiza a noção
de escala visual, ou seja, o tamanho dos objetos e de como esses são relativamente
percebidos a partir de uma referência dimensional externa a eles. No exercício,
cada aluno confecciona um conjunto de elementos que dão noção de escala - figura

Fig. 2 - Planificação do sólido resultante da repetição.
ou gradação dos planos em série e montagem do mesmo. Fotos: Fonseca, 2014.
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Fig. 3 - Escala visual. Elementos que dão noção de escala.
produzidos nas escalas 1:25; 1:50 e 1:100. Foto: Fonseca, 2014.
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Fig. 4 - Instalação. Atividade de encerramento do Módulo 1 da disciplina EF,
no qual estão integrados os conteúdos de GD. Fotos: Fonseca, 2014.

humana e vegetação -, nas escalas 1:25; 1:50 e 1:100, e, posteriormente, são
organizadas três composições, nas respectivas escalas mencionadas, contendo um
dos volumes resultante dos planos em série e um dos conjuntos de elementos que
dão a noção de escala (Fig. 3).
A sexta aula corresponde ao momento de síntese do Módulo 1. Para tanto, desenvolve-se uma atividade coletiva, na área de convivência do curso, composta por uma
instalação - produção, com o uso de bambu, de um “objeto arquitetônico” na escala
1:1, a partir do modelo volumétrico resultante dos planos em série trabalhado nos
exercícios - e por uma exposição dos conteúdos e exercícios desenvolvidos ao longo
do primeiro módulo da disciplina (Fig. 4).
Para o desenvolvimento desta atividade, a turma é dividida em cinco grupos, sendo,
de responsabilidade do Grupo 1, a construção da instalação em bambu. Os demais
(Grupos 2 a 5) cuidam da organização do conteúdo teórico e dos exercícios realizados nas aulas 2, 3 (Fig. 5), 4 e 5 (Fig. 6), respectivamente. O segundo capítulo do livro
“Saber ver a Arquitetura”, de Zevi [9], intitulado O espaço protagonista da Arquitetura
fundamenta o desenvolvimento da atividade coletiva.
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Fig. 6 - Exposição dos conteúdos e exercícios referentes às Aulas 4 e 5.
Fotos: Fonseca, 2014.
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Fig. 5 - Exposição dos conteúdos e exercícios referentes às Aulas 2 e 3.
Fotos: Fonseca, 2014.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir da avaliação dos resultados obtidos, considera-se que, de uma forma geral,
a estruturação do primeiro módulo, com vistas a integrar os conteúdos de GD com
os de EF, tem sido desafiadora, porém bastante satisfatória.
O conteúdo da segunda aula, bem como o exercício Planos em série, o qual estabelece um fio condutor com os demais exercícios do módulo, possibilita que os
alunos compreendam que, a partir da transladação dos elementos primários
da forma - ponto, linha e plano -, obtenha-se o volume, ou seja, a forma propriamente
dita. A riqueza do exercício revela-se pela variedade de volumes gerada pelos alunos.
Na terceira aula, relativa mais especificamente aos conteúdos de GD, a utilização
de um modelo físico, proveniente do exercício da aula anterior, tem-se mostrado
favorável ao desenvolvimento de diversos aspectos: (1) a percepção espacial, ou
seja, a compreensão de como ocorre a representação gráfica bidimensional de um
objeto tridimensional - o rebatimento dos planos, a épura; (2) a execução das vistas
ortográficas, por meio dos instrumentos de desenho técnico, facilitada pela possibilidade de manipulação do modelo - visualização e rotação em diversas direções e (3)
a identificação do posicionamento dos vértices (pontos) e das arestas (linhas) nas
diversas vistas ortográficas (planos).
A seleção de um modelo contendo um plano inclinado possibilita que os alunos identifiquem e visualizem em quais vistas ortográficas ocorre, ou não, sua
projeção em VG. De uma forma geral, percebe-se que a maioria dos alunos
consegue desenvolver o exercício proposto sem maiores dificuldades. Recorrentemente, cerca de 10% do total de alunos, evidenciam maiores dificuldades de compreensão espacial do objeto. Tal deficiência é sanada com a ajuda dos professores
e com o apoio dos monitores, em orientações extraclasse.
Na quarta aula, o exercício de planificação do modelo físico tem complementado
satisfatoriamente o processo de construção de conhecimentos sobre GD, pois o
exercício contribui para: (1) estimular os alunos a atuar de forma interativa na
construção de seus conhecimentos, uma vez que a busca, por si só, de uma
solução para o problema, os leva a pensar e a testar diversas alternativas
(desenvolvimento da percepção espacial); (2) auxiliá-los a compreender de que
forma as vistas ortográficas participam no processo de planificação - identificação das VGs das faces do objeto, possibilidade de marcação das medidas sem
o uso do escalímetro, e sim pela transferência com o compasso; (3) permitir aos
alunos desenvolver e praticar os procedimentos básicos para a confecção de um
modelofísico - marcação de medidas, vinco, dobra, corte e cola. Aqui observa-se,
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Fig. 7 - Desenvolvimento coletivo das atividades. Fotos: Fonseca, 2014.
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pela ausência de prática de muitos alunos, a dificuldade natural em obterem
bons acabamentos. No entanto, como no exercício anterior, a maioria dos alunos
consegue desenvolver sem maiores dificuldades a tarefa proposta.
O conteúdo e exercício da quinta aula - Escala visual - tem se revelado de grande valia
para que os alunos compreendam a importância da representação gráfica e volumétrica da figura humana e dos demais elementos que fornecem a noção de escala do
edifício. Com base no exercício, observa-se que um objeto com as mesmas medidas
em valores absolutos, mas representado em diferentes escalas, remete percepções
diferenciadas.
Na sexta aula, verifica-se que os conteúdos abordados, ao longo do módulo 1,
auxiliam na execução do protótipo, em bambu, na escala 1:1. O protótipo executado
origina-se de um estudo volumétrico levado a cabo em aulas anteriores. A partir das
vistas ortográficas, novamente, é possível obter as dimensões reais de cada peça
(aresta), bem como o quantitativo do material. Por fim, desenvolve-se o processo
inverso da planificação, ou seja, a partir das faces rebatidas no chão, remonta-se
o objeto tridimensional.
Observa-se também que o desenvolvimento coletivo das atividades cria condições
para que os alunos se envolvam com situações que demandam a troca de ideias,
o compartilhamento e o confronto de pontos de vista diferenciados [10], além de
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favorecer a socialização dos conhecimentos construídos, bem como a construção
de novos saberes. Situações como essas podem ser observadas na execução da
instalação, quando, por exemplo, decidiu-se colocar peças transversais para melhor
sustentação do protótipo e na execução dos cartazes para a exposição, quando da
definição da melhor diagramação e unidade entre os mesmos (Fig. 7).
Ao final do módulo, a leitura dirigida proposta apresenta-se como um encerramento
conceital. Os alunos são conduzidos a compreenderem, a partir da prática, que, tal
como explicitado por Zevi, “o caráter essencial da Arquitetura - o que a distingue das
outras atividades artísticas - está no fato de agir com um vocabulário tridimensional
que inclui o homem” [9, p. 17].
CONCLUSÕES
Conforme mencionado na introdução, este artigo objetivou apresentar um caminho
em que os conteúdos da GD possam ser incorporados aos de outras disciplinas,
sendo apresentados de forma aplicada, menos abstrata e a partir de problemas
concretos. Para tanto, buscou-se expor, detalhamente, cada aula que compõe
o primeiro módulo da disciplina EF, bem como as repercusões de cada exercício.
Tais considerações foram tecidas tendo por base uma análise crítica e reflexiva
realizada por parte dos professores, segundo as avaliações dos monitores e,
também, de autoavaliações dos alunos.
Pode-se concluir, conforme se buscou evidenciar, que a metodologia utilizada no
primeiro módulo da disciplina EF tem proporcionado aos alunos se depararem com
problemas mais tangíveis e tem demandado uma busca pelas soluções encontradas
nas imbricações dos conteúdos de GD e EF, criando uma prática de aprendizagem
ativa e de construção coletiva do conhecimento. Deve-se ressaltar, como limitações
para uma exploração profunda dos conteúdos de GD, a exiguidade do tempo, em função do número de créditos atribuídos à disciplina de EF. No entanto, cabe ponderar
que tais conteúdos devam ser trabalhados conjuntamente pelas demais disciplinas
do primeiro semestre, bem como com as demais disciplinas do curso, uma vez que,
por exemplo, deve-se aceitar que também é responsabilidade dos professores de
projeto cuidar da representação gráfica. Assim, constata-se que, ao término da disciplina, os alunos têm estado potencialmente instruídos sobre as possibilidades de
representação, mas o desafio do projeto colocará novas questões; a concepção de
formas complexas também exigirá tratamentos mais complexos e sofisticados de representação gráfica. Logo, mesmo não havendo uma disciplina obrigatória de GD no
CAU/UFJF, tem sido um esforço constante, a ministração de todo o conteúdo mínimo
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necessário para a representação da forma e concepção projetual, ainda que tal conteúdo esteja distribuído, preponderantemente, pelas várias disciplinas do eixo de
Meios de Expressão e Representação. Assim, os conteúdos de GD têm sido apresentados de forma integrada aos demais conteúdos, buscando-se romper, tal como sugerido por Montenegero, com “o ensino tradicional da GD [que] era centrado na terminologia correta e na axiomática, como estrutura dedutiva da geometria” [1, p. 5].
No entanto, convém ressaltar que tal postura pedagógica encontra-se em revisão
para uma próxima reestruturação curricular que está em marcha. Há professores
que trabalham a possibilidade de oferecer uma disciplina eletiva para reforçar a
construção destes conhecimentos com parte dos alunos interessados pelo tema e
há professores que advogam a favor do oferecimento de uma disciplina obrigatória
exclusiva intitulada “Geometria Descritiva para Arquitetura e Urbanismo”. A título
de desdobramento das questões aqui colocadas e para a busca de resultados que
embasem cientificamente a escolha pedagógica dos rumos do lugar da GD nos
cursos de Arquitetura e Urbanismo, propõe-se mensurar e comparar como os conteúdos de GD são assimilados e introjetados pelos alunos quando são ministrados de
forma integrada e quando são ministrados em disciplinas exclusivas.
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RESUMO
O artigo tem por objetivo apresentar a obra de Alvaro José Rodrigues, engenheiro
civil, formado pela Escola Politécnica do Distrito Federal (Rio de Janeiro - Brasil) e
professor de Geometria Descritiva da Escola Nacional de Belas Artes durante a
primeira metade do século XX. Entre os textos do professor Rodrigues destacam-se dois volumes sobre Geometria Descritiva e um livro sobre Perspectiva Paralela.
Serão enfocados os aspectos históricos dessas disciplinas que permeiam seu
trabalho, aspectos estes que o tornam singular no contexto do seu ensino no Brasil. Além disso, mostrar-se-á a atuação de Alvaro Rodrigues nas discussões para a
melhoria do ensino técnico no Rio de Janeiro.
PALAVRAS-CHAVE: Geometria Descritiva, Perspectiva, História da Ciência.
INTRODUÇÃO
Nascido a 26 de abril de 1882, Alvaro José Rodrigues é natural do estado do
Pará (Brasil). Chegou ao Rio de Janeiro em 1900 a fim de cursar Engenharia Civil
na Escola Politécnica do Distrito Federal. Dedicou trinta e cinco anos ao ensino
de Geometria Descritiva na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), tendo falecido
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ABSTRACT
This paper intends to present the work of Alvaro José Rodrigues, civil engineer
graduated at the Polytechnic School (Rio de Janeiro - Brazil) that taught Descriptive
Geometry at the National School of Fine Arts during the first half of the 20th
century. His work includes two volumes on Descriptive Geometry and a book on
Parallel Perspective. The paper will focus on the historical aspects of these disciplines that are mentioned in his work, something that makes Rodrigues’ work unique
in the Brazilian’s context of Descriptive Geometry’s teaching. The paper will also show
Rodrigues’ involvement on discussions about the technical schools of Rio de Janeiro.
KEYWORDS: Descriptive Geometry, Perspective, History of Science.
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em 7 de janeiro de 1966. Foi autor de reconhecida obra sobre Geometria Descritiva
e Perspectiva, além de atuar em diversos cargos políticos, em particular o cargo de
Inspetor de Ensino Técnico. Em sua formação acadêmica, além do curso de Engenharia Civil concluído em 1907, destaca-se a realização de estudos especializados
na Alemanha em 1909 e 1910, na Technische Hochschule (TH) de Berlim [1]. Sua
presença na Europa nesse período ocorreu em função de sua designação para atuar
na Comissão de Expansão Econômica do Brasil no Estrangeiro. Essa comissão havia
sido criada em 1907, no governo Afonso Pena, e foi presidida por Vieira Souto, antigo
professor de Alvaro Rodrigues na Escola Politécnica, a partir de 1909. A comissão
objetivava promover a intensificação do intercâmbio comercial com os países europeus através de intensa propaganda e divulgação de dados políticos e econômicos
do país. Com sede em Paris, a comissão possuía agências espalhadas por diversos
países como Suíça, Áustria, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra
e Alemanha. Levado por seu antigo professor Vieira Souto, Alvaro Rodrigues atuou
como auxiliar na agência de Berlim [2].
A missão desempenhada junto à Comissão de Expansão Econômica colocou o jovem
Alvaro Rodrigues na Europa do início do século XX e oportunizou o acesso a amplo
acervo de consulta sobre a disciplina que ministraria na ENBA, bem como a frequência a aulas, mesmo que na condição de ouvinte. Após a dissolução da comissão,
Alvaro Rodrigues retornou ao Brasil no início de 1911 e assumiu, em outubro do
mesmo ano, o cargo de professor ordinário de Geometria Descritiva, Perspectiva e
Sombras da ENBA, cargo que desempenharia por trinta e cinco anos.
Além do cargo de professor da ENBA, desempenhou as funções de: membro da
Comissão de Inquérito Industrial, em 1906; membro da Comissão para Expansão
do Brasil no Estrangeiro; ajudante de engenheiro do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores; secretário do prefeito do Distrito Federal (Rio de Janeiro) na gestão de
Rivadavia da Cunha Corrêa, de 1914 a 1916; inspetor de Ensino Técnico a partir de
1916 e, posteriormente, superintendente de Educação Elementar; membro do júri de
recompensas durante a exposição do centenário da independência, em 1922.
Os diferentes cargos desempenhados pelo professor Rodrigues o colocaram em
contato com a realidade do Ensino Técnico no Rio de Janeiro e a necessidade de
formação de mão de obra qualificada para atender à indústria nacional. O autor
entendia que isso poderia ser feito por meio de um ensino qualificado da Geometria
Descritiva. Esse aspecto se reflete em sua obra, que pode ser dividida em dois
grupos: textos voltados para o ensino de Geometria Descritiva e Perspectiva e textos
sobre as Escolas Técnicas do Rio de Janeiro.
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Os trabalhos deixados pelo professor Rodrigues revelam um personagem prolífico
e intimamente envolvido com as principais discussões sobre a educação do País.
Além disso, os textos de Geometria Descritiva e Perspectiva evidenciam elevado
grau de erudição de Alvaro Rodrigues sobre os temas tratados nos livros bem
como a sua história. Segundo Bello Júnior [3], quem examinar com cuidado a obra
de Alvaro Rodrigues, descobrirá, sem dificuldades, seu notável carinho pelos aspectos históricos daquela ciência. As notas de rodapé quase que davam para compor
um novo livro sobre a História dos homens que fizeram a Geometria Descritiva, e
assim, poderia ter sido escrita a própria História da Geometria Descritiva.
A primeira publicação de um texto sobre Geometria Descritiva de Alvaro Rodrigues
é encontrada da revista Architectura: mensário de arte. Esse periódico era muito
difundido entre estudantes de Arquitetura do Rio de Janeiro durante o ano de
1929 e publicava uma coluna intitulada “Geometria Descriptiva”, escrita por Alvaro
Rodrigues com base em seu curso na ENBA. Em seus artigos, encontram-se
fragmentos do texto que comporia seu texto intitulado Geometria Descritiva - Operações Fundamentais e Poliedros, publicado apenas anos mais tarde [4]. Esse livro
teve sua primeira edição em 1941 e contou com um total de seis edições, sendo sua
última reimpressão a de 1973. O texto constitui-se do estudo da Geometria Descritiva partindo da representação em épura do ponto, da reta e do plano. Em seguida,
apresenta o estudo da representação em épura dos poliedros, bem como a resolução
dos problemas de interseção entre esses sólidos. Por fim, trata de outros métodos
de representação: as projeções cotadas, atribuídas pelo autor a Felippe Büache e o
método de Brook Taylor.
Geometria Descritiva - Projetividades, Curvas e Superfícies [5], texto com três
edições, datando a primeira de 1945 e a última de 1969, intitulava-se, inicialmente,
Geometria Descritiva - Curvas e Superfícies. A partir da segunda edição, passou-se
a incluir em seu título o termo “Projetividades”, por conter um capítulo introdutório
dedicado à Geometria Projetiva. Segundo Bello Júnior [3], sua intenção era introduzir
o ferramental da Geometria Projetiva e, assim, modificar substancialmente sua obra
didática. Dessa forma, Alvaro Rodrigues discorre sobre generalidades tais como: as
ideias de ponto no infinito, reta do infinito e o princípio da dualidade. Discute, ainda,
a invariância da razão anarmônica por projeção e a determinação do quarto harmônico, enuncia o Teorema de Desargues e apresenta a demonstração atribuída
pelo autor a Luigi Cremona. Além da importante modificação no texto, pela inclusão
desse capítulo sobre Geometria Projetiva, as novas edições trouxeram contribuições
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de brasileiros para a área. A 3ª edição (1960) inclui, em apêndice, a demonstração
do “Teorema de Theodore Olivier” atribuída pelo autor a Luiz Caetano de Oliveira,
professor da Escola Politécnica (Rio de Janeiro). Ainda em edição posterior (1969),
são acrescentadas, em anexo, as principais ideias do “método das projeções hiperbólicas”, atribuídas a Mendel Coifman, professor da ENBA.
A obra Perspectiva Paralela - Classificação das Projeções e Projeções Axonométricas [6] teve uma única edição em 1948. Essa obra se desenvolve a partir do
“quadro sinótico” criado por Alvaro Rodrigues ao propor uma classificação para
as projeções. Subdivide as projeções centrais e paralelas em diversos casos de
interesse prático. Além disso, as notas históricas ao longo do texto sintetizam
a História da perspectiva e remetem o leitor aos principais textos clássicos sobre
o tema.
Além dos textos mencionados anteriormente, na década de 1960, o autor teve
participação em uma obra que foi publicada no Brasil: a edição da Enciclopédia
Delta Larousse em 15 volumes [7]. Diferente da estrutura de verbetes, cada volume era destinado a uma área de conhecimento específica, exposta de forma abrangente. O volume 10 dedicava-se à Matemática e contemplava os campos Aritmética,
Álgebra, Geometria, Mecânica Racional, Astronomia e Topografia. A Geometria
Descritiva figurava como um dos tópicos da parte de Geometria e essa seção foi
integralmente escrita por Alvaro Rodrigues. A primeira parte desse texto foi traduzida
do francês e apresenta a estrutura tradicional do estudo da Descritiva: representação do ponto, da reta, do plano, métodos das rotações, dos rebatimentos, distâncias
e ângulos, representação de superfícies planas, dos poliedros e suas interseções
e representação dos corpos redondos. A segunda parte, de autoria de Alvaro
Rodrigues, tem título “Contribuição brasileira à Geometria Descritiva”, na qual o autor expõe trabalhos de alguns brasileiros sobre o assunto. As contribuições dadas
por professores de diferentes instituições brasileiras versavam sobre técnicas de
representação, bem como a construção de um instrumento chamado axonômetro
(Fig. 1), que ilustra o Teorema de Pohlke, enunciado por Rodrigues da seguinte
forma:
“três segmentos partindo do mesmo ponto e situados no mesmo plano, tendo
comprimentos arbitrários, desde que mais de um não seja nulo, nem seja igual
a zero mais de um dos ângulos que eles formam entre si, dois a dois, podem
sempre ser considerados como projeção paralela de três segmentos iguais,
tomados sobre as arestas de um triedro triretângulo, cujo comprimento
comum seja determinado.” [6, p. 144]
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O livro Escolas Profissionaes, de 1922 [8], foi escrito com base na experiência de
Alvaro Rodrigues à frente da inspetoria de ensino técnico, cargo que assumira desde
1916. Em sua introdução, delineia os principais problemas do ensino técnico no Rio
de Janeiro e propõe mudanças com base em sua experiência como inspetor e nos
modelos adotados em outros países, como a Alemanha. Para Alvaro Rodrigues, entre os problemas cruciais, estava o preconceito social e o pauperismo dos alunos.
O preconceito reside na dicotomia histórica entre o trabalho manual e o trabalho
intelectual, este visto como superior àquele. O reflexo disso era o fato de que praticamente todas as vagas nas escolas técnicas eram ocupadas por alunos pobres,
cuja condição social levava à evasão e descontinuidade nos estudos.
Em linhas gerais, Alvaro Rodrigues
propõe que o ensino da Geometria Descritiva forneceria arcabouço
teórico adequado para a formação de
profissionais aptos a ocuparem postos de trabalho na indústria. O texto
apresenta experiências, ocorridas
durante sua gestão à frente da inspetoria de ensino técnico, em algumas
escolas do Rio de Janeiro, tradicionais pela formação profissionalizante
até hoje.

CONCLUSÕES
A obra de Alvaro Rodrigues é singular no contexto do ensino da Geometria Descritiva
no Brasil pelo enfoque histórico apresentado pelo autor. A erudição do professor
Rodrigues sobre o tema advém de um período em contato com instituições científicas alemães no início do século XX, além de sua constante pesquisa e atualização
sobre o tema. A evolução de sua obra ao longo de novas edições mostra um personagem dedicado ao estudo da Geometria Descritiva e que expande o conteúdo de
seu texto à medida em que incrementa seu repertório cultural acerca dessa ciência.
Além disso, envolvido com a educação técnica, o professor Rodrigues produziu textos
sobre o assunto que traçam um panorama dessa modalidade de ensino no Rio de
Janeiro do início do século XX. Sua obra evidencia um papel relevante dado ao ensino
da Geometria Descritiva nesse contexto.
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Fig. 1 - Axonômetro [7, p. 5392].
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A COMPREENSÃO DO
OBJETO ARQUITETÔNICO
POR MEIO DO USO DE PROTÓTIPOS
TRIDIMENSIONAIS - UM ESTUDO COMPARATIVO
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Mauricio Hidemi AZUMA

ABSTRACT
Drawings and models are used on large scale in Architecture, to communicate
Design characteristics. The understanding of these drawings and models as real
objects depends, however, on who is viewing them and on their cognitive capacity and
ability to mentally manipulate the abstractions that the models and drawings represent. The characteristics of these capacities and abilities may differ in its interpretation,
depending on how each of them is used. This paper describes a study that aims to
identify the main differences between instruments in terms of how understandable
drawings are for people. For the research, different instruments were developed
including two-dimensional drawings, digital models and a prototype of a habitation.
A group of users interacted individually with these instruments and answered a
questionnaire that assessed their levels of understanding. The results indicated that
three-dimensional representations provide a better understanding in the test
subjects by presenting an analogy of the real environment that users experienced
previously.
KEYWORDS: Graphic Representation, Digital Model, Three-dimensional Model, Prototype, Architectural Model.
RESUMO
Os métodos de representação projetiva na Arquitetura são empregados em larga
escala para comunicar as características de um projeto. O entendimento dessa
representação como objeto real, no entanto, depende da capacidade cognitiva e da
abstração de quem está visualizando esses modelos e desenhos. As características
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desses instrumentos podem ocasionar diferentes interpretações em relação ao que
está sendo representado. Este artigo descreve um estudo que teve como objetivo
identificar as principais diferenças entre os métodos de representação em relação
à compreensão das pessoas sobre o projeto. Para os procedimentos da pesquisa
foram elaborados um desenho bidimensional, um modelo digital e um protótipo
de uma habitação. Um grupo de usuários, de forma individual, interagiram com os
instrumentos e responderam um questionário sobre sua compreensão. Os resultados indicaram que os instrumentos tridimensionais permitiram um melhor entendimento do projeto por meio de uma analogia com o ambiente real que os usuários
vivenciaram anteriormente.
PALAVRAS-CHAVE: Representação Gráfica, Modelo Digital, Modelo Tridimensional,
Protótipo, Maquete.
INTRODUÇÃO
A comunicação das características do projeto arquitetônico é um procedimento que
surge em períodos antigos da História e que se desenvolveu até a utilização da representação projetiva empregada em larga escala na sociedade contemporânea.
A necessidade de utilizar meios de comunicação com códigos facilmente compreendidos por profissionais treinados, tornou universal a linguagem do desenho técnico.
O entendimento das características do objeto real, no entanto, depende da capacidade cognitiva, da abstração e de um certo domínio em relação aos métodos de
representação da pessoa que está visualizando o projeto. Os desenhos projetivos
(plantas, cortes e elevações), os modelos digitais e as maquetes físicas, são alguns
dos mais usuais meios de comunicação na Arquitetura. Esses instrumentos possuem
características diferentes e podem induzir a interpretações variadas em relação ao
ambiente que está sendo representado. Este artigo descreve um estudo que tem
como objetivo identificar as principais diferenças entre esses instrumentos em
relação à compreensão das pessoas sobre o projeto.
As maquetes físicas, dependendo da forma como são elaboradas, podem assumir a característica de protótipos que buscam simular características do ambiente
construído. Nesse sentido, elas podem ser flexíveis, permitindo a montagem de
diferentes alternativas de solução e também didáticas, ao possibilitar a percepção
ambiental por meio de uma correlação tridimensional com o objeto real. Nesta
pesquisa a maquete física é caracterizada como protótipo, e foi desenvolvida com
esses dois objetivos básicos, de forma a permitir uma melhor comunicação entre o
projetista e os usuários leigos de moradias.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A experiência que temos em nossa moradia é estruturada pelas nossas atividades
dentro da casa e pela vivência prévia que tivemos no decorrer da vida. Os elementos visuais que compõe a edificação são importantes enquanto uma linguagem
que ajuda a definir a personalização, mas o que define a moradia é a experiência
vivenciada na exploração dos espaços por meio de nossos movimentos corporais [1].
Essa vivência transcende a geometria do espaço físico, não se contrapondo a ela,
mas sendo um elemento mais amplo. A janela não é apenas um objeto formal ou o
material que a compõe, mas sim uma experiência que envolve um olhar e uma relação entre o espaço interno e o externo.
A experiência profissional do arquiteto permite conceber os espaços por meio do
conhecimento acumulado no decorrer de sua carreira, utilizando uma linguagem
própria de representação dos ambientes projetados. Porém, como podemos
esperar que os usuários de uma habitação para quem os profissionais técnicos
estejam elaborando o projeto tenham também o domínio dos instrumentos de representação exercitado durante anos de prática pelo arquiteto? A demonstração
das características dos ambientes, enquanto um processo de comunicação entre o
projetista e o usuário, deve ser almejada como um processo didático e explicativo
para as pessoas leigas.
Esse processo depende da noção de escala, que na Arquitetura demanda uma
medição inconsciente da edificação pelo observador por meio de uma analogia com
seu próprio corpo, projetando seu esquema corporal no ambiente [1]. A memória se
une à imaginação para a construção de uma percepção ambiental pela interação
entre os lugares vivenciados e os ambientes imaginados, em um processo de
comparação e analogias. A moradia é uma construção da nossa identidade, mais
do que qualquer outra edificação, tornando-se parte de nós mesmos e redefinindo
nossos conceitos, conforme as nossas experiências de vida vão se acumulando.
A observação e a reflexão sobre essas experiências permitem construirmos um novo
saber que adotamos como natural e implícito em nossas atitudes. Nós estamos
sempre construindo o conhecimento na nossa própria ação [2]. Nesse sentido, o
desenvolvimento do projeto arquitetônico é uma interação de ver, lembrar, imaginar, fazer e descobrir um novo conhecimento. Esse processo não é unidirecional,
mas cíclico. Os instrumentos desse desenvolvimento, que possuem um papel
ativo, permitem a participação de pessoas leigas, com pouco domínio técnico,
contribuindo no processo para a melhor adequação às necessidades e aos desejos
de seus usuários.
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Na representação do objeto arquitetônico as relações existentes podem ser
consideradas dentro de um mundo projetual onde tudo o que deve ser informado está
relacionado a um problema de projeto especifico [3]. Dessa forma, o sistema de
representação é extremamente simplificado, desde que compreendamos as
relações que devem existir obrigatoriamente entre o mundo projetual e o que será
construído. As peças gráficas que utilizam linhas bidimensionais manipuladas por
instrumentos de desenho técnico são essencialmente governadas por axiomas
geométricos. Nesse caso, porém, uma linha não é apenas uma linha em si mesmo,
mas um limite abstrato das arestas dos edifícios ou das mudanças de materiais.
A necessidade de maior abstração e capacidade cognitiva para interpretar um
desenho baseado em regras geométricas é muito mais significativa do que na
modelagem com objetos físicos tridimensionais. Quando os arquitetos trabalham
na construção de uma maquete e utilizam materiais palpáveis, a maior parte dos
axiomas do mundo projetual estão implícitos nas propriedades físicas dos
materiais e dos instrumentos [3]. Nesse sentido, podemos permitir que as
representações sejam incompletas e ambíguas em um estágio inicial de descoberta das possibilidades formais, porém devemos ter uma maior perfeição (dentro
dos limites do possível) para podermos fazer uma melhor analogia com o
mundo real.
A maquete física pode contribuir nessa analogia com o mundo real quanto mais
próxima estiver com o universo de conhecimento e familiaridade das pessoas,
contribuindo na comunicação entre usuários e projetistas. Podemos citar casos em
que os usuários e gestores de determinados ambientes indicaram ter uma melhor
compreensão do conjunto do edifício, que provavelmente não teriam com outros
instrumentos [4]. Em outros casos, o modelo físico indicou ser uma ferramenta que permite uma melhor facilidade de leitura pelo seu caráter concreto se
comparado com desenhos técnicos [5]. A maquete física, desta forma, devido
às suas características, é o instrumento que mais se aproxima da realidade, sendo
um objeto de fácil compreensão e, portanto, mais acessível a uma grande parte das
pessoas. Este caráter de linguagem universal permite que seja melhor compreendida
do que imagens feitas no computador, mostrando mais informações sobre o edifício
projetado do que um grande número de perspectivas [6]. Neste sentido, o modelo
físico é o único meio de representação que compartilha as qualidades inerentes e
indissociáveis da Arquitetura como materialidade, espacialidade e processo
construtivo, distinguindo a modelagem física como experiência construtiva real,
sequencial e multissensorial no processo de Arquitetura [7].
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PROCEDIMENTOS
O trabalho em questão utilizou procedimentos que buscaram avaliar diferentes formatos de representação de uma habitação, suas características e possíveis interações. Para a pesquisa foram elaborados um desenho bidimensional, um modelo
digital tridimensional e um protótipo físico em escala reduzida, de tal forma a identificar a legibilidade de cada instrumento. As avaliações foram aplicadas em um estudo
com um grupo de vinte e quatro pessoas, das quais doze eram alunos de curso de
Arquitetura e Urbanismo possuindo conhecimento técnico sobre representação gráfica em Arquitetura e doze não possuíam, sendo todos os participantes estudantes
em cursos de graduação.
A elaboração do protótipo tridimensional físico da habitação foi baseada em um
modelo prévio [8], que foi adaptado e modificado para essa pesquisa. As principais características do protótipo são a utilização de mecanismos de registro de
informações e a flexibilidade para a modificação durante a etapa de elaboração do
projeto. As paredes do protótipo foram desenvolvidas para permitir uma variedade de
combinações espaciais com um sistema retrátil que permite ampliar e diminuir
suas dimensões rapidamente durante o processo projetual. As portas e janelas
foram desenvolvidas para simular posicionamentos variados e flexíveis, com peças
que se sobrepõem às paredes e que podem ser encaixadas em qualquer posição
(Fig. 1). A escala utilizada no protótipo foi de 1:10, de tal forma a detalhar os
aspectos da habitação e permitir que o instrumento, apesar das limitações reducionistas do modelo, estivesse em um tamanho que possibilitasse uma maior analogia do ambiente simulado com a moradia vivenciada pelos usuários. A adoção desta
escala permitiu o uso de uma câmera de vídeo que foi movimentada pelos
ambientes do protótipo, superando algumas limitações advertidas por autores
sobre a falta de visualização dos ambientes na altura do observador nos modelos em
escala reduzida [6], [9]. Na simulação do modelo digital foi utilizado um programa de
modelagem tridimensional (SketchUp) onde foram inseridos os mesmos aspectos e
detalhes do protótipo. Por fim, foi utilizada uma planta baixa bidimensional colorida
com aspectos do mobiliário e acabamentos da moradia. A planta foi impressa na
mesma escala do protótipo e o modelo digital foi apresentado em um televisor de
tela grande em um tamanho equivalente aos demais instrumentos (Fig. 2).
Os participantes da pesquisa interagiram com cada instrumento e responderam um
questionário sobre a sua compreensão e percepção em relação ao projeto, cada pessoa em um horário diferente e de forma individual (Fig. 3). Em um primeiro momento
a habitação foi apresentada por meio da planta baixa e foi aplicado o questionário
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sobre aquela etapa. Posteriormente o usuário visualizou uma animação digital que
percorreu os ambientes no nível do observador e logo após manipulou o modelo
digital e respondeu outra etapa do questionário. Ao final, o usuário teve acesso ao
protótipo físico onde também visualizou um vídeo feito nesse protótipo, percorrendo os ambientes na escala do observador e em seguida manuseou o mesmo e
finalizou o preenchimento do questionário (Fig. 4).

Fig. 1 - Módulos de paredes retráteis e esquadrias aditivas de sobrepor.
Fonte dos autores.

Fig. 2 - Planta impressa, modelo digital e protótipo físico tridimensional em escala reduzida.
Fonte dos autores.

César Imai, Mauricio Hidemi Azuma

Fig. 3 - Interação com os instrumentos de representação.
Fonte dos autores.

Fig. 4 - Vídeo percorrendo a habitação na altura do observador no protótipo físico.
Fonte dos autores.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A questão inicial proposta aos entrevistados foi se eles consideravam compreender
bem a planta baixa da moradia simulada baseados em sua experiência prévia.
Todos os entrevistados que possuíam conhecimento técnico na área da Arquitetura
afirmaram que possuíam familiaridade com o instrumento e que o dominavam. No
entanto, apesar dessa afirmação, alguns complementaram que tiveram a sensação
inicial, ao observar a planta baixa, de que a moradia, ou alguns elementos, eram
grandes. Essa percepção modificou logo após o contato com o modelo tridimensional
digital. Apesar de trabalharem no seu cotidiano com plantas, eles não o fazem com
desenhos na escala de 1:10. Dessa forma, houve uma pequena deformação na sua
percepção habitual. O outro grupo de participantes, que não possuía contato com
representações na área de Arquitetura, afirmou que possuía domínio e percepção
sobre o instrumento de maneira plena (66%) ou em partes (25%). De maneira mais
acentuada eles também indicaram que tiveram a percepção de que alguns elementos eram grandes no primeiro contato com o desenho.
A compreensão dos aspectos da habitação foi sendo gradualmente modificada conforme as pessoas iam tendo contato com os instrumentos. Um dos aspectos que teve
maiores modificações na percepção foi relativo aos espaços de circulação dentro da
moradia. Na maior parte dos casos a percepção foi a de que os espaços eram normais ou eventualmente pequenos quando observados na planta baixa. Não houve
grandes variações na percepção entre os dois grupos de entrevistados. Cerca de
79% das observações foram que os espaços eram normais e 21% consideraram
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A estrutura do questionário buscou identificar aspectos sobre a compreensão dos
desenhos em relação ao tamanho dos ambientes, a disposição dos móveis e esquadrias, seus tamanhos, quantidades e circulações. As últimas questões procuraram
identificar de que forma os instrumentos podem ou não ser complementares para o
entendimento dos ambientes, quais as suas vantagens e desvantagens, a possibilidade para compreender o conjunto da edificação e como as representações permitiram ou não entender as características do ambiente real.
Além do questionário foram feitos registros fotográficos e em vídeo do processo de
avaliação dos instrumentos. O procedimento adotou técnicas de entrevistas para
verificar aspectos comportamentais onde um entrevistador interage com o entrevistado, um pesquisador é responsável pelos registros fotográficos e de vídeo e o
terceiro faz anotações e observa o comportamento do entrevistado e do entrevistador. As entrevistas duraram em média cerca de 45 minutos cada.
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algum ponto com circulação pequena. Quando observaram o modelo digital, cerca
de 54% das pessoas modificaram algum aspecto dessa avaliação. Em geral, eles
identificaram algumas áreas como tendo uma circulação pequena, que eles não
haviam percebido na planta baixa. No momento em que tiveram contato com o
protótipo físico, também houve uma nova percepção (54% das pessoas) que, em
alguns casos, modificavam a opinião anterior, ou que acrescentavam novos aspectos
que não haviam sido identificados na etapa anterior.
Na maioria dos casos, as pessoas afirmaram que modificaram sua opinião pois as
características tridimensionais do modelo digital traziam limites verticais que não
eram visíveis na planta, como as paredes e alturas dos móveis. Mesmo para pessoas
treinadas essa percepção era mais explicita nessa observação. No caso do protótipo
físico, a percepção também foi alterada significativamente, mas não apenas pelas
características tridimensionais, que já haviam sido observadas no modelo digital,
mas também por uma maior analogia das características do protótipo físico com o
ambiente real.
Em relação à opinião dos entrevistados sobre os instrumentos de representação,
quando questionados se o contato com o modelo digital modificou a compreensão
da habitação, todos os entrevistados leigos afirmaram que houve uma mudança,
seja ela parcial (25%) ou geral (75%). No caso dos entrevistados com experiência
técnica, cerca de 66% afirmaram ter uma compreensão diferenciada em geral, cerca
de 17% tiveram uma mudança parcial de entendimento e os outro 17% afirmaram
não ter tido nenhuma alteração nesse aspecto.
O contato com o protótipo físico, logo após a manipulação do modelo digital, foi identificado pelos entrevistados como uma experiência que alterou a compreensão da
habitação por praticamente todos os entrevistados, independente dos grupos. Cerca
de metade das pessoas alterou de maneira geral seu entendimento e a outra metade
parcialmente. Nesta etapa, os entrevistados utilizaram um boneco de madeira
articulado para simular atividades cotidianas na habitação e puderam verificar o
dimensionamento dos ambientes, móveis e circulação (Fig. 5). Devido às particularidades do protótipo, percebeu-se que um outro nível de percepção fora acionado:
o de imersão no ambiente. Alguns entrevistados revelaram que se imaginavam
dentro do protótipo físico realizando atividades tais como: andar, sentar, deitar,
abrir as portas dos armários, entre outras.
A última questão foi a avaliação de cada instrumento de representação pelos
entrevistados, com respostas que variavam em uma escala de valores onde a
pontuação 1 (um) representava que a pessoa não havia compreendido nenhum
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Fig. 5 - Simulação com protótipo físico tridimensional. Fonte dos autores.

Gráfico 1 - Resultado comparativo da avaliação dos
instrumentos de representação pelos entrevistados.

CONCLUSÕES
Os resultados indicaram que os instrumentos tridimensionais permitiram um melhor entendimento do projeto por meio de uma analogia com o ambiente real que os
usuários vivenciaram anteriormente. Essa analogia depende da experiência de vida
prévia de cada pessoa. As pessoas que não vivenciam a atividade de lavar roupas,
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aspecto da habitação e o valor 10 (dez) indicava que ela compreendera totalmente.
Os resultados dessa avaliação (Gráfico 1), demonstram nível de preferência dos
usuários em relação aos instrumentos. O protótipo físico foi considerado como mais
efetivo para o entendimento da habitação, tendo sido avaliado com a pontuação de
9,7 por quem tinha experiência com representações e 9,0 pelos que não possuíam.
O modelo digital foi avaliado com a pontuação de 8,8 pelo grupo técnico e 8,2 pelo
grupo leigo e a planta baixa foi avaliada com a pontuação de 7,4 pelo grupo técnico
e 6,4 pelos respondentes leigos. Dessa forma, é possível identificar que os entrevistados manifestam uma melhor compreensão por meio do protótipo, seguido pelo
modelo digital e por último pela planta baixa. O grupo técnico avaliou com uma pontuação sempre superior aos que não possuíam a experiência com os instrumentos. A análise desses resultados permite inferir que as pessoas leigas, mesmo que
considerem uma representação mais didática do que a outra, possuem mais
dificuldade em fazer correlações com o ambiente real.
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por exemplo, tendem a não dar valor a esse quesito e avaliam como satisfatório
qualquer solução de projeto para esse espaço da moradia, sempre considerando os
ambientes como adequados. Nesse caso, os instrumentos de representação, independentemente de suas características, não irão identificar grandes variações na
percepção desses usuários.
A circulação em geral foi o item que mais apresentou variações de compreensão
de acordo com cada instrumento. Os aspectos tridimensionais do modelo digital
permitiram uma percepção ampliada dos limites verticais, porém também acarretaram deformações no entendimento da escala dos ambientes devido à variação de
tamanho causada pela aproximação e redução, que ocorre quando o modelo digital
é manuseado. O protótipo físico, além das características tridimensionais, também
possui uma melhor noção de escala humana e uma analogia com o ambiente real,
percebida pelos entrevistados devido à materialidade do objeto e ao sentido do tato.
Esta materialidade do protótipo físico e sua tangibilidade com o ambiente real, que
reduziu a necessidade de abstração em relação à representação, permitiu que alguns
entrevistados imergissem nos ambientes, pois não necessitavam mais manipular
determinado software para gerar novas visualizações ou imaginar objetos tridimensionais não representados no desenho bidimensional. Os objetos e a “edificação”
(em escala reduzida) simplesmente estavam disponíveis à sua frente. Acredita-se,
desta forma, que os instrumentos de comunicação do projeto, além de serem
dotados de informações relevantes para a leitura e compreensão do mesmo, devam
também possuir uma abordagem didática e serem convidativos para envolver os
receptores da informação. E, por fim, pode-se também considerar que o protótipo
físico com estas características auxilia no desenvolvimento do projeto pois, como
instrumento facilitador no entendimento do projeto, permite ser empregado em
processos de projetos participativos ou de Co-Design.

Referências
[1]

Pallasma, J. (2013). Os olhos da pele: a Arquitetura e os sentidos. Porto Alegre, Brasil: Bookman.

[2]

Schön, D. (2000). Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre, Brasil: Artes Médicas Sul.

[3]

Mitchell, W. (2008). A lógica da Arquitetura: projeto, computação e cognição. Campinas, Brasil:
Editora da Unicamp.
236

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

[4]

Celani, G., Pupo, R., Piccoli, V., Claudino, A.E.S., Carvalho, J., & Bottesini, E. (2009, Setembro). O
processo de produção de uma maquete com técnicas de prototipagem digital. In: International
Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, 8; Simpósio Nacional de Geometria
Descritiva e Desenho Técnico, 19 - Graphica, Bauru, Brasil: UNESP.

[5]

Ragonha, J., & Vizioli, S. (2013, Novembro). O modelo tridimensional físico e seu papel na educação patrimonial In: International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, 10;
Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico, 21 - Graphica, Florianópolis,
Brasil: UFSC.

[6]

Moon, K. (2005). Modeling Messages: The Architect and the Model. New York: Monacelli.

[7]

Rozestraten, A. (2006). Modelagem manual como instrumento de projeto. Disponível em:www.
vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp236.asp (Acesso em 15 Abr. 2015).

[8]

Imai, C. (2010) O sonho da moradia no Projeto: o uso da maquete arquitetônica na simulação da
habitação social. Maringá, Brasil: Eduem.
Zevi, B. (1996). Saber ver a Arquitetura. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes.

César Imai, Mauricio Hidemi Azuma

[9]

237

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

238

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

MAPEANDO DIFICULDADES
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
DO DESENHO TÉCNICO
NOS ALUNOS DE ENGENHARIA
Andiara Valentina de Freitas e Lopes
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil (andiaralopes@yahoo.com)

Maximiliano Carneiro-da-Cunha
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil (maxcarneiro6@gmail.com)

Mariana Buarque Ribeiro de Gusmão

ABSTRACT
This work arose from the necessity of registering didactic solutions found in the
classroom and later discussions carried out periodically by a team of professors
who teach this subject since 2009. The research originated on the account of the
main difficulties experienced by engineering students of Universidade Federal de
Pernambuco in Recife, Brazil, more specifically in the subject of Three-dimensional Graphics Geometry. To address them, the team of professors created didactic-methodological strategies in order to resolve these difficulties based on the analysis
of those problems. The main difficulties are the difficulty of speech and graphical
interpretation, the difficulty of visual-motor skill development and the difficulty of
working with cylindrical perspective. In order to solve these problems, we elaborated
didactic strategies such as the use of axial coordinates and the utilization of the
cuboid of reference to help the students’ spatial skill development.
KEYWORDS: Graphic Geometry, Geometry Teaching, Teaching Material.
resumo
Esse trabalho surgiu da necessidade de registrar soluções didáticas encontradas em
sala de aula e discussões posteriores realizadas periodicamente por uma equipe de
professores que ministram essa disciplina desde 2009. A pesquisa tem como base
o relato das principais dificuldades vivenciadas pelos alunos do curso básico de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, no curso da disciplina Geometria
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Gráfica Tridimensional. Com base na análise dessas dificuldades, estratégias didático-metodológicas foram elaboradas no sentido de dirimir tais dificuldades. Dentre
as principais dificuldades estão a dificuldade de expressão e interpretação gráficas,
a dificuldade de desenvolvimento da habilidade viso-motora e a dificuldade de se
trabalhar com perspectivas cilíndricas. A partir dessas dificuldades encontramos
algumas soluções em estratégias como a utilização dos eixos coordenados e a
utilização do ortoedro de referência para auxiliar o desenvolvimento da habilidade
espacial de forma geral.
PALAVRAS-CHAVE: Geometria Gráfica, Ensino de Geometria, Material Didático.
A DISCIPLINA E O PERFIL DO ALUNO
A disciplina “Geometria Gráfica Tridimensional”, do ciclo básico dos cursos de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tem como objetivo desenvolver a capacidade de percepção viso-espacial através da comunicação e interpretação
gráfica. O conteúdo dessa disciplina versa sobre três tópicos principais: a perspectiva
cavaleira, o desenho isométrico (ou isometria simplificada) e o sistema mongeano.
Os dois primeiros não são estudados como sistemas de representação, pois para a
perspectiva cavaleira ser um sistema de representação, a projeção oblíqua deve ser
acompanhada de uma vista ortogonal [1]. Além disso, para isometria simplificada ser
um sistema de representação, suas arestas devem ser multiplicadas pela razão de
0,816, característica da isometria axonométrica.
Dos três tópicos mencionados acima, apenas o sistema mongeano é visto como um
sistema de representação. Todavia, o foco dessa disciplina não é o ensino dos sistemas de representação, mas sim o desenvolvimento de habilidades espaciais através
de representações gráficas, já que dependendo da modalidade de Engenharia
escolhida pelo graduando, haverá disciplinas especificas para o estudo dos sistemas
de representação, como as disciplinas de Geometria Descritiva e Desenho Técnico.
Procedendo metodologicamente nessa sequência, observa-se que há barreiras na
aprendizagem desses conteúdos, já apresentados em outro estudo, no qual mostramos algumas dificuldades de ordem psico-cognitiva e epistemológica [2].
O programa curricular da disciplina aplica um procedimento didático adequado para o
desenvolvimento da inteligência espacial, isto é, parte de uma representação de fácil
intelecção espacial - como a perspectiva cavaleira e o desenho isométrico - para uma
representação de interpretação mais complexa - como o sistema mongeano - contrariando o cânone literário da área, cujo tópico inicial é o aprendizado do sistema
mongeano para só depois enfocar o ensino das perspectivas.
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FORMA E FUNÇÃO NA GEOMETRIA
Para inúmeras áreas do conhecimento, a exemplo da Engenharia, Arquitetura,
Design, Artes, entre outras, o desenho se constitui como um meio para se representar, projetar e construir formas. Para essas áreas, a forma está atrelada a uma função
e o desenho possui um papel fundamental para a comunicação entre os profissionais envolvidos em qualquer processo de criação. O desenho técnico garante assim
uma comunicação acurada, precisa e eficaz desde o projeto até a construção da
forma. A universalidade é, portanto, um componente imprescindível nesse processo.
Da mesma forma, a Geometria tem no desenho um meio de expressão. Porém, um
meio para se estudar a forma e suas propriedades de certa maneira desatreladas
de uma função específica [3]. Sob esse ponto de vista, um objeto geométrico é
constituído de duas componentes: a conceitual e a figural. A componente conceitual é representada por uma axiomática e traduz as propriedades do objeto;
já a componente figural corresponde à imagem mental que o indivíduo tem sobre
esse objeto [4]. Dessa maneira, forma e definição são indissociáveis para uma total
compreensão do objeto representado [5]. A imagem, a qual nos referimos tem por
singularidade o fato de não ser estática, pois ela é passível de sofrer transformações,
não só de igualdade, mas de outras naturezas, como de escala ou mesmo topológica.
E considerando a natureza tridimensional
dessa imagem mental, o ato de representar um objeto tridimensional no espaço bidimensional implica, necessariamente, em
transformações que conflitam com essa
imagem mental. Um exemplo disso pode
ser visto na Fig. 1, que mostra a representação de um cubo em perspectiva cavaleira.
1

Fig. 1 - Cubo em perspectiva cavaleira1

Todas as figuras do presente artigo foram realizadas pelos autores.
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O perfil do aluno de Engenharia antes do ingresso à universidade é o de um estudante com habilidade lógico-matemática bem desenvolvida e com boa compreensão
das ciências da natureza, pois a prova de seleção para esse curso exige conhecimentos de Matemática, Química e Física. Entretanto, é negado a esse estudante disciplinas da educação básica que desenvolvam competências relacionadas à percepção
visual, como é o caso de Artes e Desenho Geométrico (ou até mesmo Matemática).
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Embora a imagem seja uma perspectiva da qual se pode extrair uma noção da tridimensionalidade, dependendo do fator de conversão adotado para a direção da
projetante oblíqua, isso pode fazer com que a imagem seja a de um cubo ou a de um
paralelepípedo (Fig. 1).
DIFICULDADES E SOLUÇÕES METODOLÓGICAS
Quando se trata de representação gráfica, muitas dificuldades entram em cena.
A primeira, básica, refere-se ao não desenvolvimento da inteligência espacial
durante a infância, especialmente porque essas habilidades estão ligadas às Artes
no currículo básico e no Brasil, infelizmente, ainda não damos a devida importância ao desenvolvimento dessas habilidades. Dessa forma, grande parte dos alunos
encontra-se estacionada no primeiro estágio do desenvolvimento cognitivo (segundo
as teorias piagetianas), quando eles deveriam estar no terceiro estágio [6].
A segunda dificuldade, que é resultante da primeira, é a não familiaridade com os
conteúdos estudados - que muitas vezes são vistos pela primeira vez nessa disciplina - os quais deveriam ser estudados antes do ingresso na universidade, a
exemplo dos bacharelados em Arquitetura e Urbanismo e Design e na Licenciatura
em Expressão Gráfica, que realizam uma prova especifica de Geometria Gráfica que
envolvem esses conteúdos. A ausência da disciplina na educação básica em conjunto com a obrigatoriedade para as seleções para os cursos de Engenharia deixam
falho - tanto por parte do aluno quanto do professor - o desenvolvimento de habilidades que a priori são dispensáveis para um estudante que prestará exame para
Engenharia. Ocorre, contudo, que a habilidade viso-espacial é importante tanto para
a vida acadêmica quanto para a vida profissional do bacharel em Engenharia.
Em terceiro lugar, temos os problemas que são próprios do estudo da Geometria
Gráfica Tridimensional. Neste sentido, há uma grande dificuldade nas ações de
codificação e decodificação de uma perspectiva, ou seja, expressão e interpretação
gráficas, respectivamente. Isso ocorre porque para codificar precisamos representar
um objeto tridimensional em uma superfície bidimensional, representando dessa
forma uma imagem. Para decodificar precisamos observar uma imagem bidimensional e compreender o objeto tridimensional a partir desta. Em ambos os processos ocorrem transformações entre o objeto real tridimensional (concreto ou virtual)
e sua imagem bidimensional (representação). Para que uma pessoa possa realizar
tanto a codificação como a decodificação é necessário um treinamento com relação
à essas propriedades que são transformadas durante o processo. Aprender essas
propriedades é desenvolver a habilidade de visualização espacial.
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Abaixo citaremos duas situações que exemplificam essa dificuldade. Na Fig. 2,
podemos observar um cubo representado em Desenho Isométrico. Se observarmos
o angulo α, bidimensionalmente ele possui 120°. Entretanto, quem está decodificando essa imagem precisa entender que o angulo α é de 90°para o objeto real.
Outro exemplo disso é a representação dos sólidos redondos, que possuem faces
planas em forma de circunferência. A Fig. 3, Fig. 4 e Fig. 5 mostram representações
de um cilindro reto em três posições no desenho isométrico. Da esquerda para a
direita, a primeira imagem mostra a face em forma de circunferência, pertencente
a um plano que está paralelo aos eixos y e x. A segunda imagem mostra a face em
forma de circunferência, pertencente a um plano que está paralelo aos eixos z e x e.
A terceira e última imagem mostra a face em forma de circunferência, pertencente a
um plano que está paralelo aos eixos y e z. Quem está decodificando as três imagens
percebe a face plana em forma de circunferência representada bidimensionalmente
como uma elipse. No entanto, é preciso compreender que se trata de uma circunferência no objeto real.
Em quarto lugar está a dificuldade de desenvolvimento de uma habilidade específica,
chamada de viso-motricidade, que é a habilidade de entender uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional e ser capaz de imaginar esse objeto sendo
rotacionado. A rotação é uma operação gráfica utilizada no aprendizado da visualização espacial. É muito comum pedir aos alunos que desenhem os objetos em outras
posições, após serem rotacionados. A rotação já é, em si, uma tarefa difícil para
muitos. No entanto, estávamos com dificuldades de fazê-los compreender, textualmente, o movimento que estávamos querendo que eles realizassem. Mais adiante
no texto, mostraremos uma solução didática para esse problema, que têm como
base a utilização dos eixos coordenados para realizar a rotação. Finalmente, em
quinto lugar, está a dificuldade de se trabalhar com o desenho técnico propriamente
dito, ou seja, trabalhar com a base do desenho técnico que são as perspectivas
cilíndricas. Isso ocorre porque as perspectivas cilíndricas não representam imagens
que o olho humano visualiza normalmente. O olho humano possui uma visão cônica
e, por conseguinte, as perspectivas cônicas se aproximam mais do modo como nosso olho enxerga o mundo. Quando se está desenhando uma perspectiva é mais do
que natural buscarmos uma referência na forma como vemos o mundo. No entanto,
para representar perspectivas cilíndricas, como a cavaleira, o desenho isométrico e
o sistema mongeano, precisamos nos afastar desse instinto natural de ver conicamente. Abaixo temos três exemplos de um objeto representado em três perspectivas
cilíndricas: desenho isométrico, cavaleira e sistema mongeano (Fig. 6, Fig. 7 e Fig. 8).
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Apesar de tudo que foi aludido até o momento, o foco desse trabalho não foi nos
dois primeiros problemas citados, ou seja, a carência do ensino de Geometria no
ensino básico no Brasil e a falta de familiaridade com os conteúdos. Nosso foco
recaiu especificamente nos três últimos problemas descritos.
A primeira estratégia metodológica foi trabalhar com os eixos coordenados, x, y e z
em uma referência à largura, profundidade e altura do objeto, respectivamente. Embora seja uma solução muito simples, ela tem se revelado uma grande ajuda para
os alunos da Engenharia. Acreditamos que isso se deve ao fato desses alunos possuírem uma habilidade lógico-matemática bem desenvolvida e uma boa compreensão das ciências da natureza. Essa mesma estratégia foi utilizada com os alunos de
Arquitetura, mas não pareceu ser da mesma forma relevante. A utilização dos eixos
coordenados nos auxiliou nas dificuldades de codificação e decodificação do objeto
e também na dificuldade de viso-motricidade. A Fig 9 e a Fig. 10 ilustram dois exemplos da utilização dos eixos, associados à solução encontrada para a dificuldade de
viso-motricidade. Uma maneira de realizar essa rotação ainda no plano das ideias é
utilizar os eixos coordenados como referência e imaginar o objeto sendo rotacionado
em torno de um desses eixos. Dessa forma, a rotação depende de alguns fatores, a
saber: do eixo escolhido como referência (x, y ou z); do sentido da rotação (horário ou
anti-horário) e da extensão da rotação, ou seja, com quantos graus deverá ser feito
o giro.
Outra estratégia que adotamos foi a utilização do Ortoedro de Referência, que consiste em uma técnica muito prática quando estamos trabalhando com perspectivas em geral, mas que no caso das perspectivas cilíndricas ajuda muito mais.
Na verdade, essa técnica tem nos ajudado com todos os problemas descritos
acima.
Um ortoedro envolvente, ou de referência, é uma caixa. Na Geometria essa caixa é
chamada de paralelepípedo, por que todas as suas arestas estão paralelas a algum
dos três eixos coordenados x, y e z, isto é, largura, profundidade e altura, respectivamente. O ortoedro também possui outras características que nos interessam
muito: 1. O ortoedro é um objeto mais simples de ser representado, além de ser o
primeiro objeto que aprendemos a desenhar em perspectiva, sendo, portanto, uma
referência mais simples; 2. O uso do ortoedro faz com que possamos controlar quais
faces e vistas queremos mostrar. Primeiro, decidindo como fica a posição que queremos para o ortoedro, para em seguida inserimos o objeto dentro dele; 3. Como o
ortoedro possui todas as suas arestas paralelas ao um dos três eixos coordenados,
é fácil fazer uma correlação entre as medidas do objeto e as medidas do ortoedro,
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CONCLUSÕES
Esse artigo descreveu a experiência no ensino da disciplina Geometria Gráfica Tridimensional no curso básico de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco.
Partindo da observação e análise das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos, encontramos estratégias didático-metodológicas para ajudá-los no processo
de desenvolvimento das habilidades de visualização espacial. Dentre as principais
dificuldades estão: a dificuldade de expressão e interpretação gráficas, a dificuldade
de desenvolvimento da habilidade viso-motora e a dificuldade de se trabalhar com
perspectivas cilíndricas, que não representam a forma como o olho humano enxerga.
A partir dessas dificuldades encontramos algumas soluções em estratégias como a
utilização dos eixos coordenados x, y e z, inclusive auxiliando na habilidade viso-motora, que requer a rotação do objeto trabalhado. Por último, descrevemos a utilização
do ortoedro de referência como meio para auxiliar o desenvolvimento da habilidade
espacial de forma geral.
Gostaríamos de ressaltar que esse trabalho continua em desenvolvimento
porque a cada dia enfrentamos novos desafios. Contudo, as estratégias buscadas
para contornar as dificuldades demonstradas nesse artigo já se mostraram eficazes sendo percebidas na prática e pelo retorno positivo tanto dos alunos como
da coordenação do curso básico de Engenharia da Universidade Federal de
Pernambuco.
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já que ele é uma referência mais próxima; 4. Qualquer objeto pode ser colocado,
ou imaginado, dentro de um ortoedro, especialmente os objetos com faces curvas ou muito detalhadas. Quanto mais detalhado é o objeto, mais precisamos da
referência do ortoedro envolvente para auxiliar na construção do desenho.
A Fig. 11 mostra um objeto desenhado a partir do ortoedro que o envolve (linhas
em vermelho). Após esse procedimento, podemos partir para o desenho da peça,
utilizando linhas pretas. Depois disso, fica mais simples redesenhá-lo da maneira
como precisarmos, como por exemplo, mudando a posição das vistas e rotacionando-o com relação a um dos eixos, x, y ou z.
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ABSTRACT
This paper describes the process of knowledge construction regarding a set of buildings of heritage interest. It also reports the strategies being developed to value this
architectural heritage. Through geometric analysis of these buildings the information
about the architectural practiced employed are broadened. Through representation
activities, digital and physical models are made available aiming to support educational, cultural and tourist actions. These models are considered didactic and ludic
materials which attribute accessibility to the knowledge built.
KEYWORDS: Geometry, Representation, Architectural Heritage, Charqueadas Pelotenses.
resumo
Este trabalho descreve um processo de construção de conhecimento sobre um conjunto de edificações de interesse histórico e cultural, as Charqueadas Pelotenses.
Relata também as estratégias que estão sendo desenvolvidas para a valorização e
difusão deste patrimônio arquitetônico. Através de análises geométricas destas edificações ampliam-se as informações sobre as práticas arquitetônicas empregadas.
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Por meio de atividades de representação, são disponibilizados modelos digitais e
físicos configurados como materiais didáticos e lúdicos, os quais atribuem acessibilidade ao conhecimento construído, com o objetivo de apoiar ações educativas,
culturais e turísticas.
PALAVRAS-CHAVE: Geometria, Representação, Patrimônio Arquitetônico, Charqueadas
Pelotenses.
INTRODUÇÃO
A cidade de Pelotas preserva exemplares arquitetônicos construídos entre o final
do século XVII e início do século XX, os quais testemunham a origem da cidade e
de sua economia: as indústrias de produção de charque, locais denominados como
“Charqueadas Pelotenses”. O ciclo do charque, relacionado à instalação e expansão
da indústria saladeiril na região a partir de 1777, com base na mão de obra escrava,
encerrou-se na década de trinta do século XX. Desde então, o sítio destas atividades
sofreu grandes modificações no uso do solo, com significativa perda dos referenciais
geográficos e históricos. Entretanto, ainda é possível identificar um conjunto de treze
sedes das charqueadas, ao longo do arroio Pelotas, que configuram uma paisagem
de raro valor cultural e ambiental [1], constituindo um significativo sítio de interesse
turístico para a cidade. Atualmente poucas sedes das charqueadas são acessíveis ao
público e não se encontram registros oficiais de documentação arquitetônica. Todas
elas são propriedades particulares; algumas de caráter residencial, outras exploram
o potencial turístico e cultural, promovendo a visitação e até mesmo estabelecendo-se como locais de eventos e pousadas, tendo-se também em uma delas um espaço
museológico. Algumas outras estão em estado de conservação precário e de abandono. O acesso a estas edificações é público e gratuito apenas através da paisagem
de quem percorre, via fluvial, o arroio Pelotas.
O poder público tem investido em ações de difusão deste patrimônio e em iniciativas
que, em parceria com os proprietários, viabilizem a sustentabilidade econômica para
a preservação das edificações. A lei nº4.977, de 14 de outubro de 2003, promove o
estabelecimento de uma estrutura física, de melhoria em vias de acesso e em estratégias relativas ao turismo, criando o “roteiro das charqueadas”. As imagens da Fig. 1
ilustram: o mapa do roteiro das charqueadas; o tipo de edificação, de Arquitetura
colonial; o tipo de paisagem constituída na época, através da fotografia em preto e
branco, destacando em primeiro plano as estruturas em madeira que serviam de
apoio para a exposição da carne salgada ao sol; o tipo de paisagem que atualmente
caracteriza o entorno das edificações que encontram-se preservadas e em uso.
248

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Atualmente, e especialmente junto à indústria de entretenimento e às ações
publicitárias, identificam-se estratégias de recriação de cenários que nos fazem
imergir em mundos imaginários promovendo até mesmo um envolvimento interativo
com elementos virtuais.
A área de representação, desde o desenho a mão ao uso das tecnologias avançadas
de visualização, vem ampliando um repertório de possibilidades que podem incrementar ações de documentação, valorização e difusão de patrimônio. Sob esta perspectiva, de exploração das diversas tecnologias de representação, se desenvolve
este estudo.
METODOLOGIA
Os estudos a serem descritos vem sendo desenvolvidos desde 2011, apoiando-se
especialmente na compreensão do contexto de histórico e cultural das charqueadas
pelotenses descrito em [1].
O tema de representação das charqueadas a partir de tecnologias avançadas de
visualização foi desenvolvido inicialmente no âmbito de um projeto interinstitucional,
financiado pela comunidade europeia, projeto ALFA GAVIOTA (2011/2013). Um dos
principais propósitos desta rede de doze instituições era de identificar aplicações de
uso de tais tecnologias que promovessem desenvolvimentos sociais e culturais junto
aos contextos imediatos de cada uma das instituições envolvidas. Em [3] registrouse um dos primeiros resultados relativos ao uso de realidade aumentada para atribuir acessibilidade ao patrimônio em questão. A partir da perspectiva de sobrepor
elementos virtuais à realidade concreta, as representações das charqueadas foram
sendo disponibilizadas para serem visualizadas, por exemplo, durante um passeio
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Fig. 1 - À esquerda, planta de situação e vista atual do roteiro das charqueadas, ao longo do
arroio Pelotas; na sequência, imagens de algumas edificações das Charqueadas Pelotenses [2].
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de barco através do arroio Pelotas. Desta maneira, tais representações podem viabilizar o acesso à informação, pelo menos visual, de toda a aparência externa da
edificação, tendo em vista que o modelo digital tridimensional pode ser rotacionado
utilizando-se de movimentos táteis através de dispositivos móveis. Deve-se ter em
conta também, que muitos destes exemplares estão inacessíveis para visitação,
conforme comentado anteriormente. A ideia está sendo sustentada por ter sido estabelecida uma efetiva parceria entre as instituições involucradas no projeto ALFA
GAVIOTA, utilizando-se do desenvolvimento de aplicativos apoiados no conceito de
turismo ubíquo, descrito em [4]. A partir do desenvolvimento em realidade aumentada, tendo-se então os modelos virtuais destas edificações, foram sendo explorados
outros tipos de representações derivadas destes modelos. As etapas deste estudo
estão sendo caracterizadas por tais explorações, cada uma delas incluindo: estudos
específicos de revisão bibliográfica, projeto das representações, reconhecimento e
apropriação das tecnologias a serem empregadas, execução das representações,
experimentações, avaliação e disponibilização para o uso.
DO MODELO VIRTUAL À REALIDADE AUMENTADA:
Os estudos específicos para a representação em realidade aumenta foram descritos
em [3], fundamentando-se em [5] e [6], para o reconhecimento e apropriação das
tecnologias em questão. Para o desenvolvimento dos modelos virtuais utilizou-se da
informação captada pela fotografia aliada ao processo de medição in loco do exterior das edificações, tendo em vista a inexistência da documentação arquitetônica.
Foram representadas, até o momento, as edificações/sede das charqueadas Santa
Rita, Costa do Abolengo e São João, modelos ilustrados pela Fig. 2. A partir de um
processo de edição de imagens, as fotografias das fachadas permitiram configurar
as texturas a serem utilizadas na volumetria dos modelos digitais
A visualização em realidade aumentada (RA) foi realizada utilizando-se o software
BuildAR Pro versão demo (www.buildar.co.nz/) e em dispositivos móveis por meio do
aplicativo Augmented Reality, que é disponibilizado gratuitamente. A Fig. 3 ilustra

Fig. 2 - À esquerda o modelo virtual da charqueada Santa Rita. Ao centro o modelo da
Charqueda Costa do Abolengo. À direita modelo da Charqueada São João. Fonte: Autores, 2014.
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Fig. 4 - Visualização em Realidade Aumenta da charqueada São João. Fonte: Autores 2015.

uma das aplicações a qual adicionou a RA a um cartão postal. A Fig. 4 ilustra um momento de experimentação dos modelos sendo visualizados em realidade aumentada
com envolvimento de um público infantil.
Através de uma parceria estabelecida com a Prefeitura Municipal de Pelotas, e
dando-se continuidade com a parceria estabelecida no âmbito do projeto ALFA GAVIOTA, como referido anteriormente, estes modelos em RA estarão sendo disponibilizados a partir de dispositivos móveis através do aplicativo “rota das charqueadas”.
Anteriormente o sistema contemplava a visualização de elementos bidimensionais
como textos, fotos digitais e vídeos sobrepostos à realidade concreta, estando agora
ampliado para comportar tal tecnologia. Estão sendo estabelecidas parcerias com
os proprietários de charqueadas, que estão abertas ao público para a visitação, para
avaliar os impactos de uso de tais recursos de representação.
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Fig. 3 - Visualização em realidade aumentada da charqueada São João. Fonte: Autores 2015.
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DO MODELO VIRTUAL AO MODELO FÌSICO EM PAPEL:
O desenvolvimento de modelos físicos em papel foi realizado a partir dos estudos
registrados em [7], os quais descrevem o procedimento de planificação do modelo
digital e planejamento para a impressão, recorte e montagem. Este tipo de
representação foi desenvolvido com objetivo de disponibilizar material didático
para promover a educação patrimonial nas escolas, destinada ao público infantil
em geral, tornando a aprendizagem atrativa e lúdica.
Para a planificação utilizou-se o aplicativo Plugin Flattery do programa SketchUp.
Na Fig. 5 à esquerda, está representado o resultado da planificação de uma das
edificações, formatado em um folder que está sendo utilizado pelo poder público
municipal para executar campanhas que incentivam a educação patrimonial e
turística, tendo como foco escolas de ensino fundamental e o público infantil
em geral.
DO MODELO À IMPRESSÃO 3D:
A partir experiência descrita em [8] estão sendo inicializados os estudos de
produção de modelos para a impressão 3D com objetivo de permitirem a experiência
tátil para a compreensão da forma deste patrimônio. A sequência de imagens da
Fig. 6 exemplifica a proposta de selecionar elementos de difícil acesso ao tato, como
se caracterizam as pinhas que estão localizadas nas extremidades dos telhados.
DA FOTOGRAFIA À GEOMETRIA:
Centrando-se no propósito de construção de conhecimento sobre o patrimônio
estudado foram realizadas análises sob uma abordagem geométrica, detalhando as características formais das fachadas. As fotografias, que já haviam sido
capturadas e editadas para que se aproximassem ao máximo de projeções
ortogonais, foram vetorizadas, permitindo a constituição de um traçado regulador para explicitar as posições relativas entre cada um dos elementos que
constituem tais fachadas. Este traçado foi analisado buscando-se identificar
possíveis padrões de proporções, tais como o quadrado, a proporção áurea e as de
raiz de 2, 3, e 5. Para isto utilizou-se dos recursos de parametrização disponibilizados
pelos meios digitais, os quais permitem a sobreposição e a manipulação dinâmica
da escala de figuras sem perder a proporção. A Fig. 7 exemplifica o estudo realizado
sobre a fachada principal da Charqueada Santa Rita.
A partir deste tipo de análise está sendo possível considerar a hipótese de um
traçado rigoroso para estabelecer a posição de cada um dos elementos destas
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edificações. E, buscando tornar acessível todo este conhecimento que está sendo
construído, investe-se na estruturação de jogos didáticos a partir de representações
das fachadas sob uma abordagem geométrica.

Fig. 6 - Detalhe de um elemento da Charqueada Santa Rita; Impressão 3D.
Fonte: Autores, 2015.

Fig. 7 - Análise geométrica das fachadas da charqueada Santa Rita. Fonte: Autores, 2015.
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Fig. 5 - À esquerda o folder contendo a planificação; à direita a maquete física
montada da Charqueada Santa Rita. Fonte: Autores, 2015.
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DO ANALÍTICO AO LÚDICO:
A recorrência da proporção áurea está sendo identificada como princípio ordenador
das fachadas analisadas. O estudo realizado sobre a charqueada Santa Rita explicita
uma modulação de três retângulos áureos para delimitar o polígono envolvente da
fachada. As janelas, que dão o ritmo neste plano estão também nesta proporção,
sendo a porta principal enfatizada por dois retângulos áureos menores que reforçam
a simetria. Este e os demais jogos compositivos implícitos nas fachadas das charqueadas permitem elaborar um discurso sobre este patrimônio que pode ser elaborado de maneira visual e concreta, como um jogo de quebra cabeça. A Fig. 8 ilustra
a proposta do jogo “fachadas de ouro”. Este compreende uma base que corresponde
com as dimensões da fachada em que estão registrados os retângulos identificados
nas análises geométricas realizadas. Logo, as partes das fachadas correspondentes
a estes retângulos estão individualizadas como peças de um quebra cabeças, para
serem sobrepostos a esta base. A ideia é de que ao tirar ou encaixar cada um dos
elementos da fachada é possível desvendar o traçado correspondente.

Fig. 8 - Ilustração do jogo “Fachadas de ouro”. Fonte: Autores, 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados são parciais, referindo-se inicialmente ao desenho, ao método e ao
produto de cada um dos tipos de representações aqui delimitadas: modelos virtuais,
modelos em realidade aumentada, planificações, impressão 3D, geometria das
fachadas e o jogo fachadas de ouro.
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CONCLUSÕES
O estudo relatou o desenvolvimento de diferentes tipos de representações das
charqueadas pelotenses com o objetivo de construir uma infraestrutura para contribuir ao destaque das características singulares da Arquitetura destas edificações.
Todos estes tipos de representações derivaram de uma primeira ação de produção
de um modelo digital tridimensional, demonstrando então diferentes possibilidades a ser exploradas: a partir da visualização em realidade aumentada, busca-se atribuir acessibilidade; a partir da impressão 3D, disponibilizar modelos táteis;
a partir da disponibilização de planificações, promover a interação e motivar pela
sensação de autoria; a partir do jogo “fachadas de ouro”, promover a construção de
conhecimento.
Todas as estratégias envolvem o caráter lúdico aliando a motivação para a educação
patrimonial.
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Ao longo deste processo foi possível demonstrar o potencial das representações e
com isto estabelecer uma parceria com o setor público, abrindo espaço para atribuir
significado efetivo às propostas de usos das representações.
As etapas de experimentações com cada um dos tipos de representações estão
sendo agendadas, tendo-se a expectativa de que a interação com os contextos
educativos e culturais possam potencializar o processo e promover o projeto de
novas representações e exploração de diferentes tecnologias.
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ABSTRACT
This paper shows the design stages of a project for a selling point, as foundation
for the areas of Visual Merchandising, Design, Architecture and Accessibility. The
selling point is a restaurant to be located next to MArquE | Museum of Archaeology
and Ethnology in Federal University of Santa Catarina. The central concept of the
proposal is to promote an environment accessible to the entire university community:
students, teachers and administrative staff, including those with special needs due
to being elderly, pregnant women, people with physical, mental and/or locomotion in
Federal University of Santa Catarina. The proposal focuses on requirements such as
creating a buying atmosphere that entices the customer to remain in the cafeteria
and consume the products sold there; planning a different theme and ambiance;
appropriate distribution of furniture and equipment; feasibility to perform activities
in space; Exposure products; comfort, well-being and inclusion of customers and
employees.
KEYWORDS: Design, Accessibility, Visual Merchandising, Coffee Shop, MArquE.
RESUMO
Este artigo apresenta as etapas de concepção do projeto para um ponto de venda,
tendo como alicerce as áreas do Design, Arquitetura, Visual Merchandising e Acessibilidade. O ponto de venda é uma cafeteria a ser implantada junto ao MArquE | Mu257

Débora Rodrigues, Guilherme Fernandes, Claudia Batista, Cristina Nunes, Patrícia Cavalcanti

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil (patibiasi@yahoo.com)

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Débora Rodrigues, Guilherme Fernandes, Claudia Batista, Cristina Nunes, Patrícia Cavalcanti

seu de Arqueologia e Etnologia da Univ. Federal de Santa Catarina. O conceito central
da proposta é a promoção de um ambiente acessível a toda a comunidade universitária: estudantes, professores e servidores administrativos, inclusive àqueles com
necessidades especiais em decorrência de serem idosas, gestantes, pessoas com
deficiências físicas, mentais e/ou de locomoção na Univ. Federal de Santa Catarina.
A proposta centra-se em requisitos como a criação de uma atmosfera de compra que
estimule o cliente a permanecer na cafeteria e consumir os produtos ali comercializados; planejamento de uma ambientação diferenciada e temática; distribuição adequada do mobiliário e equipamentos; viabilidade para executar atividades no espaço; exposição de produtos; conforto, bem estar e inclusão de clientes e funcionários.
PALAVRAS-CHAVE: Design, Acessibilidade, Visual Merchandising, Cafeteria, MArquE.
1. INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta, sinteticamente, o desenvolvimento de um projeto de ponto de
venda para a cafeteria a ser implantada junto ao MArquE | Museu de Arqueologia e
Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina.
O projeto teve como alicerce as áreas do Design, Arquitetura, Visual Merchandising
e Acessibilidade. Trata-se de um projeto abrangente que incluiu o Design do interior
e da fachada do ponto de venda, assim como o planejamento de uma variedade
de elementos relacionados ao Visual Merchandising e à atmosfera de compra. Esta
proposta centra-se em requisitos como a criação de uma atmosfera de compra que
estimule o cliente a permanecer na cafeteria e consumir os produtos ali comercializados; planejamento de uma ambientação diferenciada e temática; distribuição
adequada do mobiliário e equipamentos; viabilidade para executar atividades
no espaço; exposição de produtos; conforto, bem estar e inclusão de clientes e
funcionários. Ressalta-se que o conceito central é a promoção de um ambiente
acessível a toda a comunidade universitária: estudantes, professores e servidores
administrativos, inclusive àqueles com necessidades especiais em decorrência
de serem idosas, gestantes, pessoas com deficiências físicas, mentais e/ou de
locomoção na Universidade Federal de Santa Catarina.
“De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR950),
a Acessibilidade é definida como a condição para utilização com segurança
e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos
urbanos, das ediﬁcações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa com
deﬁciência ou com mobilidade reduzida”. [1]
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Atualmente, a universidade vem buscando otimizar a estrutura do campus, tornando-a acessível e inclusiva, mas encontra-se num estágio inicial, pois ainda há
um longo caminho a trilhar visando o bem estar e a inclusão das pessoas com
necessidades especiais dentro de suas instalações.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 1 apresenta a introdução;
na Seção 2, apresenta a fundamentação teórica sobre Visual Merchandising e a
atmosfera de compra; a Seção 3 aborda a acessibilidade; na Seção 4 apresentam-se as soluções propostas durante o projeto do ponto de venda para a
Cafeteria do Museu MArquE. Na sequência, são tecidas as Considerações Finais.

É uma segmentação do Marketing e seu objetivo principal é estimular as escolhas de produtos, tornando-os mais atrativos e eliminando resistências de compra.
“O merchandising, como estratégia, poderá ajudar as empresas a dobrar ou
triplicar suas vendas, desde que obedeça a um plano pré-estabelecido de
ação e tenha a necessária cobertura da liderança nas vendas.” [3]
O Visual Merchandising, em especial, é uma ferramenta estratégica proveniente
do Merchandising. Assim, define-se o Visual Merchandising como um instrumento
que ultrapassa o visual e abrange a percepção por meio dos cinco sentidos de forma
ampliada. O Visual Merchandising é uma “técnica de trabalhar o ambiente do
ponto de venda criando identidade e personificando todos os equipamentos que
circundam os produtos” [2]. Trata-se também como a “culminação de todos os
estímulos visuais no ambiente de varejo, abrangendo tudo o que o consumidor
percebe” [4]. Deste modo, os dos dois pontos de vista do Visual Merchandising,
o estético e o técnico, contribuem significativamente para o comportamento dos
consumidores, planejamento e sucesso de um ponto de venda.
2.1. ATMOSFERA DE COMPRA
A atmosfera de compra é construída por um conjunto de fatores que, unidos,
estimulam o consumidor a adquirir produtos.
“A atmosfera refere-se ao Design de um ambiente por meio de comunicações visuais, iluminação, cores, música, aromas para estimular as respostas
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2. VISUAL MERCHANDISING
“Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no
ponto-de-venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos,
marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de
compra dos consumidores.” [2]
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emocionais e de percepção dos clientes que, ao final, poderão afetar o seu
comportamento de compra” [2].
“O ambiente da loja tem o potencial de ser uma ferramenta de marketing eficaz
e poderosa se comerciantes puderem melhor compreender como utilizá-la.” [5]
Portanto, é fundamental que a atmosfera projetada desperte sentimentos positivos
ao cliente, com intuito de fazer com que ele haja confortavelmente e com motivação
na realização de suas compras.
3. ACESSIBILIDADE
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR950), a Aces-
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sibilidade é definida como
“a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das ediﬁcações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação
por uma pessoa com deﬁciência ou com mobilidade reduzida.” [1]
A acessibilidade nos tempos contemporâneos é um tema indispensável ao se
iniciar qualquer trabalho em um ambiente. Há uma preocupação com a qualidade de
vida muito maior, deseja-se ter igualdade de autonomia em todos os sentidos e para
isso a acessibilidade se torna um atributo essencial em todos os meios, sejam eles
físicos, transporte, informação ou comunicação. Uma autonomia de uso comum para
pessoas saudáveis e àquelas com necessidades especiais foi o objetivo maior do
ambiente projetado para a cafeteria. A proposta consiste em assegurar o acesso a
informação e serviços em igualdade de oportunidade a fim de disseminar o conceito
do desenho universal. A essência do desenho universal
“está no propósito de estabelecer acessibilidade integrada a todos, sejam ou
não pessoas com deficiência. Assim, o termo acessibilidade representa uma
meta de ampla inclusão, não um eufemismo.” [6].
4. O DESIGN DO PONTO DE VENDA PARA A CAFETERIA DO MUSEU MArquE
4.1 MArquE - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA
O Museu de Arqueologia e Etnologia Oswaldo Rodrigues Cabral (MArquE/UFSC) foi
criado em 1960 e se destaca perante a comunidade acadêmica nacional como
instituição de natureza antropológica, apresentando patrimônio cultural das áreas
de Antropologia, Arqueologia, Etnologia e História. Em sua missão, tem por finalidade pesquisar, produzir e sistematizar o conhecimento interdisciplinar sobre populações pré-coloniais, coloniais, indígenas e realizar ações museológicas, visando a
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4.2. A CAFETERIA
A demanda para implantação da Cafeteria do Museu MArquE foi proveniente dos
dirigentes do museu, que vislumbraram a possibilidade de transformar o local
(Fig. 3) num espaço de convivência para o público que frequenta o museu e
também à comunidade acadêmica da UFSC. Essa área situa-se na área lateral do
museu e, atualmente, ela está ociosa.
4.2.1. O Público Consumidor da Cafeteria
A Cafeteria do Museu MArquE será voltada a pessoas pertencentes ou não à
comunidade acadêmica da UFSC, interessadas por assuntos culturais que envolvem
as áreas de Antropologia, Arquivologia, Etnologia e História. Os usuários são de
ambos os sexos, com idade indeterminada; contudo, poderá haver maior frequência
da faixa etária entre 14 a 30 anos em virtude da proximidade com o Colégio de
Aplicação da UFSC, além dos demais e estudantes dos cursos de graduação.
4.2.2. A Atmosfera de Compra da Cafeteria
A atmosfera de compra é construída por um conjunto de fatores que, unidos,
estimulam o consumidor a adquirir produtos. Blessa diz que
“a atmosfera refere-se ao design de um ambiente por meio de comunicações visuais, iluminação, cores, música, aromas para estimular as respostas
emocionais e de percepção dos clientes que, ao final, poderão afetar o seu
comportamento de compra”. [2]
Para a cafeteria do Museu MArquE propõe-se uma atmosfera de compra que
demonstre entre suas particularidades um local harmonioso, acessível, com
a presença de elementos da flora, a fim de tornar a permanência dos clientes
especial. Além dos conceitos e requisitos do projeto, há o tema de inspiração
por meio da qual a decoração será projetada. Assim, o tema escolhido para
A Identidade Visual do Museu MArquE foi desenvolvida em 2011 pelo grupo Sigmo/UFSC, composto
pelos integrantes: Luciano de Castro, Richard Perassi, Eduardo Porath e Tainá Dietrich.
1
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ampla compreensão da realidade, a partir da região na qual está inserido, refletindo
criticamente sobre a diversidade sociocultural. O museu foi implantado num edifício
de 1.930 m² (Fig. 1) situado no campus da UFSC - Universidade Federal de Santa
Catarina [7]. A Fig. 2 apresenta a Identidade Visual do MArquE1. Ela é formada
por um conjunto de elementos formais que representam visualmente e de forma
sistematizada o museu. Esse conjunto de elementos tem como base a logomarca e
sua aplicação em diversos suportes, tais como: fachada, papelaria administrativa,
uniformes, material promocional, entre outros.
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guiar o desenvolvimento do projeto será a Arte Rupestre. O painel semântico
apresentado na sequência expressa o tema para compor a atmosfera de compra
da Cafeteria MArquE. Deste modo, enquanto degusta os alimentos ofertados,
o público desfruta do seu direito a liberdade e autonomia dentro da cafeteria,
diferenciando-se dos demais estabelecimentos instalados dentro da Universidade
que não são acessíveis.
Procura-se explorar no estabelecimento entradas amplas, com diferentes opções
de rampas e plataformas com níveis adequados. A área é pequena, entretanto
busca-se por um fluxo de circulação que viabilize o acesso de pessoas em cadeira
de rodas. Além disso, no ambiente pretende-se disponibilizar diferentes recursos
visuais e táteis para facilitar o acesso e a locomoção de deficientes visuais, tais
como, cardápio e sinalização em braille para cegos, elementos coloridos e ampliados
para pessoas com baixa visão, além de treinamento aos funcionários para atender
da melhor forma as pessoas com deficiências.
4.2.3. Conceito - Requisitos
O conceito central da Cafeteria é a acessibilidade. Desta forma, as soluções de
projeto contemplam também as pessoas com necessidades especiais e visam
promover acessibilidade física, estimulação sensorial, facilidade de compreensão,
legibilidade, segurança e tolerância ao erro. A ideia é permitir que o cliente exerça o
seu direito de escolha e autonomia. Além deste, outros conceitos estabelecidos para
o projeto foram a jovialidade, o minimalismo, o conforto e a segurança, conforme
expressa o Painel Visual (Fig. 6).
4.2.4. Layout do Ponto de Venda - Cafeteria MArquE
O ponto de venda apresenta uma área interna de 43 m². O ambiente possui a forma
retangular e a sua configuração pode ser observada na planta baixa (Fig. 7).
O acesso ao estabelecimento ocorre na área frontal do museu. A área central será
destinada a circulação dos consumidores. Há uma dependência de acesso exclusivo
aos funcionários: a cozinha / depósito. Não haverá sanitários dentro da cafeteria;
os clientes terão livre acesso aos sanitários situados dentro do museu.
A proposta de layout do ponto de venda pode ser visualizada na Fig. 8. A área que
atualmente está aberta será fechada com a instalação de uma porta antipânico de
4 folhas, com uma largura total de 1,60 m, centralizada na face frontal da edificação.
A proposta traduz uma atmosfera jovial por meio da aplicação de cores e texturas,
buscando fornecer ao cliente uma disposição para a alegria e bem estar.
Serão utilizadas matérias primas de qualidade, acabamentos singulares, móveis
ergonômicos e Arquitetura inclusiva. Nesta proposta os mobiliários são fixados
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na parede propiciando maior espaço na área central e viabilizando a circulação
de usuários em cadeira de rodas. A paleta de cores adotada harmoniza com a
identidade visual do Museu MArquE, onde há predominância da cor laranja.
Na Fig. 9 pode-se visualizar a fachada composta pela porta de vidro e parede
reves-tida com filetes de pedra São Tomé, onde será fixada a placa contendo a identificação da Cafeteria que adota a identidade visual do Museu MArquE. Acima da
comunicação visual será instalada a iluminação da placa através de 2 spots e lâmpadas LED. Vasos com plantas ornamentais irão decorar a entrada da Cafeteria.
A Fig. 10 mostra detalhes do interior do ponto de venda. O caixa está situado na
área frontal da Cafeteria, próximo da porta de entrada e pode ser observado na
Fig. 11.
A Fig. 12 mostra o detalhe do balcão vitrine para doces e salgados. Destaca-se que
próximo ao caixa e ao balcão vitrine foi inserido piso podotátil para melhorar a
percepção dos deficientes visuais.
A Fig. 13 mostra o interior da cozinha que também servirá como almoxarifado
da cafeteria. Esse espaço se destinará a uso exclusivo dos funcionários e
servirá para preparação dos produtos bem como a higienização dos utensílios
manuseados.
Os materiais escolhidos para a implantação da Cafeteria são: MDF, espuma de
poliuretano, tecido de nylon, polipropileno, aço inox, vidro, tecido de algodão
e poliéster, gesso, pedra São Tomé, ladrilhos hidráulicos, porcelanato esmaltado
e pisos podotáteis.
4.2.5. Os Uniformes dos Funcionários da Cafeteria
A apresentação visual dos funcionários é um elemento relevante que compõe a
atmosfera de compra num ponto de venda. Para valorizar a identidade da Cafeteria
foram idealizados uniformes para os seguintes cargos: gerente, garçonete e cozinheira. Estes uniformes visam propiciar conforto, asseio e padronizar a apresentação dos
funcionários. Foram adotadas as cores da identidade visual e houve aplicação da
logomarca do museu. O traje completo e as respectivas descrições são apresentadas
na Tabela 1.
4.2.6. Materiais do Ponto de Venda
Os materiais promocionais colocados no ponto de venda constituem elementos
fundamentais no processo de informar, lembrar e persuadir o consumidor a
uma ação desejada pela empresa. Para a Cafeteria do Museu MArquE foram
desenvolvidos: louça personalizada, suporte de mesa, guardanapos personalizados, cardápio e brinde promocional, os quais estão descritos na Tabela 2.
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Tabela 1 - Os Uniformes para a Cafeteria do Museu MArquE.
Cargo

Descrição

Gerente
Camisa branca
com manga longa,
de algodão, logomarca
aplicada através de
bordado computadorizado.

Garçonete
Camiseta branca com
manga curta na cor laranja,
de algodão, com logomarca
aplicada através de
bordado computadorizado.

Cozinheira
Camiseta branca com
manga curta, de algodão,
logomarca aplicada
através de bordado
computadorizado.

Calça ou saia
em microfibra na cor preta.

Calça ou saia
em microfibra na cor preta.

Calça
em microfibra na cor preta.

Na cintura, avental de
Toque Blanche - chapéu
tecido antifúngico na cor
branco alto redondo
e plissado.
preta, com bolso e
aplicação da logomarca em
bordado computadorizado.
Sapatilhas ou tênis pretos.

Sapatilhas/tênis pretos.

Sapatilhas/tênis pretos.

Tabela 2 - Materiais de Ponto de Venda para a Cafeteria do Museu MArquE.
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Material
de Ponto de
Venda

Louça
Personalizada
Linha Plateau
White, da Oxford
Porcelanas.

Descrição
Este modelo contém a alça da xícara que favorece as pessoas que
apresentem dificuldades locomotoras nas mãos e dedos, permitindo que o
usuário não precise pegá-la, mas sim apoia-la entre as mãos.
Serão disponibilizadas xícaras para capuccino, cafezinho e café médio.
Na face externa das xícaras será aplicada uma faixa decorativa que remete
as pinturas rupestres e estará em harmonia com outros elementos da
decoração da cafeteria.
Na área interna das xícaras e nos pires será aplicada a logomarca do museu.
Estas estampas serão fixadas através de adesivos de decalque e queima em
forno cerâmico.

Suporte
de mesa
e Guardanapos
Personalizados

Utensílio para acondicionar guardanapos e sachês de açúcar, adoçantes,
molhos, etc. O modelo escolhido é produzido em plástico, na cor branca e receberá a faixa decorativa com pintura rupestre em sua parte superior e
logomarca na parte frontal através de serigrafia.
Os guardanapos para a cafeteria serão brancos, papel de alta absorção, no
formato quadrado, com lado igual a 10 cm (dobrado), que receberam
personalização através da aplicação da logomarca.

Cardápio

Serão disponibilizados três formatos distintos de cardápios:
1) com fonte tamanho 12;
2) com fonte ampliada para deficientes visuais com baixa visão;
3) em braile para os cegos.
Sua confecção será em papel couché gramatura 220, impressão a laser com
laminação. Sua paleta de cores será o branco, variações do laranja e azul.
Haverá a logomarca do café na frente com a textura de pintura rupestre.

Brinde
promocional

Com a finalidade de promover e divulgar a cafeteria do Museu MArquE,
será oferecido aos clientes um brinde: um imã de geladeira em forma
de calendário com a logomarca do Museu impressa em sua face frontal.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou apresentar uma síntese dos principais elementos e as
soluções propostas para o ponto de venda da Cafeteria do Museu MArquE. Estas
soluções possuem viabilidade para implantação e são compatíveis com os atributos ambientais desejáveis, estabelecidos na fase inicial do projeto: acessível,
ergonômico, confortável/acolhedor, seguro e jovial.
Em relação à ambientação, optou-se por uma atmosfera do ponto de venda
temática, na qual as cores, os materiais, objetos decorativos e o estilo adotados
remetem para a Arte Rupestre; os elementos do ambiente também harmonizam
com as cores da identidade visual do Museu MArquE. Acredita-se que os resultados alcançados permitirão gerar conforto e bem estar aos clientes e funcionários,
evidenciando a possibilidade de atender bem pessoas com ou sem necessidades
especiais.
O ponto de venda é crucial para o sucesso de uma marca e/ou produto. Ele não pode
passar desapercebido aos olhos dos consumidores. Ao contrário, tem o potencial de
realçar os produtos expostos e reforçar os valores da marca, ser coerente com o perfil
de seu público consumidor, atraí-lo para ingressar e permanecer no local, bem como
contribuir para sua fidelização. Assim, as empresas devem buscar soluções que promovam uma experiência positiva aos consumidores, a qual será determinante no
sucesso do empreendimento em um mercado cada vez mais competitivo.
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A COMPOSIÇÃO DA RED LÍTICA
MEDIANTE A LÓGICA PARAMÉTRICA.
AUTOMATIZAÇAO DO PROCESSO GEOMÉTRICO
Claudia Calabria
Politécnico de Bari, Itália (claudia.calabria@ymail.com)

RESUMO
O procedimento aqui proposto tenta traduzir o método de composição de uma hipotética configuração nervurada em pedra através da utilização de um código
paramétrico que permite recriar as relações entre as partes e define cada um dos
elementos através da sua ligação com a geometria de referência, tal como fazia
o código gótico de uma forma bidimensional e simplificada. O uso da lógica paramétrica está em continuidade com o método de “configuração variacional” [1]
gótico porque se baseia da mesma maneira em um conjunto de relações e não
de regras fixas. Propõe-se, portanto, uma atualização do tipo que permite automatizar o processo de composição através de um número limitado de pressupostos
e mantendo os princípios geométricos fundamentais das estruturas abobadadas
em pedra.
PALAVRAS-CHAVE: Restrições Geométricas, Estrutura Nervurada, Construção, Estereotomia, Modelagem Paramétrica.
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ABSTRACT
The proposed procedure tries to translate the compositional method of an hypothetical ribbed structure using a parametric code, that allows to re-create the
relationships between the parties and defines each element through its connection
with the reference geometry, as well as the Gothic code made in a two-dimensional
and simplified way. The use of a parametric logic constantly refers to the gothic
“variational configuration” [1] that is based on a set of relationships rather than on
fixed rules. It is proposed, therefore, a methodological update that allows to automate
the compositional process based on a limited number of assumptions, maintaining
the founding geometric principles of vaulted structures.
KEYWORDS: Geometric Constraints, Ribbed Lattice, Construction, Stereotomy, Parametric Modeling.
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INTRODUÇAO
O aspeto geométrico é um vínculo fundamental para tudo o que diz respeito às
estruturas abobadadas em pedra, porque, como é sabido, o equilíbrio global é dado
mais pela forma que pelas propriedades mecânicas do material.
A avaliação geométrica das estruturas abobadadas evoluiu continuamente desde o
método gótico tardio, em que os vários aspetos da construção tridimensional eram
uma prática imediata na representação através de “planos de trabalho”, por meio do
método geométrico até chegar aos métodos atuais de representação informáticos
que permitem sintetizar os diferentes aspetos da obra arquitetónica num produto
tridimensional único.
O modelo paramétrico é enxertado na mesma linha do “processo sintético” porque
permite as variações dos elementos individuais de acordo com relações definidas
e, como observado por Muller [2], pode ser comparado de imediato ao método por
partes do gótico tardio. Isto, de facto, foi baseado numa lógica de relações entre
as partes em vez de princípios fixos, conduzindo a uma variação da forma final de
acordo com os dados de partida.1
Nesta contribuição propõe-se uma releitura do tipo da abobada polinervurada tanto
do ponto de vista da forma como do processo lógico de composição.
O conjunto de relações matemático/geométricas que definem o entrelaçamento das
nervuras góticas são reproduzidas num processamento sintético que toma como
referência o uso de um “código” para a criação de uma definição paramétrica útil
para o desenvolvimento da rede de nervuras no caso de superfícies irregulares.2
Desta forma é possível manter as características geométricas fundamentais
necessárias para o bom funcionamento do sistema abóbadado, tal como o desenvolvimento normal das articulações de contacto entre as peças e a orientação e
configuração adequada dos elementos de ligação permitindo ao mesmo tempo uma
flexibilidade da forma geral, sem que isto afecte a viabilidade global. De facto, o
método paramétrico fornece a flexibilidade do método projetivo tradicional, mas tem
a vantagem de ser aplicável a qualquer padrão planométrico e superfície, com um
efeito espacial e formal imediato. A correlação entre as várias relações estabelecidas
permite obter automaticamente um resultado coerente a partir de um número limitado de parâmetros fixos, com o objetivo de dar uma resposta funcional aos pontos
Se refere ao método geométrico em si, e, por conseguinte, ao método de composição mediante
arcos bidimensionais a fim de obter um entrelaçamento espacial das nervuras [3], [4], e as fórmulas
empíricas que ligam o dimensionamento dos diversos componentes com base nos dados do projeto
[5], [6].
2
O modelo paramétrico foi desenvolvido através do plug-in Grasshopper para Rhinoceros.
1
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críticos da estrutura nervurada de pedra: a determinação da malha de nervuras,
a obtenção de uma intersecção resolvida, a prefiguração da espacialidade.
HIPÓTESES E OBJECTIVOS
“Code talks to things just as things talk to things. If that, do this. If this, do that.
Code is not immaterial; it speaks the language matter speaks.” [7]

Fig. 1 - Variação da malha nervurada em relação a diferentes morfologias.
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Considerando-se a otimização da forma como um resultado ainda “lábil”, porque
ligada à condições de carga específicas e admitindo a natureza de rigidificação da
treliça respeito ao arco único, tentamos investigar de que modo a automação geométrica do processo projetual pode tornar possível o método de “composição para
linhas” típico do sistema polinervurado do gótico tardio.
Se a técnica gótica se baseia numa “bidimensionalização” do espaço que pode
torná-lo tangível no plano do papel, a parametrização permite a sua transferência do
nível de decomposição dos elementos individuais para as “relações”.
Considerando que a questão construtiva está intimamente ligada ao discurso
geométrico, tanto no que respeita à composição geral da estrutura, bem como à
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definição das peças individuais, tentamos conectar o discurso histórico sobre as
questões da estrutura nervurada para a uma hipótese que apresenta as mesmas
questões críticas resolvidas de forma diferente.
Os problemas criados pelo entrelaçamento de elementos, no que se refere à
definição estereotómica das peças, no caso histórico são muitas vezes resolvidos
através de uma aproximação construtiva, devido à complexidade excessiva na sua
prefiguração. Além disso, a mesma combinação dos elementos segue um conjunto de regras, de modo sistematizado a formar uma espécie de “código de
composição” para simplificar todo o processo e torná-lo flexível para um número
ilimitado de casos.
As principais questões registadas na composição polinervurada do gótico tardio
são as seguintes:
- As nervuras e as chaves intermédias têm frequentemente eixo vertical, devido à
necessidade de manter uma correspondência projetiva em relação à planta: isto
cria uma inconsistência fundamental entre a superfície global gerada e as nervuras, da qual a orientação não varia no que respeita à curvatura do primeiro [4].
- Nos casos em que a chave apresenta eixo inclinado, vai criar um problema de
ligação com a nervura: isto conduz a aproximações construtivas ou deformações
nas peças (por exemplo, o chamado revirado [8], [4]).
- A forma geral da composição é, no caso histórico, um dado de referência
em direção ao qual a composição de nervuras tenta aproximar-se, mas não é uma
evidência específica para referir: a forma é uma hipótese de partida, mas não um
valor exato.
Assim, pode dizer-se que a definição do método geométrico foi suficientemente
avançada para permitir a realização de formas complexas, mas através de aproximações e de referências constantes ao plano.
Neste contexto, propõe-se uma hipótese projetual sintética que, através de uma
metodologia geométrica diferente, enfrenta os mesmos problemas relacionados à
conexão, composição e intersecção de elementos lineares abordados no caso histórico, mas com a intenção de superar as inconsistências concetuais das inevitáveis
aproximações construtivas e prosseguindo o objetivo de um resultado totalmente
coerente na definição geométrica exata.
MÉTODO
A definição paramétrica traduz os vínculos geométricos e construtivos fixados e
considera, em primeiro lugar, a orientação das nervuras e das chaves.
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Fig. 2 - Etapas geométricas essenciais.

A partir de alguns dados fixados, ou seja o
padrão planimétrico, a secção das nervuras
e a superfície de referência, a rede de nervuras desenvolve-se tendo em conta a direção normal de cada uma das partes componentes em relação à superfície: planos de
espera, direção dos elementos de conexão
e eixo das nervuras.
Desta forma, a confluência das nervuras no
nódulo ocorre de forma contínua sem a criação de pontos de descontinuidade e cada
cunha tem uma referência direta à espacialidade que define.
No caso particular é adotada uma superfície
catenária que permite uma otimização da
geometria da superfície de partida e evidencia que não é assimilável a exatas geometrias euclidianas. A escolha das suposições
básicas é importante porque o modelo desenvolvido não quer ser em si um exemplo
de Design, mas uma tentativa de síntese do
processo geométrico e verificação do mesmo
sobre um determinado caso.
Pela mesma razão, não se deve considerar as características que podem, de fato,
torná-lo em “caso especial”: foi então escolhido um plano irregular, um padrão aleatório e uma superfície não-euclidiana, que
permite verificar a aplicabilidade numa série maior. Pode dizer-se que a superfície de
referência comporta-se da mesma maneira
que o principal bogen gótico no sentido de
referência: qualquer elemento é definido
pela orientação normal à curvatura no
ponto considerado. Da mesma forma, as
nodalidades reinterpretam a confluência
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tradicional das várias propriedades
geométricas, criando uma espécie de
cúspide que incorpora, simultaneamente, a ideia da posição axial do elemento cilíndrico da chave gótica e da
evaginação das chaves pendentes. A
orientação ideal das chaves intermédias, como é o caso das junções de
qualquer estrutura abobadada em
pedra, está ligada ao andamento normal relativamente à superfície total.
Esta correspondência não existe na
conceção gótica, na qual a referência
permanece planar e o volume é mantido unido por porções descontínuas
determinadas pela treliça: a prefiguração do espaço era obtida intuitivamente de acordo com os dados disponíveis (estritamente para o plano e
suas projeções) e efetivamente verificada somente após a construção.
No caso proposto surge, no entanto, o
objetivo de determinar qualquer malha nervurada, considerando como
primeiro passo conformativo o da
“perceção volumétrica”.

Fig. 3 - Definição da malha nervada
no caso da superfície catenária.

Fig.4 - Processo de transformação da nodalidade.
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Fig. 5 - Fases de montagem do modelo.

Já em outros casos, tem sido investigado como a relação com a curvatura da superfície é um fator
determinante para a construção correta do aparelho abobadado. Fallavollita e Salvatore [9] mostram
que a teoria das linhas de curvatura de Monge pode ser aplicada proveitosamente no âmbito estereotómico tomando como exemplo o caso de uma abóbada elipsoidal. As propriedades geométricas
definidas imediatamente através do meio informático (linhas de curvatura e andamento normal para
as faces de contacto) tornam-se um fator essencial na determinação da divisão correta do sistema.
3
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Embora isto represente uma reversão substancial do processo lógico tal como se
verificava no exemplo histórico, é coerente por várias razões: (a) a possibilidade de
realizar cada cunha através de uma referência única, que estabelece as faces de
contato e a orientação das secções, não se referindo à parte de referência individual
(o único arco) mas para a totalidade do volume; (b) a necessidade de prever o espaço resultante; (c) a capacidade de conformar os elementos/nó de forma coerente
como resultado da união das instâncias com base na mesma referência primária; (d)
a simplificação na pré-fabricação dos elementos que não pode ser deixada para uma
adaptação durante a construção.
Da mesma forma as secções de ataque das “chaves” e as junções de divisão das
nervuras mantêm na definição paramétrica a mesma referência normal à superfície:
isto permite implementar uma subdivisão em partes do sistema em que se mantém a ortogonalidade das articulações, um requisito essencial para a transmissão
correta das cargas na abóbada.3
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Fig. 6 - Junção curva otimizada para o modelo.

ETAPAS PROCESSUAIS
Os passos essenciais que fazem a definição e que levam ao resultado final são os
seguintes:
(1) Determinação do desenho no plano, com o consequente número de cruzamentos;
(2) Determinação da superfície catenária mediada em comparação com as
limitações perimetrais;
(3) Identificação da malha e das direções normais em relação à superfície de
referência;
(4) Subdivisão das peças de tamanho apropriado;
(5) Orientação das junções e dos eixos das chaves ao longo das linhas normais;
(6) Reconfiguração do nódulo em relação às instâncias geométricas concorrentes.
Como verificação “experimental” do funcionamento geométrico foi preparado um
modelo tridimensional simplificado como base para a maqueta preliminar em material plástico e que é constituído por elementos individuais a serem combinados para
testar o comportamento cinemático da forma obtida.
Para ultrapassar a diferença substancial no coeficiente de atrito entre a pedra e
o material plástico, é utilizada uma junção-curva otimizada, que facilita a ligação
e limita o problema do escorregamento excessivo das superfícies de contacto.
As junções-curvas permitem a facilidade da articulação e oferecem uma maior estabilidade na conexão das peças, embora o escorregamento do PLA não permita
uma simulação ótimal do atrito, como seria no protótipo real.
Todavia a preparação do modelo permite verificar a conformidade dos elementos
geométricos e sua componibilidade espacial mostrando, na prática, eventuais inconsistências ou detalhes a serem melhorados.4
Especificamente, foi necessário calcular com precisão a forma e a espessura das junções, embora
numa escala reduzida, porque qualquer erro nas medições teria prejudicado a composição exata da
rede nervurada que se compõe a partir dos quatro cantos.
4
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Fig. 7 - Fotografias do modelo em
material plástico (PLA): a maquete
foi feita em peças individuais
montadas com referência a uma
superfície inferior que funciona
como cimbra de suporte.
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CONCLUSÕES
Resumindo a questão, os dois principais pontos são:
- A automatização do processo geométrico: que é a possibilidade de se referir a
uma volumetria de partida da qual extrapolam-se andamentos e direções normais, em vez de referir as nervuras em si mesmas (exceto para os pontos de
intersecção) e automatizar o resultado a fim de extrapolar uma resposta imediata
- A resolução do problema da convergência nos nós: a orientação constantemente
normal da secção elimina o problema da convergência num único ponto de secções
diferentemente orientadas (a origem do assim chamado revirado e/ou o uso do
cilindro para montagem de elementos com diferentes curvas orientadoras).
O maior paralelo concetual é a tentativa de traduzir as intrínsecas modalidades das
regras góticas para um conjunto de relações matemático/geométricas intimamente
ligadas, de modo a reproduzir sequencialmente o processo lógico da formação da
estrutura arquitetónica e das suas partes. Este processo tenta demonstrar como é
possível sistematizar um procedimento geométrico complexo com a finalidade de reconduzi-lo a um sistema discretizado em compressão que funciona através da mútua
coesão da malha nervurada: a tentativa consiste em traduzir um discurso geométrico
num artefato concretamente componível que baseia a sua estabilidade sobre as características do sistema abobadado e sobre a rigidez herdada pelo entrelaçamento
de arcos independentes. A partir do discurso de configuração tanto geral como das
partes, este percurso geométrico tem como finalidade a obtenção de um objeto arquitetónico componível sobre a base de um conjunto de regras sistematizadas e
variáveis com base nos “parâmetros”, traduzindo o procedimento analítico gótico
através de metodologias contemporâneas.
Finalmente, uma outra área de interesse é a da promoção da utilização de material
lapídeo segundo diferentes aplicações, não limitando o campo de aplicação aos revestimentos ou elementos secundários, mas levantando a hipótese da sua utilização
como componente estrutural, mesmo nos projetos de hoje.
De facto, neste tipo de construção pode ser encontrada uma coerência notável que
vem diretamente da vocação do material, e que seria apropriado explorar em vez de
evitar pontos críticos, para simplificar a resolução do problema projetual.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo sobre alternativas de representação gráfica
através do uso de técnicas convencionais e/ou computacionais que simulam tradicionalmente a etapa de anteprojeto de Arquitetura e Urbanismo. A pesquisa parte
de uma fundamentação teórica sobre a inserção do computador na representação
gráfica contemporânea, a etapa de anteprojeto, bem como a discussão das técnicas
tomadas como referência. Em seguida apresenta-se a análise dos referenciais, que
tem como base escritórios de destaque na atualidade, para a partir dessas análises,
testar as técnicas observadas em estudos de caso. Os resultados são descritos de
forma a disponibilizar as possibilidades da representação no campo acadêmico da
Arquitetura e Urbanismo.
PALAVRAS-CHAVE: Representação gráfica, Hibridização, Simulação Tridimensional.
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ABSTRACT
This paper presents a study of alternative graphical representation by the use of
conventional and/or computational techniques that traditionally simulate the draft
stage of Architecture and Urbanism. The research goes from the theoretical basis
about the computer implementation during the draft stage and the discussion on the
techniques taken for reference. An analysis of the references is presented, based on
offices’ work that are prominent at the present time. From this analyses, the techniques could be observed as case studies. The results are described in order to provide
the possibilities of representation in the academic field of Architecture and Urbanism.
KEYWORDS: Graph, Hybridization, Three-dimensional Simulation.

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Pauline Fonini Felin, Monika Maria Stumpp

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação tiveram forte
influência sobre a sociedade e as diversas categorias profissionais. Através dos
sistemas CAD-CAM [Computer-Aided Design & Computer-Aided Manufacturing], foi
possível inserir técnicas computacionais na representação de projetos, nos mais
variados contextos. Apesar do meio informatizado apontar para a substituição de
técnicas tradicionais pelas computacionais, surgem alternativas de representação
que conciliam as duas técnicas. O caminho para a prática contemporânea é o diálogo entre os vários suportes, que tende a gerar a hibridização entre os processos
tradicional e digital [1]. Nesse contexto, nos deparamos com a seguinte pergunta:
como articular as ferramentas computacionais com os métodos convencionais de
representação gráfica? Para responder tal questionamento, foi realizado o presente
trabalho que tem como objetivo principal demonstrar a utilização de técnicas de
representação gráfica convencionais e/ou computacionais na simulação tridimensional de anteprojetos de Arquitetura e Urbanismo.
Dentre os objetivos específicos, buscava-se discutir as possibilidades do emprego
das tecnologias sob o ponto de vista da complementariedade entre as diferentes ferramentas de representação. Dessa forma, as técnicas apreendidas e os resultados
atingidos foram disponibilizados a seguir, como forma de contribuir na disseminação
e qualificação de técnicas atuais de expressão e representação gráfica no campo
acadêmico e profissional.
PROCEDIMENTOS
Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi estruturada em três partes: fundamentação teórica, análise de referenciais e aplicação das técnicas em estudo de
caso. Na fundamentação teórica apresentou-se uma retrospectiva da representação gráfica em Arquitetura e Urbanismo a fim de situar a pesquisa num contexto
geral. Em seguida, foram apresentadas as possibilidades da computação na prática
profissional, bem como a conceituação de termos que delimitam as fases de um
projeto. Nessa parte, definiu-se que a pesquisa seria focada nas etapas de estudos
preliminared e anteprojeto, uma vez que não necessitam escala exata1.
Silva apresenta que a fase preliminar objetiva demonstrar a viabilidade do programa, face às
características do terreno e às condicionantes, não sendo necessária a elaboração de desenhos
em escala exata. O autor define a segunda etapa como uma exposição das ideias, utilizando-se de
desenhos que buscam a compreensão do objeto com maior precisão. O projeto executivo almeja a
realização da obra, utilizando-se de desenhos técnicos claros e precisos. É nessa fase que se detalha
o projeto, com auxílio de textos, legendas e especificações [2].
1
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE DE REFERENCIAIS
No que diz respeito ao anteprojeto, Silva [2] relata que é nessa etapa que surge a
preocupação com a escala, de forma mais rigorosa que a demonstrada na etapa
precedente, com decorrência de um dimensionamento mais preciso dos componentes. Alguns pormenores, todavia, não estarão ainda presentes, por não ser oportuna a sua elaboração antes da homologação das tendências propostas nos termos
do anteprojeto. A principal diferença entre o anteprojeto e o projeto definitivo é que
o projeto tem por objetivo possibilitar a execução da obra concebida, enquanto o
anteprojeto tem a finalidade de fornecer uma “imagem” daquela concepção que o
projetista elaborou como resposta ao problema colocado. [2]
Berasategui e Dirkmaat [4] abordam que a “imagem” criada nessa fase não se refere
a uma representação final de projeto por ainda se estar numa etapa intermediária
do processo projetual. A imagem ainda possui grau de incerteza e imprecisão quanto ao detalhamento do projeto. Logo, devem ser representadas as informações
definidas até o momento, e as ideias não finalizadas devem ser expressas de forma
consciente.
25 jovens arquitetos/ escritórios: Arquitetos Associados, Estúdio América, FGMF, GRUPOSP, SIAA,
SPBR, Studio Paralelo, Triptyque, UNA Arquitetos, Arquitetos Cooperantes, AUM Arquitetos, BCMF,
Bernardes Jacobsen Arquitetura, Carla Juaçaba, DDG Arquitetura, Frederico Zanelato Arquitetos,
Mareines + Patalano Arquitetura, Metro Arquitetos Associados, MGS, Nitsche Arquitetos Associados,
O Norte oficina de criação, POAA, RUA Arquitetos, TACOA e Yuri Vital [3].

2
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Para a análise de referenciais, foram coletadas imagens de escritórios da atualidade que combinam técnicas convencionais e virtuais. A pesquisa dos escritórios
brasileiros foi baseada na seleção da revista “AU - Arquitetura e Urbanismo” (Editora
Pini), edição Agosto de 2010, que apontava os 25 jovens arquitetos em destaque
na atualidade2. Quanto aos escritórios internacionais, selecionaram-se nomes presentes na revista AV Proyectos, editora Arquitectura Viva SL, Madrid, Espanha, tais
como: John McAslan, Christian Müller + partners, Vidal e asociados arquitetos, LOOP
Architects, Studio Carme Pinós, Foreign Office Architects, Mecanoo, JDS, Gansam
Partners, dentre outros.
A partir do estudo desses referencias, as imagens foram agrupadas conforme técnicas semelhantes e classificadas em três grupos: preenchimento digital sobre croquis,
tratamento manual em desenho modelado virtualmente e fotomontagem. [4], [5]
Vale ressaltar, que a classificação e escolha destas três técnicas tinha em vista
a mescla de técnicas computacionais, convencionais e de fotografia, as quais representam uma tendência nos escritórios de Arquitetura contemporâneos. [6]
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Tendo em vista esses aspectos, realizou-se um levantamento de imagens que serviriam de referência para os estudos de caso. As três técnicas identificadas nos
referenciais são apresentadas a seguir.
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1. Preenchimento digital sobre croquis:
O preenchimento digital é o processo de manipulação virtual de representações
análogas, exemplificado pelo escaneamento de croquis. Parte de um esboço realizado à mão, que após ser digitalizado, recebe tratamento no computador, com a
utilização de ferramentas de pintura e retoque que permitem traçar diretamente
sobre a imagem e modificá-la. [4]
Essas ferramentas nada mais são do que adaptações das ferramentas tradicionais
aplicadas ao grafismo digital, denominadas até com os mesmos nomes das primeiras. Existe uma variedade delas, e as mais utilizadas são os pincéis, as aquarelas e
os carimbos. A ferramenta pincel permite criar traçados à mão livre e dispõe de diversas opções através de parâmetros como tipo, espessura, forma do traço, cor, e grau
de opacidade. Já a ferramenta preenchimento permite cobrir uma área delimitada da
imagem com cor sólida ou textura.
Essa técnica permite criar diferentes padrões de preenchimento do croqui, sendo
eles regulares ou irregulares, como pode ser observado na Fig. 1.

Fig. 1 - Exemplo de limite irregular da imagem determinado pelo preenchimento.
Garden of Woezik, Wijchen, Países Baixos. Escritório Mecanoo, Holanda [7].
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Fig. 2 - Tratamento convencional sobre modelagem virtual. Arquivo Arq. Daniela Ferro [9].

3. Fotomontagem:
Com o surgimento da fotografia digital, desenvolveram-se programas de edição
de imagens, que, segundo Pruna [4], permitem trabalhar com camadas que oferecem a possibilidade de obter transparências e outros efeitos de montagem.
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2. Tratamento manual em desenho modelado virtualmente:
No que diz respeito aos programas 3D, Gonçalves [8] comenta que os mesmos
revolucionaram os sistemas de representação, gerando um “novo espaço”, o qual
possibilitou ao criador visualizar e compreender a peça durante o processo de
criação e manipulação do modelo. A qualidade multidimensional do espaço virtual
possibilitou uma representação mais próxima da realidade, ampliando o que era
possível de ser registrado sobre o plano bidimensional.
Em termos técnicos, este “novo espaço” é gerado através de software vetoriais
que geram elementos mediante coordenadas e parâmetros de um espaço cartesiano.
Estes elementos podem ser linhas, círculos e arcos, que combinados, formam
elementos mais complexos. Para facilitar a modelagem, existem blocos prontos
de elementos tais como mobiliário, vegetação e figuras humanas que estão disponíveis para download na Internet, ou podem acompanhar a biblioteca de componentes do software. Dessa forma, é realizada uma estrutura básica do desenho
através da modelagem virtual no computador, com o uso de ferramentas como CAS
(Computer-Aided Sketching) e CAD (Computer Aided Designing). O tratamento análogo é realizado sobre a imagem resultante da modelagem com ferramentas de desenho manual, como lápis grafite, lápis de cor ou até mesmo canetas hidrocor.
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Na Fig. 3 segue um exemplo, onde na parte inferior se dispõe o fundo e nas demais
camadas, o render e os objetos de ambientação como pessoas e árvores.
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Fig. 3 - Esquema da fotomontagem, Rendering para Arquitectos [4].

O “render” é a imagem final gerada a partir do modelo virtual, que através de arquivos “raster3” ou de imagem, são definidos os materiais, as luzes e as cenas,
permitindo uma visualização mais próxima da realidade [4].
Depois de finalizada a imagem base (render) para a fotomontagem, selecionam--se
fotografias de objetos que contribuam para representar o uso/atividade do projeto
proposto. Nessa etapa, são utilizadas ferramentas de seleção que ajudam a recortar
os elementos desejados de uma determinada fotografia a fim de utilizá-la sobre a
imagem base. As mais utilizadas são o “marco”, o “laço” e a “varinha mágica” [4].
Estes objetos, uma vez inseridos na fotomontagem, podem ser editados como qualquer outra camada. Podem ser recolocados, redimensionados ou tornados transparentes. Quando a opacidade do objeto não for alterada, é necessário criar uma
aderência visual entre o objeto inserido e a imagem de fundo. Além de adequar-se
a escala do objeto ao plano de profundidade que ocupam na perspectiva, é importante também obter a sensação de que a figura “descansa” e não “flutua” sobre
o seu plano horizontal. Isso se consegue com a inserção de sombras projetadas,
ajustadas às condições de luz da fotografia.
Arquivos raster: onde a informação gráfica está definida a partir de uma matriz ou quadrícula de
pequenos pontos de cores distintos chamados de pixel (unidade de imagem).

3
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Fig. 4 - Fotomontagem com desenho no computador e à mão.
Concurso Museu do Meio Ambiente, Studio América [10].

APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS EM ESTUDOS DE CASO
Como resultados são apresentadas as imagens geradas pelo uso das três técnicas.
As abordagens de preenchimento digital sobre croquis; tratamento manual em desenho modelado virtualmente e fotomontagem foram fundamentais para a demonstração das possibilidades de utilização do computador juntamente com o desenho
convencional. Os programas computacionais utilizados foram AutoCAD4, Google
SketchUp5, 3D Studio Max6 e Adobe Photoshop7.
As três técnicas possuem suas peculiaridades, podendo ser testadas sob diferentes
aspectos de representação. Esses testes podem resultar em infinitas possibilidades,
e a pesquisa buscou demonstrar as mais relevantes para a apresentação de anteprojetos. Os resultados alcançados transmitem a ideia central da proposta de forma
AutoCAD versão ano 2010, Autodesk.
Google SketchUp, versão gratuita 6.0 pro.
6
3D Studio Max versão 8.
7
Adobe Photoshop, versão CS5, ano 2010.
4
5
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Após serem identificados os três tipos de representação, as técnicas foram aplicadas
em estudo de caso. Os objetos de estudo foram os seguintes: um projeto de revitalização de uma praça/ entorno e projetos residenciais já construídos.
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convincente e cativante, sendo representados os objetos inertes, bem como os
sentidos e os significados do lugar. Cabe ressaltar que o estudo foi realizado em
desenhos tridimensionais, a partir do levantamento de dados (plantas, cortes e
vistas) de espaços existentes.
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1. Preenchimento digital sobre croquis:
Primeiramente foram elaborados croquis à caneta e em seguida digitalizados em
modo preto e branco, que, segundo Pruna [4], é a forma mais adequada para armazenar imagens de desenhos e croquis no computador.
Após digitalizar a imagem, foram utilizadas ferramentas de pintura e retoque que
permitem traçar diretamente sobre a imagem e modificá-la. No desenho a seguir
foi utilizado o programa Adobe Photoshop e o preenchimento foi inserido com limite
irregular, de forma que as linhas do desenho sobressaíssem os limites da imagem.

Fig. 5 - Desenho à mão colorido no computador. Arq. Pauline Fonini Felin.

É importante ressaltar que ao preencher um desenho, deve-se priorizar as linhas
do mesmo a fim de conservar a sua expressividade. Mesmo quando os limites do
preenchimento não são os mesmos do desenho, deve-se observar a harmonia da
figura, equilibrando as áreas ocupadas pela cor, bem como o número de vértices
delimitadores do preenchimento.
O aspecto mais importante aqui é mostrar que o desenho à mão livre pode ser
um meio que auxilia na criatividade, aprimorando a capacidade de percepção e
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abstração de quem a exerce. A etapa que inclui o processo de preenchimento do
desenho através da ferramenta computacional acaba possibilitando a reorganização das variáveis, estimulando assim a capacidade de intervenção e inovação do
profissional de Arquitetura. De um modo geral, acredita-se que essa complementariedade das ferramentas gera novas alternativas de representação, e esse treino
pode ser potencializado no campo acadêmico.

Fig. 6 - Exemplo de modelagem virtual. 3D gerado por Pauline Fonini Felin.
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2. Tratamento manual em desenho modelado virtualmente:
Nessa técnica deve-se primeiramente coletar os dados - plantas, cortes, fachadas - para em seguida construir a perspectiva e a estrutura básica do desenho.Por
último, deve-se ilustrar a imagem através de linhas, texturas, tons e cores. [5]
É importante ressaltar que a etapa de construção da perspectiva é desenhada à
mão, sendo considerado o uso de tecnologia somente na primeira etapa, onde a
coleta de dados é a planta baixa em perspectiva ou o próprio modelo tridimensional
elaborado no computador.
As ferramentas utilizadas para tratamento podem ser canetas hidrocor, lápis de cor,
ou até mesmo lápis grafite conforme mostrado na figura abaixo.

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Pauline Fonini Felin, Monika Maria Stumpp

Ressalta-se que essa técnica objetiva transmitir maior expressividade ao desenho do computador,
no que diz respeito ao estilo individual de representar de cada
um. O traço, característica forte
da expressão arquitetônica, pode
permanecer na prática da representação gráfica, mesmo que
o computador já tenha se estabelecido como ferramenta prinFig. 7 - Tratamento convencional sobre
o modelo virtual. Arq. Pauline Fonini Felin.
cipal na graficação da etapa de
anteprojeto.
Essa compatibilização das técnicas computacionais e convencionais visa à representação de forma personalizada ao mesmo tempo em que tira partido da rapidez
da modelagem de objetos via computador. Dessa forma, se tratando da representação da etapa de anteprojeto, em que as formas e materiais já estão definidos,
é fundamental absorver as informações do computador com a máxima precisão
possível ao realizar o tratamento convencional.
Assim como qualquer harmonização de técnicas, observa-se que a criatividade
é crucial nesta, pois cada desenho é único e possui características próprias
que conduzem desde a escolha das ferramentas, como a escolha de que elementos
devem ser representados ou não convencionalmente.
3. Fotomontagem:
A fotomontagem é a inserção de fotos ou desenhos em uma imagem realizada com
técnica convencional ou computacional [11]. A importância dessa técnica reside no
fato de combinar fotos ou impressões de lugares reais com ideias arquitetônicas
imaginadas, que criam uma imagem final que parece real.
Para transmitir movimento à imagem, pode-se trabalhar com planos verticais e horizontais, que podem tanto ser formas com preenchimento sólido, ou mesmo imagens
com texturas de céu, piso, grama e revestimentos. Como o princípio da fotomontagem é a junção de diversas fotos, algumas delas podem fugir dos limites do desenho
com o propósito de deixar claro o procedimento por recorte e colagem. Às vezes,
os elementos de paisagem podem ser previamente desenhados à mão e depois
digitalizados e inseridos na perspectiva gerada por computador.
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Ressalta-se que quando se une duas ou mais fotos de origens diferentes, é necessário
criar uma harmonização entre as mesmas. Para tanto, antes de iniciar a composição,
as fotos a serem utilizadas devem ser bem escolhidas prestando atenção em
aspectos como iluminação e proporção.
Uma vez combinadas as fotos, faz-se necessária a criação de aderência visual através
de sombras. Porém, somente estas não bastam, pois, para gerar uma imagem convincente, deve-se prestar atenção ao posicionamento e escala dos elementos que
compõem a fotomontagem. Esta técnica, assim como as outras, possibilita uma série
de combinações que dependem da capacidade de criação e discernimento de quem
as representa.
CONCLUSÕES
A partir da pesquisa desenvolvida e aplicada em estudo de caso foi possível observar
que apesar de as ferramentas computacionais terem se estabelecido na prática da
representação, ainda há lugar para a aplicação das técnicas convencionais. Cada
indivíduo possui um modo de expressão único, e o uso do computador não deve
debilitar essa marca pessoal, mas sim complementar esse modo de representação.
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Fig. 8 - Fotomontagem: 3D gerado no computador + fotografia. Arq. Pauline Fonini Felin.
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Fig. 9 - Montagem: renderização + planos + fotografias. Arq. Pauline Fonini Felin.

Fig. 10 - Fotomontagem e desenho à mão: Casa Reutter,
de Mathias Klotz (Cantagua, Chile). Arq. Pauline Fonini Felin.
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Através dos testes realizados, produziu-se material que aprimora a integração das
diferentes técnicas. Essas alternativas podem vir a incentivar a investigação de
outras e novas tendências na graficação de projetos de Arquitetura e Urbanismo.
Dessa forma, pode-se dizer que foi possível contribuir para a disseminação e qualificação de técnicas atuais de expressão e representação gráfica no campo acadêmico,
estimulando a investigação de alternativas que promovam eficiência e produtividade
no processo projetual.
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ABSTRACT
This paper reports the production of physical models of an element of architectural
heritage: the first water reservoir of the city of Pelotas, Brazil. The models aim to support educational actions in order to valorize this heritage and develop skills on digital
fabrication techniques. The study started with an analysis and observation of formal
and constructive logic element, followed by the production of the projects of models.
In parallel, there was a stage of appropriation of technologies and 3D printing. The
execution, experimentation and validation relied on partnership with educational and
cultural public institutions. Two types of models were executed and are presently
being experimented. By using laser cutting as conceptual model, a playful aspect
is added to the educational purpose of formal recognizing and the development of
spatial skills and through 3D printing, a model that aims to reproduce formal details
of represented Architecture. The documentation of this heritage interest is added
to the purpose of valuation through visual and tactile contemplation, extending the
possibilities of broadcasting and cultural inclusion.
KEYWORDS: Digital Fabrication, Laser Cutting, 3D Printing, Architectural Heritage.
resumo
Este trabalho relata o projeto e execução de maquetes de uma Arquitetura de interesse patrimonial: o primeiro reservatório d’água da cidade de Pelotas, Brasil. As
representações objetivam apoiar ações educativas, de valorização deste patrimônio,
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e promover a apropriação de tecnologias de fabricação digital. Parte-se da análise e
observação da lógica formal e construtiva do elemento, seguidas da realização dos
projetos dos modelos. Paralelamente, considera-se a apropriação das tecnologias de
corte a laser e impressão. A execução, experimentação e validação contam com a
parceria com instituições públicas educativas e culturais. Foram executados, e estão
em experimentação, dois tipos de modelos. Utilizando-se do corte a laser, um modelo
conceitual. O aspecto lúdico é adicionado ao propósito educativo de reconhecimento formal e desenvolvimento das habilidades espaciais. Utilizando-se da impressão
3D, um modelo buscando reproduzir detalhes formais da Arquitetura representada.
O interesse de documentação é adicionado ao propósito de valorização pela contemplação visual e tátil, ampliando possibilidades de difusão e inclusão culturais.
PALAVRAS-CHAVE: Fabricação Digital, Corte a Laser, Impressão 3D, Patrimônio
Histórico.
O PROBLEMA TRATADO
A representação de obras de interesse patrimonial, no contexto de ensino/aprendizagem de representação gráfica e digital, que envolve este trabalho, tem sido intensificada a partir da formalização de uma parceria entre a universidade (Universidade
Federal de Pelotas) e a administração municipal (Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de Pelotas)1. Esta parceria tem aliado
os interesses formativos na área de representação e Arquitetura com os interesses
públicos de educação e difusão de patrimônio.
O caso relatado neste trabalho é o de representação, através de modelos físicos
produzidos a partir de fabricação digital, do Reservatório R1, localizado na Praça
Piratinino de Almeida, na cidade de Pelotas. Este reservatório é sustentado por uma
estrutura em ferro, composta por peças pré-fabricadas, e é ornamentado com consoles, grades, molduras e arcos em ferro fundido. Apresenta planta circular, volume
cilíndrico e capacidade para 1500 m³ de água. Na parte superior destaca-se um
torreão, com acesso através de uma escada helicoidal, que se destinava ao passeio
público da época, caracterizando-se como um mirante.
A Fig. 1 ilustra o monumento, vindo da Escócia e erguido em 1875. É um dos quatro
bens tombados da cidade de Pelotas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura. Destaca-se que na imagem da esquerda da figura, uma fotografia de 1912, havia a possibilidade de visualizar o torreão.
Disponível em http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2014/05/12/patrimonio-arquitetonico-de-pelotas-serarepresentado-por-modelos-virtuais-desenvolvidos-pela-ufpel/
1
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Este era o cartão postal do monumento. Atualmente, a vegetação de grande porte
encobre as visuais, tendo-se a hipótese de que haja um desconhecimento, por muitos, da existência deste elemento que tanto qualifica tal Arquitetura. A imagem da
direita tem-se estabelecido como cartão postal atual. Poucos moradores, residentes
em edifícios em altura do entorno da Praça Piratinino de Almeida, têm o privilégio
de contemplar o torreão.
O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, SANEP, buscando preservar e
divulgar a história de Pelotas, tem investido em ações para a implantação do Museu
e Espaço Cultural do Saneamento. Neste contexto, as representações desenvolvidas no âmbito deste trabalho respondem a esta demanda, sendo este reservatório
um testemunho de uma história de 140 anos de um sistema de abastecimento.
Com o objetivo de uso e emprego dos modelos físicos como apoio às ações de educação patrimonial, dirigidas especialmente aos públicos escolares, considerou-se a
necessidade de atribuir, por um lado, um caráter lúdico e, por outro, de acessibilidade. Desta maneira, buscando promover o interesse e a curiosidade pelo objeto
representado, partiu-se do propósito de constituir modelos para montar e desmontar,
permitindo assim a interatividade. E, que considerasse também a possibilidade de
representação correspondente ao máximo com a geometria envolvida. Entretanto,
partiu-se de uma infraestrutura tecnológica predeterminada para a produção dos
modelos e dirigida para o interesse formativo em processos de fabricação digital.
As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho referem-se
a uma cortadora a laser, com área de corte de 500mm x 800mm, a qual possibilita o corte de acrílico, mdf e variados tipos de papel e a uma impressora 3D,
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Fig. 1 - Reservatório R1, à esquerda, cartão postal da época e à direita, atualmente.
Fonte: SANEP [1].
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com área de impressão de 180mm x 180mm x 100mm, possibilitando a geração de
modelos por deposição de material fundido (FDM).
Desta maneira, os estudos centraram-se em dois métodos de produção de peças
modeladas digitalmente: o subtrativo, com o uso da cortadora a laser, e o aditivo,
com o uso da impressora 3D. O corte a laser é classificado de acordo com Celani e
Pupo [2, p. 32], como um equipamento subtrativo, no que se refere à maneira com
que os objetos são produzidos e de duas dimensões quanto ao número de eixos que
se movimenta. Já a impressão 3D é classificada segundo Celani e Pupo [2, p. 32]
como aditiva, no que se refere à maneira com que os objetos são produzidos e de
três dimensões, quanto ao número de eixos em que se movimenta.
O MÉTODO DE ESTUDO EMPREGADO
Este estudo dá prosseguimento ao método adotado junto ao Projeto MODELA Pelotas
[3, p. 314]. Este Projeto adota a Arquitetura de interesse patrimonial da cidade de
Pelotas como objeto de estudo para a promoção de processos de ensino aprendizagem que integram as áreas de geometria, representação gráfica (e digital) e projeto
de Arquitetura. A investigação está dirigida à construção de conhecimento sobre o
patrimônio, valendo-se exatamente de tal integração e da exploração das tecnologias
digitais como potencializadoras do processo. O estudo de representação do Reservatório em questão, busca incrementar os resultados de tal projeto, caracterizando-se como um trabalho exploratório, que parte da experiência concreta de sua representação em um processo de apropriação das tecnologias de fabricação digital.
No contexto trabalhado os processos de modelagem digital tridimensional estavam
estabelecidos especialmente para a representação da forma e da aparência de objetos em realidade virtual e realidade aumentada. As possibilidades de fabricação
digital, por decorrência da aquisição de equipamentos para tal, têm impulsionado
a revisão dos métodos até então empregados. Frente a isto, este trabalho também
se caracteriza por um estudo de caso, sob uma abordagem tecnológica, de uso de
um modelo digital previamente executado e da análise e experimentação para ser
empregado em processos de fabricação digital.
Desta maneira, além de prosseguir com a mesma dinâmica do projeto em que se
insere, de desenvolver uma etapa de análise, a qual permite efetivamente construir
conhecimento sobre a forma, identificar seus princípios estéticos, e compreender o
sistema construtivo e lógicas de montagem utilizados para erguer o patrimônio em
questão, o estudo tem sua particularidade: a de ampliar o repertório tecnológico
utilizado junto ao contexto referido.
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Respondendo a esta especificidade tecnológica, foram então adicionadas etapas de
trabalho. Uma delas, de análise do modelo digital já existente; outra relativa ao desenvolvimento do projeto do modelo para a impressão 3D e de adequação do modelo
virtual para a execução de tal projeto; ainda outra, com o mesmo propósito, mas
relativa ao projeto e execução do modelo para o uso da tecnologia de corte a laser.
A etapa de experimentação dos modelos inclui o uso em uma instituição museológica
e com estudantes de escolas públicas, especialmente municipais devido ao acordo
com a administração municipal, mencionado anteriormente.
Paralelamente aos experimentos configura-se a etapa de análise e reformulação
dos modelos, buscando aprimorar o processo, especialmente detectando possíveis
necessidades de adequação dos projetos para diferentes faixas etárias e públicos.
Por fim, o método compreende o processo de avaliação e publicação dos resultados.

Fig. 2 - Modelo digital tridimensional do reservatório desenvolvido pelo Arq. Juarez Parode,
estudante da turma de 2014 do Curso de Especialização em Gráfica Digital, UFPel.
Fonte: Acervo do Curso de Especialização em Gráfica Digital, UFPel.
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ANTECEDENTES DO MODELO
O modelo digital preexistente foi realizado a partir da documentação arquitetônica
do reservatório, em formato digital, como plantas, cortes e vistas ortogonais, cedida
pela Prefeitura. O modelo digital tridimensional foi desenvolvido no software Rhinoceros, como atividade didática de disciplina do Curso de Especialização em Gráfica
Digital da UFPel, em 2014. O modelo, ilustrado na Fig. 2, não incluiu a representação
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do torreão e da escada em caracol. A representação do torreão do reservatório foi
desenvolvida através do software Rhinoceros. O modelo foi construído a partir da
representação de um único módulo, tendo-se em vista que sua estrutura se constitui por uma simetria radial de dez destes módulos. As técnicas empregadas para a
geração de cada um dos elementos que compõem este módulo, fundamentalmente,
foram a extrusão e a rotação.
Os testes com impressão 3D, até o momento, foram realizados com o modelo do
torreão referido anteriormente. A tecnologia empregue disponibiliza uma ferramenta
de análise da compatibilidade do modelo digital, o software NetFabb, a qual demonstra visualmente as áreas do modelo que devem ser revisadas. Foram detectadas
falhas no modelo realizado, identificadas pelas áreas em vermelho, conforme
ilustradas na Fig. 4.

Fig. 3 - À esquerda, modelagem tridimensional do torreão do reservatório.
À direita, projeções ortogonais do conjunto e das partes do modelo. Fonte: autoras.

Fig. 4 - Falhas detectadas nos modelos.
Fonte: autoras.
298

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DO MODELO PARA A IMPRESSÃO 3D
Em decorrência dos problemas encontrados para a impressão, o modelo do torreão
foi refeito. Foram consideradas as hipóteses citadas em Veiga et al. [4, p. 2] sobre as
causas de geração de problemas, tais como: a mescla com elementos geométricos
importados de outros software e elementos gerados a partir de técnicas de cópias.
A geometria do torreão foi simplificada e dividida em partes, conforme a Fig. 5. Esta
divisão foi conveniente para que o modelo resultante pudesse ser feito em uma escala maior que se fosse impresso como uma única peça, tendo em vista o tamanho
máximo de volume de impressão de 180mm x 180mm x 100mm. A caracterização
das partes seguiu também a conveniência do processo de impressão em relação
à forma de cada parte. A impressão das grades de guarda corpo (imagem à direita
da Fig. 5), por exemplo, só foi realizada adequadamente quando se utilizou uma
lógica inversa dos demais elementos. Elas foram impressas deitadas sobre a mesa
de impressão (na horizontal), enquanto que o resto do modelo foi impresso em sua
posição correspondente com a realidade.
A Fig. 6 apresenta um modelo do torreão, produzido por impressão 3D, a partir de
filamento de PLA (Poliácido Lático), material biodegradável, produzido a partir de
fontes naturais. A dimensão final do sólido envolvente do modelo do torreão foi de
120,35mm x 125,75mm x 178mm. O limite obtido foi quanto a dimensão radial do
modelo, para que não fosse realizada a impressão em gomos isolados. Desta forma,
a separação das partes aconteceu em relação à altura máxima de impressão.

Fig. 5 - Modelagem dos elementos separados e simplificados do torreão do reservatório.
Fonte: autoras.
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As falhas no modelo foram causadas tanto pela inexperiência no uso do software
quanto pelo desconhecimento dos pré-requisitos para compatibilidade com a impressão 3D, como evitar a geração de geometrias sobrepostas, redução do número
de faces que delimitam o modelo e construção de um modelo sem a presença de
fendas. Houve maior atenção à representação dos detalhes formais que à otimização do modelo.
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Fig. 6 - Torreão do reservatório produzido por impressão 3D
Fonte: autoras.

O processo de impressão 3D permitiu a representação da complexidade formal do
elemento, e inclusive dos ornamentos que o compõe. As dimensões, o tempo de
impressão e a quantidade de filamento de PLA utilizada para a execução do modelo
da Fig. 6 podem ser verificados na Tabela 1.
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Tabela 1: Dimensões, tempo e quantidade de material de peças impressas.
PEÇA

TOPO

COROA

GRADES

BASE +
COLUNAS

TOTAL

Comprimento (mm)

26,5

120,35

22,4

109,45

120,35

Largura (mm)

26,5

125,75

21,75

104,57

125,75

Altura (mm)

51,75

49,8

1,2

76,45

178

Tempo (horas)

01:19

15:18

00:08

10:48

27:33

Quantidade de
filamento (mm)

332,5

7261,6

29,9

3398,9

11022,9

PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DO MODELO PARA O CORTE A LASER
Enquanto a atividade de impressão 3D permitiu o uso de uma representação que
correspondesse ao máximo com a forma real do objeto, o projeto que envolveu o
corte a laser considerou uma representação esquemática. Desta forma, foram identificados elementos chave para a descrição da geometria de perfis e demais peças
que configuram o modelo.
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Os arquivos para corte consistem em desenhos bidimensionais, neste caso, gerados
no software AutoCAD, exportados para o software LaserCA, onde são configurados
os parâmetros de corte e enviados para o corte a laser.
A Fig. 7 apresenta os tipos de encaixes utilizados, baseados em estudos descritos
em Barros [5, pp. 38-39]. Optou-se por utilizar a combinação entre o encaixe borda/aresta, de forma horizontal, e perpendicular, por atrito e travamento.

Para realizar o modelo físico do reservatório por meio das peças bidimensionais
foi escolhido um sistema de seções radiais, para estabelecer a forma cilíndrica do
reservatório de forma a representar as colunas que o sustentam. Este sistema segue a lógica compositiva do elemento, de simetria radial, por meio de seções dos
elementos, especialmente das formas de revolução, como os pilares e o cilindro que
constitui o corpo do reservatório e os componentes do torreão.
Foram geradas três diferentes seções (Fig. 8), para contemplar os tipos de combinações de colunas existentes, os quais podem ser visualizados na planta de localização das colunas, à esquerda da referida figura. Estas seções, cinco do tipo 1, cinco
do tipo 2 e dez do tipo 3, são encaixadas a duas circunferências centrais, através
do tipo de encaixe borda/aresta. A Fig. 9 ilustra o sistema de encaixe utilizado.
A escala utilizada em testes iniciais foi a escala 1:100. E em seguida utilizou-se uma
escala maior, cujo limite foi definido pelo diâmetro do reservatório em relação à área
útil da cortadora a laser utilizada, 500mm x 800mm.
A Fig. 10 apresenta a execução do mesmo projeto em papel paraná 2mm e acrílico
2mm. Para representar o volume do reservatório em si são utilizados painéis encaixados aos perfis.
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Fig. 8 - À esquerda, planta baixa com a localização das colunas, ao centro e à direita,
seções do tipo 1, 2 e 3, respectivamente. Fonte: autoras.

Fig. 9 - Detalhe do sistema de encaixe, à esquerda, e estrutura do modelo
com todas as seções encaixadas, à direita. Fonte: autoras.

Fig. 10 - Modelo em papel paraná, à esquerda, e em acrílico, à direita. Fonte: autoras.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados são parciais, tendo-se avançado especificamente na etapa de
apropriação das tecnologias, desenvolvendo projetos e execução de modelos físicos
do reservatório, como demonstrados na Fig. 6 e Fig. 10. No momento, o trabalho
encontra-se em fase de análise e reformulação, visando aprimorar os modelos de
maneira a abarcar questões como a de lançamento de hipóteses de montagem do
reservatório e com isto, permitindo algum tipo de experimentação e observação das
potencialidades dos modelos frente aos objetivos do estudo.
As experiências realizadas, de projeto e confecção dos modelos físicos têm possibilitado o aprendizado e o registro do processo de otimização de modelos digitais para a
fabricação digital, como podem ser citados: adequação ao formato dos arquivos, simplificação dos modelos de acordo com a escala utilizada, minimização do número de
polígonos ou linhas, ausência de geometrias sobrepostas, adequação às dimensões
das áreas de produção dos equipamentos, assim como a ausência de elementos
geométricos provenientes de outros software e do uso de técnicas de cópia, para o
caso da impressão 3D [4, p. 2].
A partir destes registros, surge a necessidade de atenção a tais itens já em momentos iniciais de modelagem, para que os modelos virtuais possam gerar modelos físicos diretamente, sem retrabalhos, a partir das técnicas de fabricação digital.
No contexto trabalhado, este foi o primeiro exercício de representação que buscou
pensar de maneira integrada o processo de modelagem digital para a fabricação digital a partir das duas tecnologias, por impressão 3D e para o corte a laser. Entretanto,
devido ao tipo de sistema de seções radiais, empregado para realizar as conexões
das peças no modelo desenvolvido por corte a laser não houve o aproveitamento do
modelo gerado para impressão tridimensional.
O modelo produzido a partir de corte a laser é constituído por uma série de peças
bidimensionais que se encaixam e configuram um quebra-cabeça tridimensional do
elemento representado. Este caráter lúdico promove a percepção da espacialidade
e da possível lógica construtiva do elemento por meio do manuseio das peças para
montagem do modelo físico.
O modelo gerado por impressão 3D, ainda que se apresente como um único objeto
e não permita o mesmo diálogo com as peças, existente no modelo cortado a laser,
evidencia os componentes e a riqueza de detalhes que muitas vezes não são percebidos, pelo desconhecimento ou pela falta de contemplação da obra.
A interação do público com as maquetes, por meio da montagem ou simplesmente
da observação, promove a curiosidade seja pela história ou pela forma do elemento.
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CONCLUSÕES
O processo de desenvolvimento de modelos físicos do Reservatório R1 através das
tecnologias de corte laser e impressão tridimensional, aqui relatado, oportunizou a
qualificação da equipe envolvida quanto à apropriação das tecnologias de corte a laser e impressão 3D. Na sequência, os modelos serão empregados em ações educativas e difusão da história da cidade de Pelotas, com enfoque no patrimônio histórico
local e quanto à percepção e compreensão dos elementos do patrimônio.
Este processo dá continuidade à construção de conhecimento sobre a Arquitetura
de interesse patrimonial da cidade, tendo em vista que a atividade de representação
promove a compreensão aprofundada da lógica projetual do objeto.
Os modelos serão disponibilizados para o evento de comemoração dos 50 anos do
SANEP, cujos modelos terão visibilidade e será possível a coleta de dados sobre a
eficiência das representações para as ações educativas e de difusão do patrimônio.
Como sugestão a futuros trabalhos, tem-se a aplicação destes modelos à experiência
tátil com as necessárias adaptações.
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ABSTRACT
According the development of computer technologies for representation, over the
past four decades pedagogical strategies that concern graphic expression have
been systematically questioned and experimented. In order to continue building didactic references that support those strategies that aims the promotion of spacial
reasoning, this paper describes an experimentation process of teaching strategies
that includes different features, with students of the first semester of Architecture
and Urban Planning. The studies where directed to the discipline of Graphic and
Digital Geometry II. Among the strategies adopted, it is reported experience with
the insertion of the concept of parametric Design. Among others, the discipline includes the study of Projective Geometry through Monge’s protocol. The results refer
to the reflections built during the last three semesters of experimentations.
KEYWORDS: Education, Descriptive Geometry, Parametric Design.
RESUMO
As práticas pedagógicas referentes ao ensino-aprendizagem de representação gráfica têm passado, nas últimas quatro décadas, por um contínuo processo de questionamento, experimentações e revisões frente às possibilidades das tecnologias
informáticas de representação e transformação da forma. No sentido de seguir
construindo referenciais didáticos de apoio às estratégias para o desenvolvimento do raciocínio espacial, este trabalho relata um processo de experimentação de
307

Tatiane Nogueira, Adriane Borda, Luisa Felix, Tássia Vasconselos

Universidade Federal de Pelotas, Brasil (tassiav.arq@gmail.com)

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Tatiane Nogueira, Adriane Borda, Luisa Felix, Tássia Vasconselos

estratégias didáticas que abarcam diferentes recursos, junto aos alunos de primeiro
semestre de Arquitetura e Urbanismo, na disciplina de Geometria Gráfica Digital II.
Entre as estratégias adotadas, relata-se a experiência de inserção do conceito de
desenho paramétrico na disciplina que abarca o estudo da linguagem de representação através dos métodos de projeção cotada e bi projetivo Mongeano. Os resultados
referem-se ao registro das reflexões construídas durante três semestres.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino-Aprendizagem, Geometria Descritiva, Desenho Paramétrico.
INTRODUÇÃO
As práticas pedagógicas referentes ao ensino-aprendizagem de representação gráfica têm passado, nas últimas quatro décadas, por um contínuo processo de questionamento, experimentações e revisões frente às possibilidades das tecnologias informáticas de representação e transformação da forma. Investe-se na transição entre
o físico e o virtual, aliando recursos de mídia tradicionais e informáticos. Acredita-se
que já existam tecnologias potentes que possam modificar o paradigma do ensino
de representação. Porém, estas mesmas ferramentas exigem maturidade e conhecimento geométrico que efetivamente conectem o número com o desenho. Situação
esta que não ocorre, pois, os estudantes não vêm com esta formação.
De acordo com os estudos de Vaz e Pereira [1], a evolução das tecnologias de representação e a informática gráfica permitem abordar o ensino de Geometria Descritiva
através de diferentes processos, além da mídia tradicional. Inúmeros recursos CAD
que podem ser usados com vistas ao desenvolvimento da compreensão espacial
estão disponíveis, além de outros tipos de aplicativos. Aplicativos estes que Silva
[2] considera que, diante de diferentes preferências cognitivas, podem ser aliados.
Como exemplo pode-se pensar os recursos de hipertexto, animações e realidade
virtual associados a plataformas web. Pereira e Vaz [3] apresentam pesquisa com
modelagem paramétrica, para utilização como estratégia de ensino de Geometria
Descritiva. Segundo os autores, a estratégia de modelagem paramétrica é positiva
para o ensino de Geometria pois permite aliar as representações visual e matemática da forma.
De acordo com Panisson [4] os software desenvolvidos nos avanços tecnológicos
da gráfica digital podem ser vistos como meios análogos aos sistemas de projeção e
Geometria Descritiva em contrário a meros meios de desenho modernos. Sobretudo,
a capacidade de processamento dos mesmos pode ser encarada como potencializadora do desenvolvimento ao passo que permite que tarefas mais complexas sejam
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resolvidas. Para a autora a “Geometria Descritiva se mantém na representação da
Arquitetura, fundamentalmente por estar inserida com profundidade no pensamento
moderno constituído em fortes bases matemáticas” e tais bases é que tornam possível sua reconstituição nos meios informáticos, mas acrescenta que é necessário
“(re)significar” o tradicional ensino da Geometria Descritiva a partir de alguns pressupostos. [4, p. 244]
Nesse sentido, no intuito de promover apropriação dos conceitos de Geometria Projetiva, investiu-se no reconhecimento de estratégias que de alguma forma potencializassem o almejado desenvolvimento.
Pereira e Vaz [3] apresentam proposta de ensino de Geometria aliada à modelagem
paramétrica para alunos de Arquitetura. De acordo com os autores a modelagem
paramétrica estimula o raciocínio de Matemática e Lógica. Entende-se necessário
que sejam resgatados tais conceitos pois estes constituem as bases da Geometria.
Também nos estudos registrados em Santos et al. [5], Pereira e Vaz [3] e Casale,
Valenti e Calvano [6], encontram-se referências que subsidiaram o processo de reconhecimento dos conceitos e procedimentos de desenho paramétrico necessários
a serem introduzidos em contextos de ensino de Arquitetura. Dessa forma, o estudo
está sendo guiado pelo objetivo de promover, através de estratégias de desenho
paramétrico, apropriação dos conceitos de Geometria Projetiva e controle da forma.
O estudo está sendo desenvolvido com estudantes do primeiro semestre de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas para facilitar o aprendizado de
Geometria Descritiva. Optou-se em dirigir o estudo para a disciplina de Geometria
Gráfica e Digital II (GGD II), ofertada no primeiro semestre, buscando-se assim avançar na experiência relatada em Brod, Pires e Borda [7], a qual foi realizada junto a
uma disciplina de segundo semestre. A GGD II se propõe a abarcar os conceitos e
procedimentos tradicionais e digitais relativos ao sistema de projeção paralelo ortogonal, incluindo assim os métodos de projeção cotada e bi projetivo, envolvendo
exclusivamente o estudo de formas poliédricas. Desta maneira, os estudantes envolvidos estão ainda reconhecendo os diferentes sistemas de representação.
Entende-se que o conceito de desenho paramétrico vem sendo pouco usado neste
contexto apesar de seu grande potencial de investigação em relação à forma. Acredita-se que o pouco uso do desenho paramétrico se deve, principalmente, à grande
dificuldade de se trabalhar com modelos paramétricos de forma física. Dessa forma, identificou-se uma dinamicidade semelhante a do desenho paramétrico nas
dobraduras de papel ou origami e, portanto, esta técnica vem sendo utilizada no
contexto de ensino de Geometria Descritiva. Em Casale, Valente & Calvano [8] são
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demonstradas as potencialidades do desenho paramétrico aliado ao tema de origami para investigação sobre as propriedades que a dobra é capaz de determinar à
superfície e suas possíveis configurações espaciais, modificando a forma de pensar
Arquitetura. Utilizam-se modelos prontos, onde os parâmetros podem ser manipulados pelo estudante, visualizando-se em tempo real as diferentes vistas do objeto e,
como em um jogo, ir descobrindo como foi gerado cada aspecto da forma, bem como
compreender os parâmetros que estão sendo manipulados ao criar uma dobradura
em papel. Dessa forma visualiza-se o que está acontecendo em termos de geometria
e controle da forma.
DESENVOLVIMENTO
Para o desenho das atividades didáticas, adotou-se como estratégia a estruturação
de uma sequência de diferentes experiências didáticas identificadas no contexto de
ensino de Geometria Descritiva que permitisse que fossem evidenciadas as implicações e potencialidades de cada forma de representação.
Tradicionalmente, no âmbito da disciplina GGD II utiliza-se o tema de coberturas para
introduzir o método de projeção cotada. O estudo dos sistemas era proposto de maneira sequencial. Iniciava-se pelo método de projeção cotada e inseria-se na sequência o método bi projetivo. Buscando evidenciar as potencialidades e limitações de
cada método, vem-se experimentando uma trajetória de ensino que aborda os dois
conteúdos em paralelo, bem como diferentes formas de representação em paralelo. As atividades iniciais, partem do concreto, através da representação de formas
poliédricas por exemplo, para as quais são construídas maquetes físicas em papel, e
são feitas representações bidimensionais através de ambos os métodos de projeção
(cotada e bi projetivo). (Fig. 1)

Fig. 1 - Registro da atividade de representação de poliedros.
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Investe-se nos modelos físicos como forma de proporcionar experiências mais ricas
para o desenvolvimento de visualização espacial. Nestes exercícios, os conceitos de
ponto, reta e plano, são desenvolvidos a partir dos sólidos e a construção do modelo
físico é inserida como forma de auxílio ao desenvolvimento ao passo que torna a
experiência concreta.
Da mesma forma, vem-se introduzindo atividades com manipulação de desenho
paramétrico. Tal atividade permitiu manter uma alusão às coberturas, como já
vinha-se fazendo, ao passo que facilitou a inserção de conceitos de parametrização. Dessa forma, os exercícios de representação passaram a incluir a execução
do modelo físico (dobradura propriamente dita em papel) e as projeções (pelos métodos de projeção cotada e bi projetivo) utilizando-se de diferentes meios: processo tradicional de representação manual; representação digital através do uso do
software SketchUp; e desenho paramétrico utilizando o plug-in Grasshopper associado ao Rhinoceros. Neste caso, a partir de regras pré-estabelecidas os alunos
definem as formas de suas coberturas, que vão ser representadas nos diferentes
meios. Através deste processo, ficam evidentes as diferenças entre cada recurso ou
mídia utilizada.
Levou-se em conta que as habilidades necessárias para o uso das ferramentas de
desenho paramétrico poderiam desestimular estudantes de estágios iniciais de formação. Desta maneira, partiu-se da hipótese de poder disponibilizar tais ferramentas
como um ambiente semelhante ao de um jogo. Assim desenha-se um ambiente de
descobertas em que a configuração em Grasshopper já é fornecida aos estudantes,
cabendo a eles manipular os parâmetros para encontrar as formas inicialmente determinadas pela dobradura física.
Foram propostos dois jogos a serem desenvolvidos. O primeiro deles baseado na
proporção raiz de dois em que os origamis são construídos a partir de uma folha
A4. Neste caso foi estabelecido como regra que fossem feitas dobras exclusivamente paralelas ao menor sentido da folha. O segundo jogo parte de um quadrado.
Para este formato as dobraduras só podem ser definidas sobre as diagonais do
quadrado e as bissetrizes destas diagonais. Passou-se a tratar as atividades como
“jogo de dobraduras paralelas” e “jogo de dobraduras radiais”.
Especialmente, a partir de Casale, Valente & Calvano [6] e da consulta aos
fóruns de discussões sobre desenho paramétrico, foi possível constituir os dois
jogos. A configuração de tais jogos está sendo disponibilizada junto aos mesmos fóruns pesquisados, buscando-se compartilhar e discutir sua funcionalidade
e otimização.
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OS “JOGOS”
Como etapa prévia das duas atividades os estudantes tiveram que explicitar os parâmetros que definiram a localização das dobras, em vale ou montanha, de acordo
com a terminologia dos origamis. Promoveu-se a adoção de lógicas para as dobras
relativas ao próprio formato do papel, abordando-se essencialmente os conceitos
de proporção e recursão para incrementar o repertório de ação projetual dos estudantes. Cada estudante registrou, através de fotografia digital, duas soluções de
dobraduras para os dois formatos de papel, seguindo as regras previamente estabelecidas. A Fig. 2 exemplifica este tipo de registro.
A trajetória da experimentação foi composta de três momentos que abordam os
métodos de projeção cotada e bi projetivo, trabalhados em paralelo, através de
diferentes formas de representação.

Fig. 2 - Registro da atividade de construção do modelo físico.
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Momento 1: Utilização de técnicas tradicionais do desenho a mão livre conceitual ou
apoiando-se no uso de esquadros e compasso para a obtenção das projeções. Em função das representações serem estáticas, a cada posição relativa entre os elementos
do sistema de projeção ou de variação das dobras existe a necessidade de um redesenho. O tipo de representação produzido está exemplificado também junto à Fig. 2.
Momento 2: Utilização de técnicas digitais consideradas semi-dinâmicas, utilizando o software SketchUp, buscando transpor o método de representação realizado
pelos meios tradicionais, automatizando especialmente a obtenção de projeções
ortogonais como vistas e também em perspectiva paralela para obtenção de isometria. Tais técnicas são consideradas de semi-dinâmicas, no âmbito deste trabalho,
especialmente por exigirem a transposição dos procedimentos manuais ao ambiente digital. Comenta-se junto aos estudantes sobre a lógica desta ferramenta de
facilitar a configuração das formas a partir de transformações por extrusão. E, que
para o caso em questão, de necessidade de manter a forma em sua proporção original (retângulo raiz de dois ou quadrado), tal facilidade não pode ser aproveitada.
Desta maneira, o discurso
didático procura destacar a
necessidade de adotar um
método de representação que
controle a operação de dobra,
sem variar as dimensões da
folha. Por outro lado, com as
vantagens de representações
digitais tridimensionais, após
a configuração da forma no
espaço digital, obtém-se automaticamente as representações sobre diferentes pontos
de vista, diferentemente da
representação manual, onde
a forma se constitui através
de suas representações bidimensionais. Investe-se em
operações de controle dos
parâmetros de projeção até à
Fig. 3 - Registro da sequência de ações realizadas
para a representação de dobraduras no SketchUp.
compreensão de obtenção de
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imagens em perspectiva, como ilustrado na Fig. 3. O método de representação das
dobraduras a partir desta ferramenta digital foi sendo induzido a partir da fase anterior, demonstrando-se a possibilidade de rotacionar a partir da vista frontal, tal como
se pode deduzir da ilustração em épura da Fig. 2. Em comparação com o momento
anterior, este momento possibilita que sejam vislumbrados os diferentes modos operatórios para obtenção das representações manuais e digitais.
Momento 3: “O jogo”. Experiência com representações paramétricas, tendo a possibilidade de através de um jogo de controle de parâmetros obter a forma das
dobraduras representadas com as técnicas anteriores.
Para a utilização das técnicas de desenho paramétrico, com parâmetros explícitos e representações dinâmicas, através dos dois jogos anteriormente referidos,
os estudantes experimentam estas técnicas a partir do software Rhinoceros associado ao Grasshopper. A Fig. 4 exemplifica a representação de uma dobradura
radial, a partir de seu modelo físico e de seu modelo virtual concebido através
do “jogo”, incluindo-se a explicitação dos parâmetros utilizados pelo estudante.
A Fig. 4 e a Fig. 5 ilustram representações controladas pelos estudantes, os quais
buscaram reproduzir, em um primeiro momento, cada um de seus projetos inicialmente idealizados e registrados nas fotografias. Logo, seguiram investigando

Fig. 4 - Registro do origami físico e virtual “o jogo”, origami radial.
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diferentes possibilidades, observando a lógica da ação de cada um dos parâmetros
envolvidos sobre a forma.
REGISTROS DA TRAJETÓRIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Os registros da trajetória de ensino aprendizagem são feitos em fórum no ambiente
virtual de aprendizagem da disciplina, recurso também utilizado no contexto da disciplina. O ambiente ainda contém todo o material didático da disciplina, no qual tem-se
experimentado também o uso de vídeos como estratégia didática, em virtude da observação da heterogeneidade das turmas em relação aos conhecimentos prévios e
diferentes ritmos de aprendizagem. Os vídeos têm sido utilizados mais recentemente
neste contexto, inicialmente para responder a dúvidas no fórum. Percebe-se, através
do uso deste tipo de material de apoio, e do ambiente virtual de aprendizagem, que
a continuação dos estudos fora da sala de aula são facilitados. O ambiente se consolidou como uma forma dinâmica de comunicação entre alunos e professores, onde
os trabalhos realizados e depositados são comentados e dúvidas são esclarecidas.

Fig. 5 - Registro da atividade: à esquerda “o jogo” origami paralelo;
à direita “o jogo” origami radial.
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CONSIDERAÇÕES finais
As atividades relatadas através das experiências realizadas na disciplina de
GGDII, evidenciam a variedade de estratégias possíveis que podem ser trabalhadas
pelos professores da área de representação gráfica. Estratégias que aliam o físico
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e o digital, podem ser exploradas para que se evidenciem as diferentes potencialidades de cada. As variáveis são muitas. Temos turmas heterogêneas quanto aos
conhecimentos prévios, com diferentes estilos de aprendizagem, oriundos de um
ensino muitas vezes fragmentado onde as relações entre Geometria e Matemática
não são evidenciadas, além de um grande número de possibilidades de recursos
informáticos que são quase intrínsecos a esses alunos hoje e que se entende que
podem potencializar o desenvolvimento se bem explorados.
Os estudos com desenho paramétrico, no contexto, são recentes e tem desencadeado o estabelecimento de um ambiente de reestruturação conceitual e procedimental
no âmbito de disciplinas de representação gráfica e digital. De tal maneira que grande
parte das atividades didáticas estão sendo permeadas pelas reflexões advindas de
tais estudos. Estas reflexões apontam especialmente para a valorização de saberes
que paulatinamente foram sendo retirados das grades curriculares de Arquitetura.
Referem-se aos exercícios de lógicas formais, de operações matemáticas associadas
às transformações espaciais, para as quais, anteriormente, não existiam instrumentos facilitadores para possibilitar compreender sua aplicabilidade e importância. As
atividades desenvolvidas têm explicitado tais saberes e demonstrado maneiras de
reincorporá-los com significado para a formação em Arquitetura. O desenho paramétrico impõe uma mudança de paradigma, inicialmente para a área de representação.
Pensar a forma a partir de algoritmos que acionam transformações espaciais sobre
entes geométricos, mesmo que traduzidos por uma linguagem visual de programação, efetivamente não é o mesmo que pensar a forma através da linguagem gráfica
e de procedimentos projetivos.
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ABSTRACT
This paper has a didactic approach and describes the analysis and representation of
metallic artefacts regarding elements of architectural heritage. Through digital representation techniques, this activity sought to outline a learning path for early stages
of architectural training. The path includes geometric analysis, aiming to broaden
the information about each artefact, detailing its formal characteristics. This information has perfected the methods of digital representations, also promoting the
opportunity to learn techniques for the production of physical models with laser
cutting and 3D printing. The didactic purpose advances to enable students to
design models that can support dissemination initiatives and inclusive heritage
education. For each artefact a set of tactile models is being produced, designed
in a sequence of gradual addition of information, allowing complex forms to be
comprehended through touching.
KEYWORDS: Graphic Digital Representation, Metal Railings, Architecture, Physical
Models, Inclusive Heritage Education.
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RESUMO
Este trabalho com enfoque didático descreve uma atividade de análise e representação de artefatos metálicos, previamente inventariados, relativos a um conjunto
arquitetônico de interesse patrimonial. Mediante técnicas digitais de representação,
a atividade buscou delimitar uma trajetória de aprendizagem para estágios iniciais
de formação em Arquitetura. A trajetória inclui análises geométricas, as quais objetivam ampliar as informações sobre cada artefato, detalhando suas características
formais. Tais informações têm aperfeiçoado o planejamento de métodos de representação digitais, promovendo também a apropriação de técnicas para a reprodução
de modelos físicos, a partir de corte a laser e impressão tridimensional. O propósito
didático avança para habilitar os estudantes ao projeto de modelos que possam
apoiar iniciativas de difusão e educação patrimonial inclusivas. Está sendo produzido um conjunto de modelos táteis de cada artefato, projetados de forma que a
representação de seus elementos siga uma sequência lógica, por meio da adição
gradual de informação, de modo que formas complexas possam ser melhor
compreendidas pelo tato.
PALAVRAS-CHAVE: Representação Gráfica Digital, Gradis Metálicos, Arquitetura, Modelos Físicos, Educação Patrimonial Inclusiva.
INTRODUÇÃO
A cidade de Pelotas, RS, Brasil, se destaca por sua Arquitetura de interesse patrimonial, especificamente a do período eclético, a qual possui uma variedade de exemplares de elementos metálicos, forjados na própria cidade ou importados da Europa,
entre o final do séc. XIX e início do séc. XX. Estes exemplares foram identificados e
inventariados em 16 tipologias de elementos metálicos [1]. O conjunto de elementos
deste inventário, além de preservar na memória um momento histórico de apogeu
da economia da cidade decorrente da produção de charque, oferece uma variedade
de formas, as quais justificam a adoção de tais elementos como referencial para
análises em atividades de ensino/aprendizagem de Geometria Gráfica e Digital em
estágios iniciais de formação em Arquitetura. Nesse contexto, por um lado, esta mesma Arquitetura de interesse patrimonial vem sendo adotada, desde o ano de 2005,
em atividades de modelagem geométrica e visual em nível de pós-graduação [2].
Por outro, a metodologia de análise de obras de Arquitetura como referencial para
atividades de representação gráfica digital inicialmente foi introduzida junto a um
processo de reformulação de disciplinas de Geometria Descritiva para Arquitetura e
Urbanismo [3]. Em [4] esta metodologia de análise e representação gráfica de obras
320

foi dirigida ao estudo de elementos de interesse patrimonial, os ladrilhos hidráulicos
presentes em exemplares da Arquitetura do período eclético da cidade de Pelotas,
buscando reconhecer tal patrimônio e suas regras composição geométrica. O estudo
foi aplicado na disciplina de Geometria Gráfica e Digital 1, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas.
Seguindo-se esta proposta, a atividade de análise e representação de outros elementos de interesse patrimonial, os artefatos metálicos, por intermédio de técnicas
de modelagem geométrica e impressão 3D, foi experimentada como trajetória de
aprendizagem na referida disciplina [5]. Além do estudo analítico de um artefato
metálico específico, uma grade em porta de madeira, o desenvolvimento de três
experimentações de impressão 3D, correspondentes a modelos digitais com espessuras diferentes, em escala de redução de 1:10, proporcionou avaliar os parâmetros
de modelagem geométrica adequados ao processo de impressão.
A avaliação levou em consideração a necessidade de o modelo ter resistência à
manipulação, além das questões de economia de material, tempo de impressão e
limitações tecnológicas da impressora utilizada.
Os resultados da técnica de representação por impressão 3D proporcionaram a experimentação tátil da forma, ampliando o conhecimento e oportunizando a difusão
do patrimônio da cidade. No entanto, observou-se que os elementos resultantes da
impressão tridimensional se mostraram pouco resistentes ao manuseio, apontando
que seria necessário experimentar métodos alternativos para a sua representação,
tal como o corte a laser. Esta tecnologia oferece um maior número de possibilidades
em relação ao uso dos materiais de fabricação, além da maior rapidez na produção
dos modelos físicos. Além disso, com o emprego deste procedimento, buscou-se representar o elemento em suas partes constituintes, e demonstrar concretamente
aos estudantes as relações geométricas de composição destas partes em relação ao
elemento inteiro. Considera-se que este tipo de ampliação sobre as análises contribui mais efetivamente para a educação patrimonial.
Este estudo busca relatar o processo de representação de artefatos metálicos da
Arquitetura de interesse patrimonial a partir de procedimentos de corte a laser, que
resulte em elementos que possibilitem o entendimento da forma e a experiência tátil.
METODOLOGIA
A investigação do método foi desenvolvida por meio de cinco etapas:
a) Seleção de um caso de estudo: com base em uma pesquisa anteriormente desenvolvida em [5], selecionaram-se dois elementos metálicos recorrentes na Arquitetura
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do período eclético da cidade de Pelotas, os quais fazem parte do acervo inventariado
em [1], pertencentes a uma edificação localizada a Rua Félix da Cunha nº 570. A Fig.
1 traz ao centro uma imagem que se refere à fachada da edificação e, à esquerda e
direita desta imagem, dois tipos de elementos utilizados para os experimentos anteriormente citados: uma grade em janela de porão e uma grade em porta de madeira.

Letícia Borges, Adriane Borda, Janice Pires, Luisa Vecchia, Monica Veiga

Fig. 1 - Prédio e elementos metálicos usados na pesquisa. Fonte: autoras, 2014.

b) Aquisição de dados para a modelagem geométrica dos elementos: esta etapa foi
também relatada em [5] e consistiu em medir e fotografar os elementos sob pontos
de vista apropriados, atentando para o posicionamento da câmera fotográfica em
busca do paralelismo entre a lente e a face que contém o objeto a ser representado,
minimizando-se os efeitos da perspectiva e aproximando-se a imagem a uma projeção paralela. As edições, para a retificação das fotografias, foram realizadas em
um programa de código aberto (open source), o GIMP 2.8, por meio da ferramenta
de transformação de perspectiva.
c) Análise geométrica dos elementos: a partir da imagem retificada foram realizadas
análises geométricas dos elementos constituintes dos gradis, fundamentando-se em
conceitos de geometria plana, tais como: entes geométricos [6], concordância [6],
simetria [7], [8], proporção [9], [10].
As análises sobre a grade em porta de madeira estão descritas em [5], identificando-se como entes geométricos geradores da forma arcos de circunferência e segmentos
de reta concordantes, e processos de composição geométrica dos componentes em
ferro por simetrias e proporções. Destacam-se as ocorrências da simetria bilateral de
eixo vertical na totalidade do elemento e a simetria bilateral de eixo horizontal em alguns de seus componentes. As proporções encontradas nos componentes metálicos
da grade são a áurea, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5.
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flexão no eixo horizontal de dois módulos da composição (Fig. 2).
Em relação aos processos compositivos por proporção identificaram-se as proporções quadrada, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 na composição da grade em janela de
porão, como ilustra a Fig. 3.

Fig. 3 - Análise de proporção. Fonte: autoras, 2014.
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As análises sobre a grade em
janela de porão estão ilustradas na Fig. 2. De acordo com
a análise, este elemento é configurado por segmentos de reta
emoldurados por uma elipse e
seus componentes são estruturados por arcos de circunferência. Quanto ao processo
de composição por simetrias,
identificou-se a ocorrência da
simetria bilateral nos eixos vertical e horizontal, e da simetria
de rotação e reflexão, as quais
ocorrem a partir da rotação em
Fig. 2 - Análise da grade em janela de porão sob os conceitos
180° de um módulo mínimo
de entes geométricos e simetrias. Fonte: autoras, 2014.
em torno de um ponto e da re-
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d) Processo de modelagem geométrica: Para gerar o modelo tridimensional apto à
técnica de impressão 3D, utilizou-se o software Google SketchUp [3]. Para gerar o
modelo bidimensional apto ao corte a laser, aplicaram-se técnicas de vetorização
sobre os elementos, a partir da fotografia, após a realização das análises. O programa vetorial utilizado foi o software AutoCAD, no qual importou-se a imagem restituída do elemento, em escala, desenhando-se sobre a figura cada um dos componentes do artefato metálico, considerando-se os conceitos de concordância entre
arcos e entre arco e reta. Esta mesma vetorização foi utilizada para encaminhar
à cortadora.
e) Experimentação com corte a laser: Considerando as dimensões da mesa de corte
da máquina que são 500x800 mm, aplicou-se a escala de redução de 1:3, assim
criando modelos físicos maiores do que os gerados pela impressora 3D.
Sabendo-se as dimensões das peças em escala, realizou-se um planejamento do
procedimento, decidindo o tipo de material e o modo de montagem das partes.
Estas foram cortadas em papel paraná de 2 mm, para usar como um negativo para
encaixe, e em placas de MDF de 3 mm, para fazer a base, a moldura e os próprios
elementos metálicos, estes últimos, servem de peças de encaixe, como um quebra-cabeça. O desenho vetorial, em escala, das grades em porta de madeira e em janela
de porão foi configurado no software LaserCA para o corte, de acordo com o tipo
de material a ser empregado em cada uma de suas partes. Em seguida a moldura
em MDF e as placas talhadas em papel paraná foram coladas na base de MDF,
destacando-se que somente a parte do modelo que serviu de negativo foi cortado em
papel paraná, sendo colado, para propiciar o encaixe das outras peças componentes
das grades, incisadas em MDF.
À esquerda da Fig. 4 está ilustrado o modelo em MDF da grade em porta de madeira
e, à direita da mesma figura, estão ilustradas as peças que representam os componentes metálicos, os quais se encaixam na base do modelo.
As imagens da Fig. 5 ilustram o modelo em MDF da grade em janela de porão com os
seus componentes destacados e suas proporções representadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados têm incentivado a continuação e intensificação dos investimentos
na produção dos modelos. Estão sendo estabelecidas parcerias com instituições
públicas e museus para usar as representações produzidas até agora, ampliando o
conhecimento sobre o patrimônio arquitetônico representado tanto para os indivíduos videntes, quanto para os deficientes visuais.
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Fig. 5 - Os modelos produzidos por corte a laser para explicar
a forma da grade em janela de porão. Fonte: autoras, 2014.

Para a compreensão de elementos delicados, como as grades metálicas, um material mais resistente é necessário, visto que os resultados com a impressão 3D e com
o corte a laser com MDF não foram satisfatórios devido à fragilidade ao manuseio
e, portanto, levantou-se a hipótese de se manter a técnica de representação por
corte a laser, porém utilizar outro material de maior espessura, como, por exemplo, o acrílico, para dar a esses modelos a resistência ao manuseio necessária para
a experiência tátil. Além disso, a produção de tais modelos em vários pedaços,
que podem ser montados em conjunto numa base ou analisados individualmente,
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Fig. 4 - Modelo físico da grade em porta de madeira,
contendo o traçado da proporção de seus componentes. Fonte: autoras, 2014.
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permite uma melhor compreensão das relações de proporção dos elementos e a
sua posição relativa, destacando a importância da análise geométrica para apoiar e
incrementar esse discurso.
De um ponto de vista tecnológico, para o contexto específico em que este estudo se
insere, os experimentos de produção de tais modelos a partir de técnicas de fabricação digital promoveram a difusão e reconhecimento desta tecnologia, aumentando
o desejo de expandir estas práticas para um contexto de graduação. Nesse sentido, o corte a laser mostrou-se mais adequado para a produção de modelos físicos em disciplinas de graduação, visto que, no contexto em questão, há apenas
uma máquina de impressão 3D disponível, o que permite uma produção limitada,
devido ao tempo necessário e o custo das impressões, viável apenas para o caso
de investigação.
CONCLUSÕES
O enfoque didático deste trabalho, que parte da atividade de análise e representação de artefatos metálicos de um conjunto arquitetônico de interesse patrimonial,
por meio de técnicas digitais, buscou delimitar uma trajetória de aprendizagem para
estágios iniciais de formação em Arquitetura. As informações obtidas a partir da
análise geométrica têm aperfeiçoado o planejamento de métodos de representação digitais, promovendo também a apropriação de técnicas para a produção de
modelos físicos, a partir de corte a laser e impressão tridimensional.
O propósito didático avança para habilitar os estudantes para o projeto de modelos que possam apoiar iniciativas de difusão e educação patrimonial inclusivas.
Capacitando-os a produzir um conjunto de modelos táteis, projetados de forma que a
apresentação de seus elementos siga uma sequência lógica, por intermédio da
adição gradual de informação, para que formas complexas possam ser melhor
compreendidas pelo tato.
Os resultados demonstram que tanto a impressão tridimensional, quanto o corte
a laser em MDF, para representar artefatos metálicos de pouca espessura, produzem elementos frágeis em relação ao manuseio, portanto, observa-se a necessidade de investigar a representação destes elementos, utilizando um material
de maior espessura, para dar maior resistência, assim possibilitando a experiência tátil. Além disso, o método de adicionar gradualmente a informação das partes
constituintes do gradil, por meio do encaixe de suas partes na base, permite uma
melhor compreensão das relações de proporções do elemento e sua posição
relativa na composição.
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DESENHO MANUAL: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA
Chrystianne Goulart Ivanóski
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil (c.ivanoski@ufsc.br)

RESUMO
Este artigo tem por objetivo relatar uma experiência positiva quanto ao ensino de desenho manual, para alunos da 2ª. fase do Curso de Design da UFSC, que vem sendo
realizada desde 2012. Na disciplina intitulada Desenho Aplicado, os alunos obtêm
conhecimento sobre fundamentos do desenho manual e técnicas de representação
gráfica, tendo-se como tema a figura humana. Com a teoria e a prática de realização de exercícios, os alunos aprendem a representar, a lápis, o rosto de uma figura
humana e esta de corpo inteiro, tendo-se como diferencial os desenhos em escala
real, que possibilitam assim, o desenvolvimento da percepção visual e da expressão
e representação gráfica, quanto aos inúmeros detalhes. Este artigo relata e discute
os resultados obtidos com esta nova forma de avaliação de desenhos manuais - a
representação gráfica em tamanho real.
PALAVRAS-CHAVE: Desenho, Desenho Manual, Representação gráfica.
INTRODUÇÃO
Segundo Dorfman [1] o desenho manual contribui para o desenvolvimento do
pensamento visual e mental, para a expressão individual, para a externalização das
idéias e permite a discussão e troca de informações, sendo um meio de comunicação.
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ABSTRACT
This article aims to report a positive experience on the manual teaching drawing to
students of the 2nd. phase of the Design Course of UFSC, which has been held since
2011. In the course entitled Applied Design, students get knowledge about basics
of manual drawing and graphic representation techniques, having as its theme the
human figure. With the theory and practice of performing exercises, students learn
to represent the face of a human figure and this entire body, having the distinction of
the drawings in full scale, enabling thus the development of visual perception and expression and graphic representation, as the many details. This paper reports and discusses the results obtained with this new form of graphic representation in real size.
KEYWORDS: Drawing; Manual drawing; Graphic representation.
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Entretanto, a maioria dos alunos de Cursos de Design submete-se às limitações
impostas pelos programas de computador, principalmente por não exercerem atividades ligadas ao desenho e não terem uma ‘educação visual’ no ensino fundamental e no ensino médio. Ao entrarem na faculdade, nota-se que a atitude dos alunos
geralmente é de desinteresse ou de tensão, por acharem que não possuem o “dom”
para o desenho. Além disso, faltam a estes os aspectos relacionados a uma boa
percepção, aos conhecimentos acerca dos fundamentos visuais e técnicas relacionadas ao desenho e à prática manual.
Este artigo, frente a esta problemática, vem descrever uma experiência positiva que
levou inúmeros alunos do Curso de Design, da Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, SC, Brasil), a aprenderem a desenhar efetivamente, entendendo a relevância da comunicação através de uma representação gráfica correta e
principalmente, a importância do desenvolvimento de uma percepção visual e de
uma expressão gráfica própria. A elaboração deste artigo partiu de uma pesquisa
exploratória, com a realização de levantamento bibliográfico, além de uma pesquisa
qualitativa descritiva, quanto ao relato da experiência prática de ensino, finalizando-se com os resultados obtidos. Este artigo vem colaborar, através de considerações
relevantes, com o ensino do desenho manual, e principalmente trazer um exemplo
de experiência didática que gerou resultados efetivos no aprendizado da representação e expressão gráfica por parte dos alunos do referido Curso.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENHO MANUAL
Segundo Edwards [2], a probabilidade de se aprender a desenhar é a mesma observada no aprendizado da leitura. É uma questão de aprender a perceber. Fontoura
[3] defende o ensino e a prática do desenho, em nível de uma educação visual, para
complementar a formação integral dos cidadãos. O estudo e a prática do desenho
aumentam a capacidade de expressão e comunicação das pessoas e, acima de
tudo, desenvolve a percepção. A gramática do desenho é um conjunto ilimitado de
estratégias perceptivas e o vocabulário, um conjunto aberto de formas visuais soltas,
em contínua evolução. A ordem ou arranjo é visual, espacial, relacional e simultâneo,
e não lingüístico, analítico e seqüencial [2].
Desenhar é muito simples pois não há exigência de equipamentos, materiais ou
espaços especiais para se realizar esta atividade. O importante é aprender a ver.
E para isso, é fundamental a aprendizagem do ‘Desenho de Observação’, pois este
capacita o indivíduo a expressar-se na linguagem visual, desenvolvendo simultaneamente a percepção visual e a habilidade gráfica [1], [2].
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Segundo Dorfman [1] o Desenho de Observação força o sujeito a olhar com mais
intensidade os objetos para poder desenhar. Aumenta a ‘espessura’ do tempo presente; estende o momento entre ver e nomear, adiando assim, a nomeação ou a categorização das coisas. Isso possibilita um aprendizado, e não simplesmente um ‘ver’
a nível geral. O desenhista representa o modo pelo qual ele vê o objeto; no desenho
está colocada a intenção de quem desenha. Este ‘ver’ está intimamente relacionado
com a vivência do indivíduo. Isto é o que dá singularidade a todo desenho [4].
O desenho é um recurso que possibilita uma percepção direta, ou seja, permite ver
diretamente e, assim aprender a desenhar - a ‘copiar’ o que se vê. É o desenho
realista, registro de percepções. A capacidade de desenhar uma cena imaginada
vem depois com o requisito do aprendizado das habilidades básicas. Aprendendo
a desenhar objetos ou pessoas observados, se incorpora novos modos de ver que
orientam estratégias do pensamento criador e da solução de problemas, como quem
aprende a ler adquire conhecimento verbal e pensamento lógico e analítico [2], [5].
O desenho exige uma mudança cognitiva no lado cerebral, passando do lado esquerdo verbal, conceitual, que é dominante, para o lado direito visual, perceptivo,
que é subdominante. O desenho produz uma ligeira mudança na consciência, uma
alteração perceptível no estado mental, frequentemente descrita como “ver de modo
diferente” [5], [6].
Conforme Corte & Moreno [7] o desenho de observação exige do observador, atenção e um ‘saber ver’, contribuindo para a redução dos estereótipos mentais, que
fazem com que muitos tenham aversão ao desenho frente à decepção por não conseguir desenhar o que se quer. O objeto a ser representado através do desenho de
observação deve ser então, percebido em seus vários detalhes, estruturando-se assim uma imagem mental de suas partes, cujo resultado, segundo Gouveia [4] é o que
é percebido e ‘interpretado’ pelo indivíduo.
Para Gibson [8] a interpretação considera que existem dois tempos, sendo um para
aprender e outro para se tornar ciente de algo. No primeiro caso algo é percebido
e no segundo, algo é informado. Segundo Eco [9], se o objeto não for percebido
adequadamente, quanto a sua cor, textura, luz e sombra, forma, entre outros aspectos visuais, não poderá ser representado de forma semelhante. Cabe ao professor,
então, chamar a atenção dos alunos para uma efetiva observação dos detalhes das
imagens e objetos a serem representados, enfatizando os importantes fundamentos
da linguagem visual, como por exemplo, as várias tonalidades da cor cinza usadas
para a representação das sombras em um desenho. Além disso, o docente deve
ensinar as várias técnicas que podem ser usadas para a representação de cada
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desenho - segundo suas características, salientando ao aluno também os tipos de
materiais utilizados, conforme cada caso. Com o tempo, vai sendo delineada uma
auto-expressão no desenho, pela qualidade pessoal dos traços manuais de cada
um. No tempo certo, a expressão se funde com as habilidades visuais e as formas
imaginadas ou inventadas para produzir uma Arte expressiva.
O desenhista escolhe os materiais para cada tipo de representação gráfica, e faz uso
de sua ‘ferramenta própria’ - a mão, para criar seus traçados mais finos, grossos,
fortes. Cada aluno terá, assim, uma expressão gráfica própria, única, de acordo com
a habilidade técnica que desenvolver.
Para o ensino do desenho manual aos alunos de 2ª. fase do Curso de Design, da
Universidade Federal de Santa Catarina, são seguidas exatamente as considerações
aqui expostas, buscando-se o desenvolvimento da percepção visual, o conhecimento
dos fundamentos visuais importantes para o desenho e a representação gráfica correta, de acordo com os materiais e técnicas empregadas para cada característica de
desenho a ser representado, sendo que durante o processo de aprendizado, cada
um dos alunos vai desenvolvendo uma expressão gráfica própria.
UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA DE ENSINO DE DESENHO
O objetivo da disciplina Desenho Aplicado, oferecida na 2ª. fase do Curso de Design
da UFSC, é o ensino do desenho manual, tendo como tema a figura humana, ou seja,
um desenho realista. Em cada semestre há três turmas de cerca de 22 alunos cada,
sendo que geralmente dois alunos já tem o costume de desenhar manualmente.
Entretanto, verifica-se que esses não dominam os fundamentos da linguagem visual,
aprimorando com a disciplina os seus conhecimentos.
As aulas são teóricas e práticas conjuntamente. Na teoria abordam-se questões relativas ao uso de materiais diferenciados e os efeitos que cada um proporciona ao
desenho; fundamentos básicos de desenho, como luz e sombra, proporção, eixos,
texturas, perspectiva; as partes que compõem o desenho de um rosto, de um corpo, além do desenho de vestimenta. Na parte prática os alunos realizam desenhos
manuais, conforme as imagens mostradas através do datashow, relativas a cada
assunto abordado.
As imagens expostas vão sendo explicadas uma a uma, percebendo-se os detalhes importantes para sua representação real; os variados tipos de linha utilizada,
conforme o lápis usado (HB, 2B, 4B, 6B, 9B); a tonalidade das sombras e seu efeito
para gerar volume nas partes de cada desenho, entre outros aspectos. Cada parte
das imagens é explicada e os alunos vão, então, desenhando conforme a observação
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e as considerações da professora. Inicialmente, custam a perceber os deta-lhes, mas
ao longo do processo, desenvolvem a percepção e desenham com mais segurança e
com mais rapidez. Como enfatiza Rocha [10], eles desvendam, interpretam e traduzem, por meio da representação gráfica, o que está sendo observado.
No desenho de um olho, por exemplo, o aluno aprende as partes que o constitui,
percebe a diferenciação de linha para representar o contorno da íris e dos cílios, a
direção das linhas que formam as pálpebras, bem como a representação das variadas tonalidades das áreas sombreadas, como no caso dos cantos do globo ocular,
a fim de se representar a sua concavidade.
O tempo de observação e realização dos desenhos é significativo, sendo realizados
os mais importantes para o aprendizado, e geralmente as turmas ficam em silêncio,
enquanto observam e desenham.
Pode-se verificar uma relação contínua entre o ato de perceber, entender a imagem
e o ato de escolher o material e executar cada parte do desenho, sendo um processo
que gera um conhecimento, um raciocínio, e também uma crítica construtiva, onde
os alunos procuram fazer cada vez melhor, repetindo algum desenho em casa, quando não estão satisfeitos com o resultado.
O conteúdo é dividido em três partes seqüenciais: desenho de rosto, desenho do
corpo da figura humana e desenho da vestimenta. A primeira aula introduz o assunto e deixa clara a importância do desenho da figura humana para o designer. As
próximas cinco aulas são para o aprendizado do desenho de rosto, iniciando pelo de
um bebê, uma criança, e continuando com o rosto adulto em várias posições (figura masculina e feminina), terminando com a representação do rosto de um idoso.
Aí é realizado o primeiro trabalho de avaliação, o desenho de um rosto, em folha A3,
à escolha do aluno, baseado em uma imagem por ele escolhida. O desenho é feito
em tamanho real, aprendendo a realizá-lo de maneira proporcional à folha. O trabalho é realizado em sala de aula, em uma ou duas aulas, dependendo do ritmo da
turma. Os trabalhos ficam expostos no corredor, permitindo uma discussão
interessante entre alunos e admiradores. Depois, segue-se o conteúdo com aulas
referentes ao desenho do corpo, onde são enfatizadas as questões de proporção, a
figura em movimento, expressões corporais, ossos e musculatura, mãos, pés, pernas
e braços, e por fim, o desenho de roupas, aprendendo a se usar o material adequado
para a representação de cada tecido, por exemplo. Cabe salientar que os materiais
utilizados na disciplina, para uma efetiva representação gráfica, são bem simples,
sendo eles: folhas A4 - sulfite (para os exercícios de aula), lápis preto (tipos já citados),
borracha, esfuminho, cotonete e algodão. Para os trabalhos de avaliação - desenho
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de rosto e desenho de corpo inteiro - são utilizadas folhas bem maiores, dependendo
do tipo e posição da figura. O cotonete e o algodão são usados para sombrear partes
do desenho e a borracha serve para dar efeitos de brilho e volume. Após o desenho
de rosto, a segunda avaliação é a pasta de exercícios, que os alunos realizam em
sala e vão guardando até o dia em que a professora recolhe para dar uma nota baseada no processo de desenvolvimento de aprendizado de cada um. O terceiro e último
trabalho é o desenho de corpo inteiro, também baseado em uma imagem escolhida
pelo aluno, mas que também pode ser criado por este, já que ao longo do semestre
eles enfatizam que já se sentem seguros para a realização de qualquer desenho
manual. Além disso, muitos dizem que aprenderam a perceber e enxergam coisas
que antes nem se davam conta que existiam.
Para o desenho de corpo, feito em escala real, os alunos montam as folhas (geralmente duas folhas tamanho A1) na parede, e começam o esboço das proporções das
partes do corpo. Depois as folhas são retiradas da parede e inicia-se o processo da
representação gráfica, com efeitos de textura, sombras, luz, ou seja, um desenho detalhado. Este trabalho é realizado em sala, levando cerca de quatro a cinco aulas de
4 horas cada, sob o assessoramento da professora. Todos os trabalhos e exercícios
são realizados individualmente e, o mais importante, todos comentam que adoram
o desafio de desenhar em tamanho real, apesar do trabalho que todos têm em
detalhar todas as partes [11], [12].
RESULTADOS OBTIDOS
Os alunos, que geralmente chegam ao primeiro dia de aula, nervosos por não
saberem desenhar, chegam a realizar desenhos como os mostrados a seguir.
A representação e a expressão gráfica conseguidas nos desenhos são relevantes,
como se observa nas imagens. Alunos que não sabiam desenhar no primeiro dia de
aula e que após cinco ou seis aulas chegam a estes resultados, verificando que o
aprendizado do desenho é um processo, assim como o aprendizado da linguagem
verbal, e que não necessitam ter um “dom” para isso. A ênfase na questão do desenho ser em tamanho real, deve-se ao fato de ‘retirar’ do aluno um potencial efetivo
da representação de detalhes, ou seja, não dá para desenhar qualquer coisa, os detalhes têm que aparecer, pois a escala é muito maior que as imagens que servem
de referência. Muitos alunos criam seu próprio desenho, ou unem partes de várias
imagens referenciais ou criam em cima de uma imagem escolhida. Nos trabalhos
são avaliados: a representação gráfica adequada, quanto ao uso dos materiais e técnicas aprendidas, bem como as proporções do rosto e do corpo humano, detalhes do
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CONCLUSÕES
Este artigo trouxe a descrição do ensino de desenho manual, para turmas do Curso
de Design da UFSC, que aprenderam a desenhar a figura humana, em tamanho real,
em apenas um semestre. Esta experiência demonstra que qualquer pessoa pode
aprender a desenhar. Para isso acontecer, basta iniciar um processo de desenvolvimento da percepção visual, que geralmente é obtido com a realização de desenhos
de observação. Saber ‘ver’ é de extrema importância para saber desenhar. A visualização e entendimento dos detalhes das imagens percebidas desperta uma atenção, um conhecimento acerca dos fundamentos da linguagem visual, como luz e
sombra, texturas, proporção, primordiais para a correta representação do que se
vê. Além disso, o uso correto de materiais e técnicas de desenho manual possibilita
resultados como os aqui expostos, com o uso de materiais simples.
O desafio da proposta da disciplina de Desenho Aplicado, quanto à representação
gráfica da figura humana em tamanho real, mostra que os alunos realmente desenvolveram um aprendizado efetivo acerca do desenho manual, se atendo aos
detalhes e sabendo exatamente como representá-los a nível de desenho. Cabe salientar, que este processo de aprendizado gerou uma expressão gráfica própria aos
alunos, que entenderam a importância do desenho e a facilidade em se aprender
a desenhar, bastando para isso apenas o desenvolvimento de algumas habilidades
visuais, técnicas e manuais. O modo de ensino e estruturação do conteúdo foi
primordial para a obtenção de resultados altamente positivos.
Este artigo vem assim, contribuir como referência ao ensino do desenho manual e
principalmente, às questões relativas à representação e expressão gráfica, tão importante para alunos e profissionais de Design e demais áreas afins.
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desenho de braços, mãos, pernas, pés, tronco, ossatura e musculatura, representação dos movimentos, expressão corporal e facial e o desenho da vestimenta, conforme o conteúdo ensinado em sala de aula. O último trabalho é o grande desafio,
e normalmente deixa os alunos entusiasmados com a possibilidade de transpor um
desenho para uma superfície muito maior que uma folha A4 ou A3.
De acordo com o exposto, ficou evidente que a experiência prática, aqui descrita,
adquirida na disciplina Desenho Aplicado, oferecida na segunda fase do Curso de
Design, da UFSC, levou os alunos a desenvolverem as habilidades perceptivas,
técnicas e manuais, adquiridas através do desenho de observação e do conteúdo
abordado, sendo estas importantes para uma efetiva representação e expressão
gráfica manual, conforme observado nos trabalhos apresentados.
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RESUMO
Este artigo trata do Método (Vi)vendo e Aprendendo, aplicado junto às disciplinas de
representação gráfica dos cursos da área tecnológica da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). Objetiva aperfeiçoar os conhecimentos aplicados junto
ao ensino do “fazer/representar” e apontar formas mais dinâmicas e inovadoras de
avaliação da aprendizagem, a fim de contribuir para uma melhor capacitação dos
alunos. A partir de diversos questionamentos acerca do ensino de disciplinas teóricas, de grande influência e rebatimento em disciplinas práticas, a elaboração deste
método proporciona ao aluno a apreensão do conhecimento teórico de maneira prática. Busca-se despertar no aluno a capacidade reflexiva e discursiva, para que este
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ABSTRACT
This paper deals with the method (Seeing) Living and Learning, applied to graphical
representation´s disciplines of the courses in the technological area of the Federal
University of Rio Grande do Norte (UFRN). It aims to improve the knowledge applied
by the teaching of “do/represent” and point most dynamic and innovative ways to
assess learning, in order to contribute to a better training of the students. From many
questions about the teaching of theoretical subjects of great influence and reflection
on practical subjects, the development of this method provides the student with the
seizure of theoretical knowledge in practical ways. The aim is to awaken the student
reflexive and discursive capacities, so they can be the builder of their knowledge.
The methodological approach uses instructional videos that lead the student to a
more motivating learning that provide greater applicability of the data subject and its
repercussion on the imaging performance.
KEYWORDS: Learning Method, Experience, Practice, Graphical Representation, Education.
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seja construtor do seu saber. A abordagem metodológica utiliza vídeos didáticos que
conduzem o aluno a uma aprendizagem mais motivadora, principalmente, quando
procedida de atividades práticas. Essa abordagem proporciona uma maior aplicabilidade do assunto dado e seu rebatimento no exercício de representação gráfica.
PALAVRAS-CHAVE: Método de Aprendizagem, Vivência, Prática, Representação Gráfica, Ensino.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Fruto de experiência em ensino superior, este trabalho pretende mostrar parte da
conduta comum aos professores da Área de Representação Gráfica do DARQ (Departamento de Arquitetura da UFRN). Para o seu desenvolvimento, buscou-se indiretamente melhorar e aperfeiçoar os conhecimentos aplicados junto ao ensino do “fazer”
e “representar”, bem como apontar formas mais dinâmicas de avaliação da aprendizagem inovadoras aos cursos, de maneira que possam contribuir para uma melhor
capacitação dos alunos, uma vez que estes conhecimentos dizem respeito a conceitos, métodos e técnicas trabalhados nas disciplinas. Desta forma, para maior compreensão deste artigo, este conteúdo aborda informações gerais relativas às disciplinas, como também, e principalmente, aspectos pertinentes à metodologia adotada,
o conhecimento que gerou, e como isto pôde ser rebatido no processo de representação de formas e figuras elaboradas pelos alunos. A abordagem metodológica aplicada junto às disciplinas de representação gráfica, dos cursos da área tecnológica
da UFRN, se apoiou na leitura de algumas referências bibliográficas, no conteúdo ministrado nas disciplinas específicas da área, bem como em literatura relacionada ao
processo de ensino e aprendizagem que apoiaram a aplicação dos procedimentos.
Pretende-se, através da aplicação deste método despertar no aluno a capacidade
reflexiva e discursiva, de modo que este seja construtor do seu saber. A abordagem
metodológica alia a teoria à prática de forma direta, utilizando exercícios e atividades,
que permitem dar suporte aos conteúdos ministrados em sala de aula.
Estas práticas que aparentemente não estão ligadas aos conteúdos dados, muitas
vezes se mostram um celeiro de informações quando utilizadas corretamente. Essa
dupla abordagem proporciona uma maior aplicabilidade do assunto dado, e seu
rebatimento no exercício do representar, inerentes às profissões ligadas às Engenharias e Arquitetura. Assim, ressalta-se que o método foi desenvolvido nos semestres
letivos 2014.1 e 2014.2, durante as aulas das disciplinas de representação gráfica.
Para uma maior compreensão da análise realizada, este conteúdo foi subdividido
em 04 (quatro) partes. A primeira aborda as considerações acerca do contexto de
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O DELINEAMENTO DA PROPOSTA
Os componentes curriculares integrantes da área de Representação e Linguagem correspondem às disciplinas de Geometria Gráfica 1 e 2, Desenho de Arquitetura 1 e 2,
Desenho Artístico 1 e 2, Comunicação Visual, Desenho Assistido por Computador 1 e
2 e Detalhes de Representação em Arquitetura e Urbanismo, que são disciplinas oferecidas para o Curso de Arquitetura e Urbanismo. Além desses componentes, a área
é responsável pelas disciplinas de Expressão Gráfica, Desenho Técnico e Introdução
ao Desenho Computacional, que são oferecidas para os cursos das Engenharias.
De acordo com as diretrizes institucionais, os cursos da área tecnológica da UFRN
têm ênfase na formação do profissional generalista, propiciando ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação de engenheiros
e arquitetos aptos a resolverem problemas potenciais de representação gráfica,
observando a utilização racional dos recursos disponíveis, assim como a valorização
e proteção do patrimônio construído e do meio ambiente.
Assim, constituem princípios orientadores das disciplinas curriculares dos cursos da
área tecnológica:
- A execução de processos de ensinar e aprender que contemplem o desenvolvimento do indivíduo como sujeito capaz de demonstrar criatividade e habilidades
nos aspectos de solidez, funcionalidade, beleza e eficiência;
- A articulação entre conhecimentos teóricos e práticos, o que propicia o estudo de
conteúdos essenciais à compreensão dos múltiplos fatores que circunstanciam o
exercício profissional, como também a aplicação de tecnologias próprias da área;
- O desenvolvimento de práticas investigativas como uma das ferramentas para
concepção e execução de projetos, considerando as expectativas individuais e
coletivas, os impactos ambientais e os requisitos de preservação da paisagem;
- Interdisciplinaridade, uma vez que a educação dos engenheiros e arquitetos não
deve ser considerada como um processo fechado e sim uma multiplicidade de
sistemas que permitam as aproximações dos conteúdos das disciplinas para que
os futuros profissionais, responsáveis pelas mensagens gráficas, as utilizem como
forma de diálogo consigo, assim como com as áreas correlatas;
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aplicação do método. A segunda trata dos aspectos teóricos e conceituais que
fundamentaram a proposta metodológica. A terceira se refere aos aspectos de
compreensão e aplicação do método, destacando as experiências do modelo aplicado, bem como os resultados e avaliações resultantes dessa aplicação, finalizando
com a última parte que aponta algumas considerações finais.
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- Empreendedorismo, estimulando a atenção do estudante para o mercado de
trabalho, com destaque para a iniciativa, autonomia, criatividade e capacidade de
identificação de novos nichos.
A fim de corresponder às exigências trabalhadas e discutidas à luz destes princípios,
a metodologia proposta propõe trabalhar os conteúdos de natureza plenamente
teórica, desenvolvidos pela disciplina, de modo que venha a despertar no aluno a
reflexão e a capacidade de ir além do que foi dado em sala de aula. Nesse sentido,
se faz clara a necessidade de promover a apreensão do conhecimento de forma
vivenciada. Ou seja, permitir que o aprendizado seja construído paulatinamente por
ele mesmo, dentro de seu universo.
Busca-se um nível de aprendizado satisfatório que trabalhe o desenvolvimento da
pessoa/aluno como um todo (inteligência, afetividade, padrões de comportamento
moral, relacionamento social, psicomotricidade, capacidade artística, comunicação,
etc.). No entanto, a educação superior, além de trabalhar essas questões de aprendizado, também procura formar indivíduos para uma atividade produtiva. Assim,
o ensino de graduação perpassa todos estes elementos e utiliza uma abordagem
que atenda de maneira coerente às possibilidades de desenvolvimento dos conhecimentos específicos de cada área de atuação profissional, sem deixar de formar também o profissional cidadão. Nesse sentido, no campo das Engenharias e Arquitetura,
convém destacar o papel social dos profissionais e sua influência no processo de
mudança sócio-espacial das comunidades. “Não existe pedagogia (isto é, teoria que
explique os fins e os meios da ação educativa) que não tenha, em sua base, proclamados ou não, um conceito de mundo” [1].
Dentro da formação pedagógica, várias são as abordagens. Destacam-se a: tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista, sócio-cultural e o chamado
mix-metodológico [2],[3].
O método proposto, denominado (Vi)Vendo e Aprendendo, não se enquadra unicamente em uma única forma de abordagem. Ele está pautado quase que totalmente
na abordagem Comportamentalista, mas carrega consigo uma pequena parcela da
abordagem Cognitivo-Interacionista e traços da abordagem Sócio-Cultural.
A fundamentação Comportamentalista tem por característica o controle e o diretivismo comportamental. Busca trabalhar habilidades que conduzam a uma competência específica. O professor nesta abordagem é agente que domina o saber, os meios
para expressá-lo e a forma de avaliar o aprendizado, (planeja e manipula o sistema
de ensino). O aluno recebe informações e reflexões e deixa-se conduzir à emissão
de comportamentos julgados adequados. Assim, sua aplicação procura eliminar as
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APLICAÇÕES E RESULTADOS DO MÉTODO
O Método (Vi)Vendo e Aprendendo trabalha principalmente a visão comportamental,
pois a reflexão é a base do processo, cujo aprendizado resulta de uma experiência
prática. Durante o desenvolvimento das disciplinas, cada conteúdo é trabalhado buscando permitir ao aluno tirar suas próprias conclusões. A metodologia utilizada adota
aulas teóricas iniciais em igual proporção às aulas práticas.
As atividades de ensino, aprendizagem e avaliação estão pautadas nas aulas teóricas, seguidas de leitura de textos sobre o conteúdo. A partir desta fase, é utilizado
algum filme/vídeo ou alguma atividade relacionada à vivência do aluno, em que
seja possível buscar exemplos práticos sobre o assunto trabalhado e uma posterior aplicação de atividade prática e só então é feita a avaliação, que sempre traz
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diferenças individuais entre os estudantes, visto que a avaliação é contínua durante
o processo e possibilita correções no percurso e ao final.
A abordagem Cognitivo-Interacionista está fundamentada nos trabalhos de Piaget
[4], [5]. Sua principal característica é o estudo cientifico da aprendizagem. Nesta
abordagem o conhecimento e socialização se confundem e a atividade em grupo é
priorizada. O aluno constrói seu material, cabendo ao professor provocar desequilíbrio que exija a busca de conhecimentos, orientando e coordenando a investigação.
Cabe ao estudante ser ativo no buscar/ criar/elaborar o seu conhecimento. O aprendizado é produto da interação homem-mundo, mediado pelos processos de assimilação e acomodação. As diferenças individuais entre os estudantes são respeitadas,
e são identificadas as características de cada um, sem acelerar seu processo de
desenvolvimento. A avaliação usa vários critérios - compreensão tanto da resposta
final quando do raciocínio ou processo gerador.
Já a abordagem Sócio-Cultural tem por principais nomes Vigotsky [6] e Paulo Freire
[7]. Sua principal característica é a ênfase para a democratização da cultura e o
indivíduo como elaborador/criador do conhecimento inerente a ela. Valoriza os “saberes” próprios ao grupo, a serem consumidos e assumidos pelo indivíduo. O ensino
parte da compreensão da constituição do poder na sociedade, da reflexão crítica e
do comprometimento individual. O professor assume a tarefa de buscar os recursos necessários e o aluno é elemento ativo do processo educativo. O aprendizado
é precedido pela compreensão do contexto. Ele só acontece quando a palavra tem
um significado concreto para a pessoa e seu grupo. As diferenças individuais entre os estudantes, embora seja respeitada, deve ser reduzida durante o processo
de aprendizagem. A avaliação é definida em função do momento vivido pelo grupo.
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questões reflexivas a serem respondidas após discussão e debate por parte dos alunos, em atividade de grupo. Esse procedimento caracteriza a referência aos métodos
de abordagem Sócio-Cultural que trabalha a avaliação em grupo.
Para essa abordagem, os alunos de cada turma foram subdividos em duplas ou
grupos de 3 a 4 componentes e tiveram de apreender o conteúdo dado também
através da experimentação e da reflexão sobre o assunto. No caso das disciplinas de
representação gráfica, a maneira como os objetos são percebidos e de que forma nos
apoiamos na cognição para representá-los, pode ser trabalhada através da vivência
de cada aluno com esse objeto em situações do cotidiano.
Em experiência realizada com os alunos do segundo período do curso de Arquitetura, alguns objetos foram distribuídos entre eles de forma a se familiarizarem
com suas diversas características formais e funcionais. Após terem vivenciado na
prática as diversas possibilidades de uso e manuseio desses objetos, puderam perceber como as diferentes formas de uso podem gerar diferentes interpretações e
acomodações desses objetos, gerando inclusive modificações no espaço por eles
ocupado. Como resultado dessa atividade, os alunos desenvolveram e representaram modelos de embalagem para acomodar esses objetos. Praticaram o uso da
cognição e perceberam de que maneira poderiam utilizar os diversos sistemas de
representação (Fig. 1).
No caso da atividade sobre o uso da cor na Arquitetura, os alunos do terceiro período do curso foram estimulados a construir o seu material de aprendizado (visão
cognitivo-interacionista). A partir de exposição teórica sobre o círculo das cores, em
que as cores primárias ocupam os vértices de um triângulo equilátero, cada grupo
construía a decomposição das cores a partir de um cubo planificado que depois
seria montado e em cada face era possível observar diversos tons de uma
determinada cor. A partir dessa escala cromática são estudados os conceitos de cores primárias, secundárias, terciárias, complementares e análogas,
além da harmonia das cores [8]. Ou seja, todos devem construir seu material,
estudá-lo e defendê-lo, aplicando-se assim o princípio construtivista, de uma
abordagem cognitivo-interacionista. (Fig. 2)
A exibição do vídeo “Entrando pelo túnel” [9], que mostra como o arquiteto
grego Eupalinos planejou a construção de um aqueduto de mais de um quilômetro dentro de uma montanha, usando a trigonometria básica, ensejou a atividade de reconhecimento de um terreno, a partir da delimitação com barbante
de uma poligonal correspondente ao espaço a ser utilizado pelo grupo e posterior medição da área. Essa atividade, desenvolvida por alunos do segundo
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Fig. 1 - Exercício de Composição de Embalagem,
Notas de aula dos autores - Turma 2MA, 2014.

período do curso de Arquitetura, resultou na proposta de um elemento escultórico
(guarita/portaria), com representação e construção da maquete (Fig. 3) [10].
Na disciplina de Desenho Técnico, oferecida para alunos de diferentes cursos das
várias Engenharias, a experiência de se familiarizar com o objeto antes de representá-lo nos sistemas técnicos, resultou numa melhor compreensão dos aspectos
formais desse objeto. A partir de coordenadas básicas, os alunos moldaram a peça
em sabão em pedra, o que facilitou a sua representação no sistema mongeano,
primeiramente a lápis e depois no sistema assistido por computador, o CAD (Fig. 4).
O método descritivo do rebatimento foi explicado em associação com sua aplicação na construção da planificação de telhados. Aí se explica o processo de
transformação de uma figura plana em um plano paralelo ou coincidente com
qualquer um dos planos de projeção, quando aparece então em verdadeira grandeza [11], [12]. Utilizando o caminho inverso ao rebatimento, a figura (o plano do
telhado) é conduzida à sua posição inicial e assim é possível recompor o telhado
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Fig. 2 - Exercício de Elaboração do Cubo Cromático,
Notas de aula dos autores - Turma 3MA, 2015.
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com sua inclinação. Esse processo foi melhor assimilado pelos alunos do segundo
período de curso de Arquitetura, por vivenciarem na prática todo o procedimento,
com a construção do desenho planificado e posterior confecção da maquete (Fig. 5).
A aferição do sucesso da aplicabilidade do Método (Vi)vendo e Aprendendo se pauta
no acompanhamento das atividades desenvolvidas em sala de aula e dos eventos
promovidos de maneira extensionista, através da assiduidade, interesse e grau de
evolução do aluno a partir das tarefas empreendidas.

Fig. 3 - Exercício de Percepção Espacial,
Notas de aula dos autores - Turma 2MA, 2014.

Fig. 4 - Desenho Técnico,
Notas de aula dos autores - Turma 1NA, 2014.
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Fig. 5 - Exercício de Telhado,
Notas de aula dos autores - Turma 2MA, 2015.

Fig. 6 - Stand do LABMAQ/DARQ na CIENTEC,
Arquivo dos autores, 2014.
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em relação aos trabalhos acadêmicos
quanto em relação ao
interesse em eventos
científicos onde esses
trabalhos foram apresentados, fato esse
que pôde ser confirmado com a intensa participação discente no
Congresso de Iniciação Científica da UF
RN (CIENTEC) no semestre 2014.2 (Fig. 6).
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Este processo considerou, além dos critérios já citados, a aferição da capacidade
reflexiva do aluno, o que permite uma maior participação e comprometimento do
grupo, bem como o acompanhamento da evolução por parte dos docentes, tanto
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Desta forma, apesar de ter de atender aos requisitos adotados na universidade, a
avaliação do aluno é feita de forma continuada, através das atividades e do controle
de vistos e entrega dos exercícios, uma vez que a metodologia emprega uma avaliação formativa e somativa em cada disciplina que adotar o método proposto. Assim, a
verificação da aprendizagem, efetivada mediante instrumento ou processo definido
pelo professor de qualquer disciplina do curso, é realizada sob o formato de teste,
prova e/ou trabalhos teóricos pertinentes à programação da disciplina, aplicada
individualmente ou em grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se com a aplicação deste Método apresentar possibilidades inovadoras de
ensino na formação superior, além de disseminar a possibilidade de aplicação do
projeto em diferentes áreas de conhecimento, pois a adoção de recursos práticos em
disciplinas teóricas é algo que inegavelmente contribui para um processo de aprendizado mais palpável. Além disso, este Método é desenvolvido a partir da concepção
do formando como sujeito de aprendizagem e atento à especificidade do segmento.
Como também sua aplicação permite subsidiar a formulação de políticas de ensino
focadas na educação superior e formação profissional e cidadã.
Ao final deste texto, oportuno destacar a possibilidade de aplicação do Método
(Vi)Vendo e Aprendendo em outras disciplinas de outras áreas. O fato desse método
ter sido aplicado em disciplinas da área de representação não o invalida para utilização em outras práticas acadêmicas, pois sua base está pautada na junção de teoria
à prática.
Mesmo as disciplinas aparentemente puramente técnicas, podem se apoiar no uso
de vídeos e atividades práticas em seu desenvolvimento. A aplicação do vídeo sobre
o Aqueduto de Eupalinos, voltado para a Geometria e a Matemática, por exemplo,
pode ser extendida a outras disciplinas, mudando o enfoque do conhecimento específico a ser repassado, tais como estruturas e instalações.
No caso de disciplinas de outros cursos, cada professor pode buscar em vídeos,
aulas práticas, atividades dinâmicas que saiam do ambiente formal que é a sala de
aula, e ajustá-las ao seu conteúdo.
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RESUMO
O presente artigo problematiza o uso do desenho infantil enquanto atividade de “passa tempo”, para ocupar a criança em sala de aula. Contudo, apesar de não se tratar
de um tema inovador, o desenho ainda se faz ausente em alguns espaços escolares
no Brasil, principalmente os públicos. Pretende-se com este artigo conscientizar os
educadores sobre as suas práticas em sala de aula e levá-los a refletirem sobre
o Desenho enquanto linguagem, instrumento ou ferramenta pedagógica que deve
ser utilizada para desenvolver habilidades viso-motoras e cognitivas, dentre outras,
principalmente em espaços de Educação Infantil. Para isto, analisamos um aporte
teórico, através de uma pesquisa bibliográfica, para levantar referências que destacam atividades que valorizam o Desenho na educação infantil e o papel do educador
enquanto formador de sujeitos autônomos e criativos.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professor, Educação Infantil, Desenho, Linguagem.
349

Jucimara Moreira Couto, Nataly Ferreira Santos, GlÁUcia Trinchão

ABSTRACT
This article discusses the use of children’s drawing as an activity of “passing the
time“ to take the child in the classroom. However, from studies on it, it is intended
with this Article awareness among educators about their practices in the classroom,
and leads them to reflect on Drawing as a tool or pedagogical tool that can be used
pedagogical to develop visual-motor and cognitive skills, among others. For this, we
raise a theoretical contribution through a literature search, to raise references that
highlight activities that value the drawing in kindergarden and the educator’s role as
a trainer of autonomous and creative subjects.
KEYWORDS: Teacher Training, Childhood Education, Drawing, Language.
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INTRODUÇÃO
Pretendemos com este trabalho esclarecer que cada criança segue sua lógica própria
de entendimento e o Desenho se constituem um dos meios para se expressar a síntese do seu entendimento e ou aprendizagem na relação com o outro. Contudo, na
prática docente, principalmente, na Educação Infantil, o que tem acontecido é a utilização do desenho enquanto atividade de “passa tempo”, num período em que não
há outra atividade para fazer em sala de aula.
O professor da Educação Infantil precisa oferecer estratégias pedagógicas capazes
de estimular na criança competências e habilidades estruturais, as quais irão
favorecer na construção curricular dos eixos norteadores da educação infantil.
Dentre eles, entende-se que a Arte é um objeto de conhecimento capaz de facilitar o
aprendizado da criança para prosseguir a sistematização do trabalho escolar.
Sabe-se, que a criança antes de ir para escola já rabiscou ou já produziu garatujas,
e esse processo depende muito da motivação da família em permitir que a criança
tenha em mãos lápis e papel. O ato de desenhar faz parte da vida da criança e é
considerado um gesto natural em todas as crianças de qualquer parte do mundo,
como destaca Sans [1]. A maioria delas, antes mesmo de ir para escola, já possui o controle do lápis, porém a coordenação motora ainda não foi trabalhada de
forma sistemática. Aí que entra o desenho infantil como atividade simuladora para
aprender e/ou copiar as letras do alfabeto, como exemplo. Albano [2, p. 20] considera o desenho a primeira escrita da criança. Nesse sentido, entendemos que o desenho é traço que já faz parte do cotidiano da mesma. A escola e, principalmente, o
professor entram em cena como elementos responsáveis pelo desenvolvimento desta capacidade nata e o educador tem papel relevante ao adotar um olhar observador
da essencial capacidade criativa e imaginativa do estudante. O desenho infantil é e
necessita ser visto como uma ferramenta pedagógica significativa para a criança e
também para o educador. Mas, isso vai depender da concepção do docente sobre
o desenho infantil. Se o professor entende que o Desenho serve tão somente para
desenvolver na criança a coordenação motora, essa atividade não será considerada
uma produção que faz parte de uma das expressões interpretativas da criança, sobre o mundo e o outro, como também uma atividade que proporciona o desenvolvimento cognitivo e social, revelando a autonomia e imaginação da criança. Para Sans:
“Muitos adultos criticam o desenho infantil por não conhecerem o seu real
valor. Esperam que as crianças desenhem representando o realismo absoluto
e esquecem ou ignoram que a própria validade da Arte, há muito está desvinculada desse conceito.” [1, p. 41].
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FORMAR PARA TRANSFORMAR
Ao falarmos em desenho infantil, consequentemente, falamos de criança, as autoras
e criadoras desta Arte e linguagem, protagonistas da ação criadora. E, ao falarmos
em criança, não podemos nos esquecer do momento chamado infância, ou melhor,

Fig. 1 - Atividade no Livro Didático [3].
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Diante do exposto constata-se que cabe ao educador, através de um olhar observador, sensível e teórico, compreender que o desenho infantil não é uma representação
da imagem sem significado e liberdade de expressão. A Arte é uma forma de externar o que temos no nosso interior, seja ela através do desenho representativo, seja
ela através de rabiscos, pois ambos se constituem como uma linguagem universal
da criança. Podemos perceber o sentido da afirmação de Sans, que demonstra o
conhecimento da criança sobre o mundo expresso através do desenho, a partir da
análise da Fig. 1, que mostra uma das atividades presentes no Livro Didático de
Educação Infantil, grupo 4, solicitado em sala de aula pela educadora. Para fazer
esta atividade a criança necessita de conhecimento prévio acerca das estações do
ano, caso contrário a atividade não terá significado para criança criança, pois trata-se da elaboração de um desenho que sugere a interpretação e representação de
um dia quente. Podemos analisar que os estágios de desenvolvimento da criança
possuem mutações e diferenças, cada criança tem a sua forma de aprender e expressar seu conhecimento através do desenho, enquanto umas já têm facilidade
em aprender e transferir para o papel o que ela já observou, seja esta uma imagem ou uma experiência, outras revelam caminhos diferentes de aprender e transferir por meio do desenho os conhecimentos que já fazem parte de seu cotidiano.
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infâncias, pois há distintas formas de se viver esta fase tão cheia de brilho, cor e
magia, mas também difícil e árdua para muitas, que não vivem os deleites desta
fase de tão ricos detalhes e surpresas, como diz Kuhlmamn:
“é preciso conhecer as representações de infância e considerar as crianças
concretas, localizá-las nas relações sociais, reconhecê-las como produtoras
da história. Torna-se difícil afirmar que uma determinada criança teve ou não
infância. Seria melhor perguntar como é, ou como foi, sua infância.” [4, p. 31].
Contudo, ao pensarmos em infância, podemos refletir sobre os espaços em que esta
criança pode se encontrar e um desses espaços é a escola, ou melhor, a princípio,
a pré-escola. É neste espaço de encontro, descobertas e ludicidade que as crianças desenvolvem a sua prática de desenhar, aguçam seus olhares, experimentam
múltiplas combinações, fazem escolhas, exploram seus sentidos, movimentos e desejos. O docente, como mediador da aprendizagem de seus alunos, necessita estar
atento às necessidades dos mesmos, atento às peculiaridades do desenho da criança, assim como suas principais características, estágios e significados. Para não
cometer equívocos gravíssimos em sala de aula e acabar penalizando ou desestimulando o aluno no ato de desenhar, torna-se imprescindível uma formação docente
que abarque conteúdos básicos sobre o desenho infantil, levando-o em um processo
inicial de formação a apreender qual a função do Desenho para se refletir sobre a
prática docente e a ação discente.
A Fig. 2 retrata a articulação entre os conhecimentos presentes no currículo escolar na Educação Infantil, estabelecidos pelo Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, inserido no Livro Didático da Educação Infantil, como uma atividade para ser explorada pelo educador e estendida como um meio de favorecimento
da autonomia e criatividade na produção do desenho infantil.
Diante da temática em questão: o desenho infantil, como linguagem e prática importante tanto para o educando quanto para o educador, Derdik nos questiona:
“Como fazer o educador se instrumentalizar em relação a linguagem gráfica,
afim de tornar-se sensível ao universo gráfico infantil? Esbarramos de leve na
questão da formação do educador, insipiente e deficitária que nos tem sido
oferecida pelo aparelho educacional, político, econômico, administrativo
e cultural. Quem sabe, a partir do conhecimento da própria capacidade de
desenhar, possa surgir um novo significado no encontro entre o adulto e a
criança.” [5, p. 13].
Constata-se que as respostas a tais questionamentos poderão surgir desta nova geração de profissionais, que atualmente têm acesso aos os estudos desenvolvidos
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por teóricos que perpassam por diversas áreas do conhecimento, e hoje, temos este
legado que pode ser ampliado por outros estudos que contribuirão para uma revolução docente, cuja prática estará centrada em meios de valorização e potencialização do fazer discente.
Para a superação da errônea visão do “desenhar por desenhar” ou do Desenho
como “passa tempo” pedagógico, temos algumas conquistas no cenário educacional
brasileiro, como os Parâmetros Curriculares da Educação Infantil, o qual traz a valorização do desenho infantil, afirmando o seguinte:
“No início, a criança trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve para
imprimir tudo o que ela sabe sobre o mundo e esse saber estará relacionado a
algumas fontes, como a análise da experiência junto a objetos naturais (ação
física e interiorizada); o trabalho realizado sobre seus próprios desenhos e os
desenhos de outras crianças e adultos; a observação de diferentes objetos
simbólicos do universo circundante; as imagens que cria” [6, p. 93].
Documentos como este do Ministério da Educação são primordiais para subsidiar
tal discussão e prática pedagógica, trazendo para o docente a conscientização da
importância do ato de desenhar, como um meio de comunicação do educando, que
sem ter propriedade na escrita, utiliza essa linguagem como um meio significativo
para expor seus sentimentos e entendimento das coisas e situações que os cercam.
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Fig. 2 - Atividades presentes no Livro Didático [3]
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DESENHO LINGUAGEM: ENTRE RISCOS E RABISCOS
O desenho infantil enquanto Arte se encontra nos murais das salas de educação
infantil. O desenho infantil enquanto técnica está nos manuais didáticos de ensino
de Arte. O desenho infantil enquanto brincadeira está no jogo de movimento do giz
de cera. E o desenho infantil enquanto linguagem? Esse está a cada traço do lápis.
A criança tem, no Desenho, uma forma básica de se expressar e dialogar, um diálogo
sem palavras, um diálogo, no qual uma imagem vale mais que mil palavras. Imagens
essas, a princípio chamadas por pesquisadores como garatujas, são traços que segundo Lowenfeld representam “um importante passo no seu desenvolvimento, pois
é o início da expressão que conduzirá não só ao desenho e a pintura, mas também à
palavra escrita” [7, p. 115]. Então, é a partir de tal importância e significação que o
Desenho tem para a criança, que Mèredieu faz a seguinte afirmação:
“Modo de expressão próprio da criança, o desenho constitui uma língua
que possui seu vocábulo e sua sintaxe, daí a tentativa de incluí-lo no quadro
da semiologia, aquela ciência geral dos signos, no sentido em que entedia
Suassure.” [8, p. 14]
Afinal, que língua ou linguagem é essa? Seu vocábulo e sintaxe dizem respeito a
saberes indispensáveis para o docente, em especial, àqueles que trabalham com o
ensino na educação infantil.
A respeito das fases do desenho infantil, os escritos de Luquet destacam-se dentro
desta temática, e isto por meio da identificação de suas fases, como relata Mèredieu:
“1) Realismo fortuito: Este estágio começa por volta dos dois anos e põe fim
ao período chamado de rabisco. A criança que começou por traçar signos sem
desejo de representação descobre por acaso uma analogia formal entre um
objeto e seu traçado. Então, retrospectivamente, ele dá um nome ao seu
desenho.
2) Realismo fracassado: Tendo descoberto a identidade forma-objeto, a criança
procura reproduzir esta forma. Sobrevém então uma fase de aprendizagem
pontuada de fracassos e sucessos parciais, fase que começa geralmente
entre três e quatro anos.
3) Realismo intelectual: aos quatro anos começa o principal estágio que irá
estender-se até por volta dos dez ou doze anos. Este período caracteriza-se
pelo fato de a criança desenhar do objeto não aquilo que vê, mas aquilo que
sabe. Daí o recurso a dois processos: o plano deitado (os objetos não são
representados em perspectiva, mas deitados em torno de um ponto ou um eixo
central, por exemplo as árvores de cada lado da estrada) e a transparência
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ou a representação simultânea do objeto e seu conteúdo, porque a criança
mistura diversos pontos de vista. Assim, a casa é representada ao mesmo
tempo de fora e de dentro, o bebe é desenhado em transparência no ventre
da mãe.” [8, p. 20]
Um dos estudiosos franceses importantes para o estudo do desenho infantil foi
Georges-Henri Luquet. Conforme Salinas et al., ele:
“consagrou a sua vida ao estudo do desenvolvimento da comunicação
humana pela imagem. Ele é um dos pioneiros do estudo do desenho infantil
e suas teses foram integralmente retomadas por Jean Piaget. Elas marcaram
profundamente a psicologia do desenvolvimento e forneceram numerosas
concepções tanto aos psicólogos quanto aos pedagogos. Suas pesquisas
sobre o desenvolvimento gráfico das crianças foram influenciadas pelos seus
trabalhos em antropologia e, reciprocamente, também os influenciaram” [9].

publicada em 2002, o que trata do desenho da criança enquanto linguagem que se
desenvolve e passa de um simples exercício a um símbolo, problematiza as causas
do desaparecimento do mesmo e destaca a necessidade docente de redescoberta
do seu próprio traço do desenho como forma de auxiliar seus discentes.
Rosa Lavelberg [10], com sua mais famosa obra, O Desenho Cultivado na Criança: prática e formação de educadores, lançado em 2006, no qual traça o contexto
histórico do ensino de desenho na escola, fala um pouco sobre as fases do Desenho,
da concepção contemporânea do mesmo e centra sua discussão nas influencias
culturais que podem ser percebidas nos desenhos infantis.
Paulo de Tarso Cheida Sans [1], com diversas publicações sobre o desenho infantil,
entre elas se destaca o livro Pedagogia do desenho infantil, publicado em 2007. O
autor traz a importância das Artes para a formação do indivíduo, sobretudo do ato de
desenhar, com instruções para o docente poder trabalhar melhor com o educando
em sala de aula.
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A partir da publicação do livro O desenho infantil, de Luquet, em 1927, o desenho
da criança ganhou destaque no meio acadêmico, passando a ser problematizado
e interpretado com um olhar mais aguçado, o que contribuiu para que pesquisadores, docentes e estudantes encontrassem no desenho uma oportunidade de mergulhar neste emaranhado universo infantil e compreender melhor esta prática e
conhecimento.
Atualmente, no Brasil, alguns nomes se destacam no estudo e pesquisa sobre o desenho infantil, tais como Ana Angélica Albano Moreira [2], com uma das suas principais obras, O espaço do desenho: a educação do educador, cuja primeira edição foi
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer dos estudos e reflexões acerca do desenho infantil, apercebemo-nos
enquanto pedagogas e autoras de uma nova era, de um momento ímpar para o contexto educacional, cuja valorização e conhecimento do desenho infantil têm tomado
grandes proporções e alcançado muitos profissionais, estudiosos e admiradores. A
cada leitura, uma descoberta; a cada busca, um encontro; a cada curiosidade o despertar para o novo, e em cada olhar, reflexões sobre esta prática inerente ao ser humano. O desenho infantil nos revela as marcas da singularidade de uma criança na
firmeza do toque e na sutileza do olhar. Enfim, tal trabalho aqui desenvolvido se constitui como oportunidade de adentrarmos um pouco mais nesse espaço de criação
e aprendizagem, e de nos apropriarmos desse conhecimento, chamado desenho,
desenho linguagem, para agirmos de forma coerente com o que temos de conquistas
e descobertas na área de estudo do mesmo, a fim de proporcionar às crianças o seu
direito de traçar, criar, pintar, se expressar, e enfim, de desenhar. Além disso, ressaltar a importância e o papel do educador na concepção sobre o desenho infantil,
utilizando-o como uma ferramenta pedagógica fundamental para o desenvolvimento
da criança, oferecendo a ela a possibilidade de criar, imaginar e reinventar a realidade através da sua própria produção artística e da valorização dessa produção.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo apresentar um relato crítico e reflexivo de uma experiência didática realizada com os alunos do primeiro período do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAU/UFJF), na disciplina intitulada Desenho Livre para Arquitetura e Urbanismo, a qual, além de estimular que os
alunos desenvolvessem suas habilidades e competências demandadas pelo desenho à mão livre, visava apresentar conceitos sobre a importância do movimento para
a compreensão do espaço arquitetônico e urbanístico.
O desenho à mão livre é para o arquiteto uma linguagem, um meio de expressão e
de transmissão do pensamento. Martinez ratifica essa noção ao propor que “o desenho se liga à Arquitetura como a escrita à fala” [1, p. 8]. O desenho à mão livre,
mais do que expressão artística de algo traçado no papel, interessa ao projetista
como modalidade de pensar, à medida que este desenha investigando ou investiga
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ABSTRACT
This article aims to present a teaching experience in the discipline of the Drawing of
Architecture and Urbanism, at Architecture and Urbanism Course from Federal University of Juiz de Fora, which seeks to join the teaching-learning freehand drawing on
the concepts of movement to the understanding of architectural and urban spaces.
The focus of this paper is the fourth module of the discipline, which was designed to
promote works in groups and the development of freehand drawing skills, in addition
to help the students on graphic thinking and space perception. At the end, we conclude that the methodology adopted has proved adequate to the objectives proposed.
KEYWORDS: Graphic Thinking, Observation Drawing, Movement, Spatial Perception
of Architecture.
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desenhando. Laseau [2] define este modo de pensar como pensamento gráfico, um
tipo de pensamento em que as imagens mentais são exteriorizadas por meio de
registros ou notações gráficas denominadas croquis.
O croqui assume papéis significativos, tanto para o processo projetual, quanto para a
análise e observação de edificações existentes, sítios ou paisagens, nos quais se pretende intervir, sobretudo em função das possibilidades de construção de repertório
arquitetônico. Nesse sentido, o croqui, como desenho de observação, se mostra
mais perspicaz que uma fotografia ao reproduzir a realidade. De acordo com Ortega
[3], diferentemente da fotografia, que reproduz somente o que é visto, o desenho
de observação - resultado de um olhar seletivo -, reproduz, também, as sensações
do observador naquele momento. De forma complementar, alguns autores ressaltam que a condição básica para uma investigação sobre as qualidades espaciais da
Arquitetura passa, fundamentalmente, por um observador em movimento.
Portanto, este trabalho objetiva apresentar um caminho possível na construção do
saber, dos alunos do primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo, sobre
a relação entre o registro gráfico e o movimento para a compreensão do espaço
arquitetônico e urbanístico.
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PERCORRER, OBSERVAR E REGISTRAR
Em Saber ver a Arquitetura, Zevi define a Arquitetura, diferentemente das demais atividades artísticas, “como uma grande escultura escavada, em cujo interior o homem
penetra e caminha” [4, p. 17]. Nesse sentido, o espaço interior é o protagonista do
fato arquitetônico e só pode ser conhecido por meio da experiência direta.
Segundo Zevi, todas as obras de Arquitetura, para serem compreendidas e vividas,
requerem o tempo da nossa caminhada, a quarta dimensão:
“A realidade do objeto não se esgota nas três dimensões da perspectiva;
para possuí-la integralmente eu deveria fazer um número infinito de perspectivas dos infinitos pontos de vista. Existe, pois, outro elemento além das três
dimensões tradicionais, e é precisamente o deslocamento sucessivo do
ângulo visual. Assim designou-se o tempo, “quarta dimensão” .” [4, pp. 21-22].
Nesse sentido, toda argumentação levará em conta um observador em movimento
como elemento fundamental para a compreensão espacial da Arquitetura.
Outro autor que incorpora a ideia de um observador em movimento como elemento
fundamental para a percepção do espaço construído é Gordon Cullen. Na obra Paisagem Urbana, Cullen propõe a noção de visão serial como um instrumento conceitual
para a leitura urbana e, segundo o autor:
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“embora o transeunte possa atravessar a cidade a passo uniforme, a
paisagem urbana surge, na maioria das vezes, como uma sucessão de
surpresas ou revelações súbitas. É o que se entende por visão serial.” [5, p. 11]
Em outras palavras, à medida que o observador se desloca, o espaço se revela
através de fragmentos visuais que, uma vez remontados cognitivamente, permitirão
a compreensão do ambiente. No caminhar ao longo do trajeto proposto, seja ele
retilíneo ou sinuoso, plano ou em aclive ou declive, etc., é possível perceber uma
série de contrastes, como, por exemplo, claro e escuro, dentro e fora, alto e baixo,
texturas diferenciadas, passagens, que conferem particularidades ao percurso. O
registro gráfico - perspectivas à mão livre, croquis, mapas de referências e notações
gráficas - de um determinado trajeto compõe o que Cullen [5] definiu como visão
serial. A elaboração gráfica de uma visão serial pressupõe: (1) a escolha do percurso; (2) a identificação das situações notáveis (sequências) ao longo do percurso;
(3) a elaboração de um mapa de referência identificando as sequências e (4) uma
série de croquis - desenhos analíticos que permitam a interpretação do percurso.
A EXPERIÊNCIA DIDÁTICA DA INVESTIGAÇÃO GRÁFICA DO ESPAÇO ARQUITETÔNICO
A disciplina Desenho Livre para Arquitetura e Urbanismo fazia parte do conjunto de
disciplinas que compunham a área dos “Meios de expressão e representação gráfica” da grade curricular do CAU-UFJF1. Cursada no primeiro período e oferecida pelo
Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF), a disciplina tinha por objetivo desenvolver, por
meio do desenho à mão livre, a criatividade e a capacidade de representar graficamente formas arquitetônicas e urbanísticas. A disciplina possuía seis créditos, era
ministrada às segundas e às quartas-feiras, das 10h às 13h, e estruturava-se em
cinco módulos: Módulo 1: Desenho de concepção2; Módulo 2: Hachuras; Módulo 3:
Antes da última reforma curricular, que entrou em vigor em agosto de 2012, as disciplinas que
compunham a área “Meios de expressão e representação gráfica” eram: Desenho Livre para
Arquitetura e Urbanismo [ART072], Plástica para Arquitetura e Urbanismo [ART075], Maquetes de
Arquitetura e Urbanismo [AUR060], Técnicas de Representação para Arquitetura e Urbanismo
[ART073], Desenho Técnico de Arquitetura e Urbanismo I [AUR056], Desenho Técnico de Arquitetura
e Urbanismo II [AUR057], Geometria Descritiva para Arquitetura e Urbanismo [AUR055], Perspectiva
para Arquitetura e Urbanismo [AUR061]. Atualmente, os conteúdos da disciplina apresentada neste
artigo foram incorporados às disciplinas Expressão Manual Artística I e II.
2
No Módulo 1, era explorada a técnica do desenho gestual, com o intuito de criar condições para
que os alunos compreendessem o significado do desenho à mão livre para o arquiteto e para que
resgatassem/desenvolvessem a habilidade da prática gráfica natural, espontânea e expressiva. O
relato desta experiência se encontra no artigo: Fonseca, Juliane F. (2011) O domínio do traço por
meio do desenho gestual. Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico e IX
International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, Rio de Janeiro. Graphica 2011:
expressão gráfica, conexões entre Ciência, Arte e tecnologia.
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Perspectiva, Luz e Sombra; Módulo 4: Desenhando Percursos; e Módulo 5: Análise
Gráfica da Forma Arquitetônica. Os três primeiros módulos destinavam-se, a partir
da prática dos alunos, à construção do repertório gráfico explorado no desenho à
mão livre e os dois últimos, à síntese dos conhecimentos construídos3. Nos módulos
eram explorados os seguintes procedimentos didáticos: (1) Leitura dirigida, (2) Aula
expositiva e (3) Aula prática.
A Leitura dirigida configura-se como textos de leitura obrigatória, realizada extraclasse, que complementam o conteúdo das aulas teórico-práticas. Para cada leitura
dirigida, o aluno deve entregar ao professor um resumo de, no máximo, uma página,
redigido à mão livre ou digitado, apresentando a ideia principal e as ideias parciais
exploradas pelo autor, bem como uma conclusão. Os fichamentos são discutidos em
sala no início da aula. A aula expositiva trata-se de um método mais tradicional de
exposição e apresentação dos conteúdos necessários para o desenvolvimento das
atividades práticas e/ou ampliar o repertório conceitual dos alunos, uma vez que
são aulas teóricas e informativas. Por fim, a aula prática destina-se ao desenvolvimento de exercícios práticos, a fim de aplicar os conteúdos expostos e consolidar a
produção coletiva do conhecimento.
Neste artigo, apresentamos uma ênfase no Módulo 4, intitulado “Desenhando Percursos”, baseando-se, sobretudo, no desenvolvimento das atividades levadas a cabo
no primeiro semestre de 2012.
DESENHANDO PERCURSOS
O Módulo 4 foi estruturado para se desenvolver ao longo de cinco aulas. Ao final,
como produto, realizou-se um trabalho em grupo (cinco ou seis alunos) que objetivou: (1) explorar o desenho de observação como meio de registro e análise gráficos
do espaço arquitetônico; (2) abordar a importância do movimento para a compreensão do espaço arquitetônico e urbanístico; e (3) introduzir o aluno ao tema da visão
serial como forma de explorar graficamente os percursos (Tabela 1).
Na aula 1 do Módulo 4, inicialmente, foi realizada a discussão coletiva de textos
que abordam a importância do movimento do observador para a compreensão do
espaço construído - a noção do espaço como o protagonista da Arquitetura, a ‘quarta
dimensão’, a partir de Bruno Zevi e a noção de visão serial, de Gordon Cullen. A seguir, dividiram-se os grupos e deu-se a seleção dos percursos a serem registrados
3 Alinhados com o método ‘di-da-lético’ proposto por Corazza [6], consideramos que o processo de
ensino-aprendizagem parte da prática dos alunos [sincretização], teoriza a partir dela [teorização ou
análise] e retorna a ela para transformá-la [síntese].
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Tabela 1 - Estrutura do trabalho “Desenhando percursos”.

Tema

→ a ‘quarta’ dimensão, visão serial, desenhos analíticos.

Modalidade

→ desenho de observação, croquis à mão livre.

Técnica

→ grafite e/ou nanquim (sem uso da borracha).

Duração

→ 15 horas-aula.

Avaliação

qualidade dos desenhos [traço, hachuras, perspectiva, luz e sombra]: (5,0);
qualidade da prancha [diagramação, organização e criatividade]: (5,0);
qualidade do texto de análise: (5,0);
participação no desenvolvimento do exercício: (2,5);
apresentação oral do trabalho (2,5).

Referências

→ Cullen, Gordon. (2008) Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70.
→ Zevi, Bruno. (1996) Saber ver a Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes.

graficamente. Os grupos tiveram total liberdade para escolher um trajeto ao longo
da Faculdade de Engenharia4 e selecionar seis pontos notáveis. As aulas 2 e 3 se
destinaram ao registro gráfico desses seis pontos notáveis. Num primeiro momento,
os alunos, em dupla, percorreram o trajeto escolhido com os olhos fechados. Esta
atividade propiciava que o espaço arquitetônico fosse percebido por meio do movimento do observador. A supressão do sentido da visão estimula a exploração dos
demais sentidos - audição, olfato e háptico5 - na percepção do espaço arquitetônico.
Em um segundo momento, os membros dos grupos realizaram os desenhos de observação com base no repertório gráfico construído nos módulos anteriores (Fig. 1).
Na aula 4, os membros do grupo, em sala, discutiram e organizaram a apresentação
da prancha ‘sanfona’ do trabalho. Coletivamente: (1) foram escolhidos os desenhos,
A Faculdade de Engenharia, onde se localizava o curso de Arquitetura e Urbanismo, situa-se
próxima ao Instituto de Artes e Design e consiste num espaço arquitetônico com situações notáveis
interessantes e complexas.
5
O sentido háptico abrange tudo aquilo que seja tátil, sentido pelo toque. Por exemplo, o toque de uma
pessoa, a textura de uma roupa e até mesmo a sensação térmica de frio ou calor.
4
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Prática

→ individual: elaboração de uma série de documentos gráficos que apresente
o percurso selecionado em planta baixa e principais sequências e visadas, de
acordo com o repertório técnico de cada aluno;
→ individual: documentos gráficos obrigatórios:
- mapa referencial esquemático [sem escala] com indicação das situações
notáveis e das principais visadas;
- 06 perspectivas à mão livre das principais sequências e visadas e 02 cortes;
- breves textos justificativos de cada situação notável;
→ coletiva: montagem da prancha ‘sanfona’ contendo, no mínimo, um desenho
de cada membro do grupo;
→ coletiva: apresentação dos trabalhos em seminário.
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sendo, no mínimo, um de cada membro do grupo; (2) foi definida a diagramação da
prancha; (3) foram elaborados o texto introdutório do trabalho e as descrições das
percepções sensoriais e espaciais de cada ponto notável registrado graficamente
(Fig. 2). Na última aula do Módulo 4, a aula 5, foi realizado o seminário de apresentação dos trabalhos. Esse era um momento, também, de avaliação coletiva do trabalho
e autoavalição. A atividade buscou compartilhar e socializar os saberes construídos
pelos grupos e estimulou a prática da apresentação oral (Fig. 3).

Fig. 1 - Percurso de olhos fechados e execução dos croquis.
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Fig. 2 - Construção coletiva da prancha e pranchas de apresentação.

Fig. 3 - Seminário de apresentação.
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Fig. 4 - Croqui de um ponto notável.
Desenho de aluno

Fig. 5 - Croqui de um ponto notável.
Desenho de aluno.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
De uma forma geral, ao longo das experiências ocorridas, os resultados alcançados
podem ser considerados positivos. Os alunos demonstraram entusiasmo com a primeira atividade ao ar livre, bem como com o trabalho que mescla tarefas individuais
e coletivas. Ao término do Módulo 4, os alunos, no seminário de apresentação dos
trabalhos, revelaram uma maior compreensão sobre os conteúdos teóricos abordados nas leituras dirigidas. Este primeiro saber a respeito do tema deveria ser aprimorado nas abordagens subsequentes ao longo do curso.
Em momentos de avaliação coletiva da atividade, há relatos que revelam que
o percurso de olhos fechados, por explorar os demais sentidos, contribui para
uma melhor apreensão e compreensão dos contrastes ao longo do trajeto
[claro/escuro, dentro/fora, alto/baixo, texturas diferenciadas, etc.], bem como
auxilia na elaboração das descrições das percepções sensoriais e espaciais de
cada ponto notável registrado graficamente. A atividade coletiva de montagem
da prancha ‘sanfona’ estimula a interação entre os alunos, que se encontram
envolvidos com problemas ou situações em que há o embate, a troca de ideias,
o compartilhar e o confrontar de pontos de vista diferenciados, tal como já
discutido por Zanella [7].
Em termos gráficos, nos desenhos de observação dos pontos notáveis, a qualidade
dos traços, o uso de hachuras, as noções de perspectiva, luz e sombra, de uma
forma geral, foram satisfatórios (Fig. 4 e Fig. 5), sobretudo considerando-se que se
trata de desenhos de alunos de primeiro período, muitos dos quais estão tendo seus
primeiros contatos com as técnicas do desenho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou o relato de uma experiência didática realizada com os alunos do primeiro período do CAU-UFJF, na disciplina Desenho Livre para Arquitetura e
Urbanismo, que buscou associar ao processo de ensino-aprendizagem do desenho
à mão livre conceitos sobre a importância do movimento para a compreensão do
espaço arquitetônico e urbanístico. Com base nas experiências ocorridas, é possível concluir que a estruturação do “Módulo 4: Desenhando percursos” mostrou-se
adequada para a construção do saber dos alunos do primeiro período do curso de
Arquitetura e Urbanismo, sobre a relação registro gráfico e movimento para a compreensão do espaço arquitetônico. Com relação ao processo de ensino-aprendizagem do desenho à mão livre desenvolvido na disciplina, os resultados do trabalho
“Desenhando percursos” demonstram que os métodos explorados nos módulos
anteriores são satisfatórios para a construção de um repertório gráfico adequado.
Certamente, este repertório gráfico tenderá a ser aprimorado ao longo da prática
e exploração constante por parte do aluno. Cabe, ainda, à guisa de conclusão, salientar que, mesmo a disciplina sendo extinta do atual currículo, o encadeamento
lógico dos módulos lecionados, em especial, as atividades desenvolvidas no módulo
apresentado neste artigo, mostram-se pertinentes para a exploração do pensamento
gráfico e investigação do espaço arquitetônico e urbanístico.
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PROPOSTA PARA O DESENHO INFANTIL:
ESTUDO DOS PROGRAMAS EXPERIMENTAIS
PARA O CURSO PRIMÁRIO
Rossano Silva
Universidade Federal do Paraná, Brasil (rossano.silva@ufpr.br)

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo da proposta para o ensino
de desenho elaborada pelo educador paranaense Erasmo Pilotto (1910-1992).
Proposta essa oficializada nos Programas Experimentais para o Curso Primário
(1950), realizados no período em que Pilotto esteve à frente da Secretaria de Estado
da Educação e Cultura do Paraná (1949-1951). Em sua concepção, o programa da
disciplina traz elementos ao mesmo tempo ligados às concepções tradicionais de
desenho baseadas no aprendizado da técnica, bem como mantém relação com as
ideias modernistas de criatividade e de livre-expressão. Esse estudo se fundamenta
nas teorias de campo de Pierre Bourdieu e de configuração de Norbert Elias, utilizando como fontes documentos oficiais e obras que ampararam a constituição desses
Programas Experimentais.
Palavras-Chave: Desenho, História da Educação, Currículo.
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ABSTRACT
The present work aims to conduct the study on a proposal for teaching of Drawing,
developed by Paraná’s educator Erasmo Pilotto (1910-1992). This proposal, that
became official in the Primary School Experimental Programs (1950), was carried
out in the period in which Pilotto headed Paraná’s State Secretary for Education and
Culture (1949-1951). In his conception, the course syllabus brings elements connected at the same time with the traditional concepts of drawing based on technical
learning and maintains relationships with the modernist ideas of creativity and free
expression. This study is based on Pierre Bourdieu’s field theory and Norbert Elias’
configuration theory, using as sources official documents and books, that support
these Experimental Programs constitution.
KEYWORDS: Drawing, History of Education, Syllabus.

Rossano Silva

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

INTRODUÇÃO
O presente artigo é uma investigação histórica que pretende explorar o papel
dado ao desenho no currículo escolar, analisando os Programas Experimentais
para o Ensino Primário desenvolvidos pelo educador brasileiro Erasmo Pilotto
(Rebouças-PR, 1910 - Curitiba-PR, 1992), considerado pela História da Educação
como um dos principais articuladores, no Paraná, do Movimento pela Escola Nova.
O recorte da pesquisa privilegia os anos de 1950 a 1952, correspondentes ao
período de atuação do educador na Secretaria Estadual de Educação e Cultura do
Paraná - SEEC.
Para alcançar os objetivos propostos, esta investigação se apoiará na teoria praxiológica de Bourdieu [1], [2] - concepção teórica que associa campo, habitus e capital, resultando numa determinada prática associada a uma análise do mundo
social. A prática, ou seja, o que realmente se efetiva num determinado tempo
histórico e social, não depende apenas do sujeito no sentido de uma escolha individual, mas leva em conta o campo como um todo. O campo como elemento constituinte da sociedade pode ser interpretado como aquilo que é oferecido como possibilidade ao indivíduo, que, por seu turno, conforme a quantidade de “capital” disponível, pode assumir ou não posições de poder e prestígio nas diferentes esferas
de atuação.
Na presente investigação o conceito de campo de Bourdieu nos auxilia a compreender como Pilotto, investido da autoridade concedida pelo seu cargo e pelo
capital simbólico conquistado através de suas ações na esfera educacional e
artística paranaenses, pode concretizar sua visão sobre o ensino de desenho nos
Programas Experimentais.
Durante sua trajetória profissional Pilotto ocupou diversos cargos de confiança na esfera estatal nas Escolas Normais de Paranaguá (1929-1930) e Ponta
Grossa (1932) e na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (1948) e por concurso público foi professor da Escola Normal de Curitiba (1934-1947) importante
instituição de formação para o magistério no contexto local na primeira metade
do século XX. Sistematizou sua obra através da publicação de 29 livros e de um
periódico intitulado Revista de Pedagogia. Contribuiu com o campo artístico participando de diversas instituições culturais que discutiram a modernização das Artes
no contexto local [3].
As fontes utilizadas nessa investigação histórica são constituídas por documentos
oficiais e obras de referência utilizadas por Pilotto para desenvolver os programas
experimentais.
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Para Pilotto, o desenho no ensino primário tem por objetivo o domínio de uma certa
técnica, observada nas sugestões didáticas que incluem o ensino do desenho de
memória, desenho de observação, perspectiva, desenho rítmico e métrico, técnicas
de pintura e desenho de silhueta, que visam tanto o exercício do olhar, como também, o domínio da gramática específica da linguagem visual. A utilização do desenho
como ferramenta vem das concepções do ensino do desenho, como preparação para
o trabalho como proposto por Rui Barbosa no final do século XIX, que aparecem em
exercícios de decoração e caligrafia artística. Já a natureza expressiva do desenho,
enquanto possibilidade de linguagem para a criança, vem das correntes oriundas
do modernismo das Artes, percebidas em exercícios como: desenho espontâneo,
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O DESENHO NOS PROGRAMAS EXPERIMENTAIS NO CURSO PRIMÁRIO
Os Programas Experimentais foram implantados em 1950 com o intuito de implementar mudanças nas práticas educacionais dos Grupos Escolares paranaenses.
Sua concepção foi trazida das experiências educacionais de Pilotto, no magistério na Escola de Professores (1933-1947) e no Instituto Pestalozzi (1943-1945).
Os Programas, nas palavras de Pilotto não seriam a Escola Nova planejada anteriormente, mas buscariam adaptar suas concepções à realidade educacional
imposta: “sabendo que seria impossível uma implantação da Escola Nova, dadas às
condições de nosso desenvolvimento, formulei, então resumindo minhas aulas de
metodologia na Escola Normal” [4, p. 75].
Os Programas Experimentais para o Curso Primário [5], são um documento com 93
páginas divididas em: Objetivos Específicos do Curso Primário e Sugestões Didáticas
que por sua vez são divididas em: Técnicas de Expressão (Linguagem oral, Linguagem escrita, Composição, Ortografia, Desenho, Trabalhos Manuais, Canto Orfeônico); Conhecimentos Gerais Aplicados: Geografia e História; Iniciação Matemática e
Educação Física. Cada um dos tópicos traz: Objetivos Gerais; Objetivos específicos e
Práticas ou Sugestões didáticas.
Como já enfatizado, nosso objetivo precípuo é destacar as áreas e conhecimentos
inerentes ao ensino de desenho. No Programa para desenho são destacados como
objetivos gerais para o ensino primário cinco pontos:
“1 - Exercício das forças de criação do espírito infantil. 2 - Desenvolvimento
sensorial e motor e desenvolvimento do sentido de observação. 3 - Iniciação
ao conhecimento dos elementos técnicos do desenho e da pintura: perspectivas, valores, etc. 4 - Desenvolvimento da sensibilidade estética. 5 - Desenvolvimento da capacidade de usar o desenho como um instrumento para a vida
prática.” [5, p. 30]
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desenho de imaginação e de interpretação e desenho de fantasia. Observa-se que a
concepção de ensino de desenho de Pilotto passa também pela observação de obras
e de artistas, como indicado no seguinte exercício: manuseio de álbuns de “artistas
célebres” com reproduções de “pintura mundial”. [5, pp. 31-32].
Eram indicados quatro livros para o professor de desenho que seriam: O desenho
racional na Escola, de Ferdinand Lienaux; Pedagogia Científica, de Maria Montessori;
Reflexões sobre o ensino de dezenho, Revista de Pedagogia (Argentina, set. 1939) e
por fim El tesouro del Maestro - 5º volume. Especificamente para o terceiro ano, foi
indicada a obra de Artus Perrelet, com a seguinte descrição:

Rossano Silva

“O ensino da perspectiva será iniciado como uma correção dos desenhos da
primeira parte, não sistemática, deste programa. Cabe completa-lo com lições
especiais posteriores, sobre a perspectiva do circulo e, também, mesmo agora
mas ordenadamente, a perspectiva da retas, dada de modo prático, segundo,
por exemplo, a processuação de Perrelet.” [5, p. 32]
Sobre a inclusão dos conceitos de Perrelet, na Revista de Pedagogia [6, p. 1],
Pilotto comenta que a obra Desenho era extremamente rara em âmbito local e que
a seu pedido, a professora Odette de Mello Cid, do Serviço de Assistência Técnica
da SEC, realizou uma síntese das propostas da educadora. Conforme Barbosa [7]
a obra de Perrelet, O desenho a serviço da educação, foi o único livro publicado pela autora e teve duas edições, sendo a segunda de 1930, publicada juntamente com a edição brasileira. Não fica claro no artigo se o texto de Cid foi
feito no período de gestão de Pilotto ou se na época da publicação do periódico,
visto que a professora foi uma das responsáveis pelo ensino de desenho e pintura para professores em cursos de aperfeiçoamento do Instituto de Educação, a
partir da gestão de Pilotto na SEEC. Sobre o método de Perrelet, o intelectual
fez a seguinte observação:
“O método de Perrelet repousa, todo ele, sobre a preocupação, de ordem
fundamental, de levar a criança a uma profundidade de vida interior que ela,
depois, exprimirá pelo desenho [...] Uma rica vivência dos fatos e das significações que vão, dali, a pouco, exprimir-se numa linha, num ponto, num esboço.
Desse modo, uma linha que talves se tenha lançado um pouco grosseiramente
no papel ou no quadro, estará alimentada por um rico processo de vivências
anteriores [...] Perrelet quer animar a linha mais simples ou grosseira de um
significado tão profundamente sentido e tão rico quanto possível. Na verdade
de, um simples ponto, por exemplo, deve ser compreendido como o sinal que
fica [...] que diz solenemente: É aqui! [...] É um sinal! Para conseguir que a
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criança chegue a isso, Perrelet se empenha em descobrir, acordes com a psicologia e a compreensão infantil os processos mais engenhosos, utilizando jogos e brinquedos, levando a criança a fazer ela mesma, experiências musculares e emocionais, até que ela chegue a sentir e provar interiormente o sentido
daquilo que ela vai desenhar.“ [6, p. 1].

um exercício do olhar. No texto de Cid [8] sobre a perspectiva do círculo, indicado nos
Programas Experimentais, encontramos as seguintes atividades sugeridas.
“a) Observar as deformações do círculo unindo o polegar ao índice, colocando-o bem à vista, isto é, sem deformação [...] Depois fazer coloca-lo em posição
horizontal e fazer notar que é visível apenas o polegar como uma linha [...]
Esse exercício, bem motivado, deve ser acompanhado de comentários inteligentes, pois a linguagem precisará o pensamento. b) Utilizar um quadrado de
papelão sobre o qual se recorta um círculo, que, móvel gira em torno de um
eixo, através do espaço vazio deixado pelo mesmo círculo recortado. A medida
que o circulo gira, nota-se a deformação evidenciada pela silhueta [...] c) Fazer
observar em objetos (tigelas, canecas, etc.) colocadas acima, abaixo e sobre
a linha do horizonte, as diversas elipses formadas. Depois passar ao desenho
das mesmas.” [8, p. 7].
Analisando a síntese da obra de Perrelet feita por Cid, nota-se o caráter de manual
de seu texto, com indicações de atividades, que são completadas por ilustrações
(Fig. 1).
Diferentemente da obra de Perrelet, que discute os aspectos psicológicos e teóricos
do desenvolvimento infantil e da linguagem visual, temos uma proposição em termos
práticos, que evidencia a proposta de Pilotto de dois tipos de professores, aqueles
que teriam a função de líderes, como é o caso da Professora Odette Cid, que possivelmente conhecia a obra de Perrelet em seus aspectos conceituais e realizou uma
síntese. De acordo com Ana Mae Barbosa, o conceito de desenho de Perrelet visa a
integração do corpo e da mente, experiência e raciocínio, gesto e visão, vida e símbolo, indivíduo e meio ambiente, sujeito e objeto em uma declaração autêntica de
educação e Arte. Ainda para autora, Perrelet coordenou de forma clara a ideia de Arte
pela Arte criticando o desenho como um fim único e baseado em modelos.
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Ao colocar o método de Perrelet no terceiro ano do ensino primário, Pilotto demonstra que sua compreensão do desenho enquanto expressão da criança não deveria
seguir os caminhos da livre-expressão todo o tempo, mas que a partir de um certo
amadurecimento da criança, ela deveria ser iniciada em aspectos mais formais do
desenho, compreendendo sua gramática e chegando a um certo apuro técnico e a
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Fig. 1 - Perspectiva, Revista de Pedagogia [8, p. 6].
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“O que ela pretendia mostrar era a possibilidade de integração do desenho na
educação de modo a tornar possível a exploração desse meio especializado
através da experimentação com os elementos que constituem sua linguagem.
Ao mesmo tempo, insistia que tal experimentação e exploração constituíram um
hábito de pensar apropriado a experiências de natureza diferente das verbais.
Isto se aproxima das afirmações de Dewey em “Affective Thought” [...] Enfaticamente contrária à “segregação das atividades”, “departamentalização da vida”
e “compartimentação de interesses”, Perrelet, assim como Dewey, defendia a
teoria darwiniana de educação como um desenvolvimento contínuo começando
das funções inferiores para as superiores em integração.” [7, pp. 68-69]
A abordagem da gramática do desenho foi evidenciada por Pilotto especialmente
para as crianças mais velhas como observamos nos Programas Experimentais a
partir da terceira série. Outro ponto a ser destacado na opção realizada por Pilloto, de ensinar a criança aspectos mais formais do desenho, vem das categorias
impostas ao campo da Arte e da educação, que colocam em oposição o ensino de
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desenho na “Escola Tradicional” e na “Escola Nova”, como observado no livro da
pesquisadora Rosa Iavelberg, sobre o ensino do desenho.
“Na escola tradicional, o meio ditava a regra de acomodação da criança
a modelos para aprender a desenhar, por intermédio da repetição de
exercícios de treino de habilidades, a questão técnica ocupava vasta área
no que se entendia por criação em desenho, com ênfase no produto.
Na escola renovada1 o desenho é compreendido como atividade expressiva,
livre e natural da infância, com centro no indivíduo, exploração livre de
materiais e técnicas com foco no processo - e não no produto - e no desenvolvimento do potencial criador.” [9, p. 13].
O posicionamento de Iavelberg sobre o desenho na escola tradicional e na escola
nova é uma constante em pesquisadores sobre métodos e metodologias sobre o
ensino de Arte. O que colocaria Pilotto, partindo dessa grade de análise, em uma
posição intermediária entre as práticas tradicionais e ditas renovadas. Embora seja
necessário relativizar esses posicionamentos que criam uma oposição completa
entre o ensino do desenho nesses dois momentos do campo educacional, como
duas figurações2 opostas. Pois - como afirma Vieira [11, p. 1-2] refletindo sobre a
homogeneização de termos como escolanovismo, educação renovada, escola ativa
e educação nova, - seriam expressões que não representam a pluralidade de ideias
do Movimento pela Escola Nova, prejudicando sua compreensão histórica e a diversidade dos discursos, em prol de generalizações. Nesse sentido não seria correto
afirmar a tensão entre práticas tradicionais e renovadas nos métodos empreendidos por Pilotto, mas que estes se caracterizam por suas opções teóricas, incluindo
a leitura de Montessori, que se coloca contra as práticas da livre-expressão, e de
Pestalozzi, que afirma a importância do desenho como exercício do olhar.
Na obra Pedagogia Científica, citada nos programas como referência para o ensino
de desenho, Montessori faz a seguinte observação sobre seu método:
“Não ensinamos desenho fazendo desenhar, mas oferecendo a oportunidade de adestrar-se com os instrumentos de expressão. E penso isto constitui
uma autêntica contribuição para o desenho livre, muito melhor do que esses
encorajamentos a desenhos monstruosos e incompreensíveis.” [12, p. 266].
Apesar de considerarmos a classificação de Escola Tradicional e Escola Renovada, como simplistas,
concordamos com a autora na questão de que os autores ligados ao Movimento pela Escola Nova
e ao Ensino de Arte partem da perspectiva de compreender a Arte infantil em suas especificidades,
elegendo a expressão como ponto fundamental do trabalho em Arte na infância.
2
Outra noção operatória utilizada nesse trabalho é o de figuração ou configuração de Norbert Elias.
Para o autor as figurações “são formadas por grupos interdependentes de pessoas organizadas em
estados e não por indivíduos singulares independentes”. [10, p. 31].
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Por outro lado, para Pestalozzi o desenho estaria associado à tendência natural da
criança à imitação e à ideia de jogo, propondo que o desenvolvimento do desenho
seja feito a partir da observação do real, mais no sentido de superar a abstração por
meio da materialidade do que propriamente como uma forma de expressão. Na obra
Cartas sobre educación infantil, Pestalozzi menciona a capacidade do desenho de
desenvolver a percepção e diz que como um botânico consegue analisar uma flor em
aspectos que passam despercebidos a um leigo, uma pessoa que copia a natureza
passará a observá-la com mais atenção. Para o autor, a criança “acostumada a olhar
para tudo com exatidão, [...] formará dos objetos correntes uma impressão mais correta do que de outra que nunca ensinaram a olhar bem para saber o que reproduzido
em um desenho” [13, pp. 96-97].
No sentido de valorização da observação, cabe analisar outras das referências citadas nos Programas para o ensino de desenho. No livro El tesouro del Maestro de
Sthieler [14], no capítulo a Enseñanza del dibujo o autor remete-se às concepções
de Rosseau que para ele, no século XVIII, com sua obra Emílio, ou, da Educação
seria o primeiro educador a sugerir um arquivo de desenhos infantis e a propor que
a criança deveria desenhar sem a interferência de um professor, especificamente
criticando a cópia de modelos. Para Rousseau, a criança não deveria ter contato com
um “[...] professor de desenho, que só lhe daria imitações para imitar, e só faria desenhar sobre desenhos: quero que ele tenha como único mestre a natureza, e como
modelo apenas os objetos” [15, p. 170]. Rosseau é colocado como um dos autores
fundamentais de Pilotto em sua formação no Centro de Cultura Pedagógica, nesse
sentido a valorização da observação do natural, já era um princípio discutido por
Pilotto desde suas primeiras incursões sobre a educação.
Para Ferdinand Liénaux3 [16, pp. 3-5], outro autor recomendado nos Programas, o
ensino de desenho segue duas tendências, a realista e a idealista. A tendência
realista é caracterizada como puramente objetiva, nela o objetivo é representar o
mundo tal como aparece na realidade, o desenho seria nessa perspectiva um instrumento que através de suas deformações (perspectiva) e ilusões de ótica buscaria representar a realidade. Ao passo que a tendência idealista possui um caráter
sentimental, na qual o mundo é representado através do “temperamento de artista”.
O desenho seria a interpretação da concepção estética do desenhista. Assim, enquanto no desenho realista tem-se a “materialização da imagem visual” o desenho
idealista seria a “expressão de um sentimento ou de uma impressão”. O desenhista,
Na edição encontrada do livro O desenho racional na Escola (1943), Ferdinand Liénaux é apresentado como Inspetor do ensino de desenho na Bélgica. A obra não indica o ano da edição original.

3
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Fig. 2 - Raciocínio de modelo.
O desenho racional na Escola [16, p. 37].
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no primeiro caso, desenha aquilo que vê ou que sabe, e no segundo caso, aquilo que
sente ou interpreta através da sensibilidade. Embora aponte essa dicotomia, para
Liénaux, ambas tendências se completam: “O primeiro é formador, pois apela para
a observação e para o raciocínio. Serve de base para o segundo, que é o reflexo da
personalidade artística, na maioria dos casos, fruto de uma educação prévia”.
Nesse sentido, Liénaux se propõe a ensinar o caráter realista do desenho que, na
opinião do autor, permitiria que o aluno pudesse posteriormente se expressar. Nesse
sentido, sua proposta supera o aspecto da livre-expressão, na qual o educador deve
pouco intervir na obra do aluno, mas em seu método deve-se partir do desenho
racional, que tem por fim “ensinar a comparar, e medir e a exprimir as proporções,
direções e valores, apelando para a observação racionada” em uma lição sintetizada
pelo autor no conceito de que “não se desenha bem, aquilo que não se conhece bem”
[16, p. 5], como pode ser exemplicado em uma das ilustrações do livro (Fig. 2) que
demonstra a analise da modelagem de figuras baseadas em sólidos de revolução.
Percebemos em Liénaux uma estreita consonância com Montessori e Pestalozzi,
no sentido de utilizar o desenho como um exercício de olhar, tendência percebida
nos Programas Experimentais, que propõem uma forma mais livre no jardim de
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infância, com o aprofundamento técnico com o avanço no ensino primário, refletida
pela inclusão da obra de Perrelet no quarto ano, como uma correção das formas
livres executadas anteriormente.
Ainda conforme Liénaux [16, pp. 17-18], no ensino primário o desenho deverá passar por quatro graus ou etapas. Na primeira temos o desenho espontâneo e de expressão livre, incluindo aos poucos o desenho do natural (por meio da observação).
O segundo grau seria a passagem do desenho simbólico ao desenho racional, classificado como um programa transitório, no qual os desenhos do natural e de memória
estariam mais presentes. O terceiro grau seria o da observação refletida, definida
como a representação analítica baseada nos aspectos da observação e das técnicas
de desenho; e por fim o quarto grau, no qual teríamos a aplicação do desenho e a
inclusão da estética. Ao analisarmos o programa do ensino primário, observamos
que, de certa forma, os graus estabelecidos por Liénaux foram distribuídos em cada
uma das séries.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos Programas Experimentais fica evidente a posição de Pilotto sobre o ensino de
desenho, no qual tanto o aprendizado técnico como a expressão da criança eram
pressupostos educacionais, concepção que o aproxima das ideias de Dewey para o
ensino de Arte. Nesse sentido, Pilotto afasta-se dos autores ligados às tendências
modernistas, por seu método prescindir já no ensino primário de certa diretividade
das atividades de desenho.
O estudo de sua obra em especial permintem lançar um olhar sobre as diversas concepções que a disciplina de desenho assumiu no contexto brasileiro e as variações
entre concepções acadêmicas e espontaneistas presentes no campo educacional.
Olhar esse que contribuiu para a História da Educação e a História do Ensino de Arte.

Rossano Silva
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
NA SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA
NO ENSINO DE DESENHO GEOMÉTRICO
Patrícia Cristina Cardoso Generoso
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil (pgeneroso@bol.com.br)

RESUMO
Este artigo apresenta uma proposta didática, utilizando Histórias em Quadrinhos
(doravante chamadas de HQs), na disciplina Desenho Geométrico, realizada no ano
de 2014, com alunos do sexto ano do ensino fundamental do Colégio Pedro II, na
cidade do Rio de Janeiro. O objetivo inicial no ensino de Desenho Geométrico era
explorar Histórias em Quadrinhos e fazer uma análise das impressões dos alunos
acerca do material didático auxiliar desenvolvido. Mas o foco da pesquisa transformou-se a partir das primeiras produções espontâneas dos alunos, que começaram
a fazer seus próprios quadrinhos. Com base nessa demonstração de interesse, foi
proposto um trabalho, em que os alunos deveriam criar histórias, tendo como personagens principais os ângulos e entes geométricos estudados no período anterior.
Dessa forma, pôde-se trabalhar para a melhor fixação dos conceitos, além de levar o
aluno a uma produção analítica daquilo que aprendeu.
PALAVRAS-CHAVE: História em Quadrinhos, Desenho Geométrico, Material Didático.
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ABSTRACT
This paper presents a didactic proposal on using comics in the school environment
to teach Geometric Drawing, based on work conducted in 2014 with sixth graders of
Pedro II Elementary School, located in Rio de Janeiro. The initial goal was to innovate
the teaching of Geometric Drawing via exploration of the use of comics and analyze
students’ impressions of the auxiliary teaching materials developed, but the focus
shifted, after seeing the first spontaneous products of the students. From their
demonstration of interest, a study was proposed in which students created stories
wherein the characters were the geometric angles they studied in previous classes.
This way, it was possible to work on improving retention of concepts and lead the
student to think critically about what they had learned.
KEYWORDS: Comics, Geometric Drawing, Courseware.
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INTRODUÇÃO
Ao trabalharmos com o primeiro segmento do ensino fundamental, temos que
estar atentos para a produção de novos materiais, que se adaptem à faixa etária
dos alunos e que tragam um ambiente agradável para o aprendizado. A falta de
iniciativas inovadoras contribui para a falta de atenção do estudante, que considerará a disciplina desmotivadora. A proposta deste trabalho é utilizar uma linguagem comum aos jovens - as Histórias em Quadrinhos - a fim de transmitir um novo
conhecimento a estes.
Barbosa [1] cita que HQs foram rejeitadas no ambiente escolar, durante muito tempo, por serem consideradas um material de distração e dispersão por parte dos
alunos, e acrescenta que atualmente os Quadrinhos já são utilizados em diversas
áreas do conhecimento escolar.
Se a proposta do uso dos Quadrinhos tem sido tão promissora em outras disciplinas,
por que não incluí-la também nas aulas de Desenho Geométrico? Apostamos aqui no
próprio potencial da disciplina que, como toda novidade, já desperta a curiosidade
necessária para que a HQ seja aplicada.
Buscamos fundamentação teórica em McCloud [2], que em sua produção disserta sobre o grande potencial de comunicação dos quadrinhos, e em Eisner [3], que
cita a relação da experiência visual comum entre o criador e o público, relação esta
que é capaz de ser uma ponte de conhecimentos, um material mediador, conforme
considera Vigotsky [4], em seus estudos sobre o desenvolvimento humano.
O trabalho é organizado com o propósito de levantar questionamentos pertinentes na área da educação e de demonstrar uma proposta de inovação facilmente
alcançável pela maioria dos docentes.
DEFINIÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS
Antes de estudarmos o uso das HQs no contexto didático, devemos entender seu
significado. As Histórias em Quadrinhos são também chamadas por Eisner [3] de
Arte Sequencial. Conforme McCloud [2] o nome quadrinhos se dá ao meio de comunicação em si, à forma como a mensagem nos é passada, e não ao conjunto
desta, o que podemos chamar de Gibi ou revistas. Segundo este, a melhor definição
para Quadrinhos seria: “Imagens pictóricas de vários tipos, justapostas em sequência deliberada, destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador.” Esta definição de quadrinhos se adapta melhor ao objetivo
deste trabalho, que dentre outras coisas pretende produzir uma resposta positiva
aos leitores/alunos.
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A INOVAÇÃO: AFINAL POR QUE QUADRINHOS?
O sexto ano do ensino fundamental é uma fase na qual os alunos estão passando
por mudanças radicais em seu cotidiano escolar, e talvez muitos professores não
tomem o cuidado de conduzir essa transição de modo menos estressante para os
alunos. A atenção especial com a matéria Desenho Geométrico deve-se ao fato
desta ser de conteúdo inovador para as crianças, como afirma Carvalho:
“Esquecem-se estes mestres que o primeiro ano do ginásio tem esse nome por
convenção, e que a idade mental do aluno não dará nenhum salto pelo feito
de se batizar com este ou aquele nome a série que sucede a última do curso
primário.
É urgente e de suma importância que saibam estes mestres que o aluno da
primeira série ginasial necessita ainda de ter o seu aprendizado intensamente
motivado.” [5, p. 59].
O visual dos quadrinhos é muito atraente aos jovens, fator motivador e que leva a
facilitar o entendimento do aluno. L. Fallow e Griffiths comentam que:

e também que:
“Seu cérebro presta mais atenção a coisas que são incomuns, interessantes,
estranhas e inesperadas. Aprender um tópico técnico novo e difícil não tem
que ser chato. Seu cérebro vai aprender muito mais rapidamente se não for
chato.” [6, p. XX]
Ou seja, ao juntarmos a potencialidade de um material tão admirado pelos jovens
como os quadrinhos com a novidade de uma matéria completamente diferente de
tudo o que viram, o resultado será uma maior atenção e interação por parte destes.
É impossível negarmos a grande influência que as histórias em quadrinhos têm junto
ao público mais jovem, mesmo perante a massificação de conteúdos digitais.
Podemos aproveitar essa atração de maneira a despertar o gosto desses pequenos
leitores para conteúdos antes desprezados, por serem considerados monótonos.
O uso das HQs pode ser um grande incentivador ao aprendizado dos jovens.
Barbosa afirma que:
Atual sexto ano do ensino fundamental, desde a mudança do ensino fundamental para nove anos,
conforme regulamenta a Lei n° 11.274 de 6 de fevereiro de 2006.
Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/l11274.htm
1
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“Imagens são muito mais memorizáveis do que palavras sozinhas e fazem
com que o aprendizado seja muito mais efetivo (uma melhora de até 89%
em estudos de lembrar e aplicar). Elas também tornam os assuntos mais
compreensíveis.” [6]
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“Eles (os quadrinhos) tanto podem ser utilizados para introduzir um tema que
será depois desenvolvido por outros meios, para apresentar uma discussão a
respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia, como uma forma lúdica para
tratamento de um tema árido ou como uma contraposição ao enfoque dado
por outro meio de comunicação.” [1, p. 26]
A proposta de aplicar um gibi como material auxiliar na disciplina Desenho Geométrico justifica-se por todos os motivos acima explicitados, pois além de introduzir os
conhecimentos mais “áridos” de maneira mais interessante, ainda se torna um novo
meio de comunicação que integra o dia a dia do estudante aos conteúdos de aprendizagem. Estaremos, conforme apresenta Vigotsky [4], sendo mediadores do conhecimento utilizando um meio de comunicação já conhecido pelo aluno (HQs) a fim de
apresentar um novo conteúdo escolar (Desenho Geométrico). Fazemos, então, uma
“ponte” entre o que a criança entende e o que ainda está por entender, apropriando-nos de um símbolo muito usado pelo aluno em seu cotidiano.

Patrícia Cristina Cardoso Generoso

PODEMOS CHAMAR AS HQS DE LEITURA?
Nossa compreensão tradicional de leitura engloba literaturas compostas, em sua
maior parte, somente de palavras ou de livros com poucas ilustrações. Ao longo do
nosso desenvolvimento, vamos absorvendo a ideia de que a leitura é constituida
somente de palavras e acabamos nos acostumando a não lidar com a leitura de
imagens. Na Fig. 1, McCloud ilustra um processo que acontece com a maioria dos
leitores: a substituição das figuras por palavras. Esse processo, segundo ele, em
alguns casos leva ao abandono da leitura.
Segundo Eisner,
“As histórias em quadrinhos comunicam uma “linguagem” que se vale da experiência visual comum ao criador e ao público. Pode- se esperar dos leitores
modernos uma compreensão fácil da mistura imagem-palavra e da tradicional
decodificação de texto. A HQ pode ser chamada “leitura” num sentido mais
amplo que o comumente aplicado ao termo.” [3, p. 7]
Não só as palavras podem ser lidas. Existe também a leitura de imagens e as HQs
se incluem nesse âmbito de leitura, fazendo ainda uma válida ligação com as palavras. É necessário deixar de lado a ideia de que os quadrinhos são uma má leitura.
O leitor tem que interpretar não só o texto, mas as figuras, e fazer a interligação
entre as duas linguagens. Os quadrinhos possibilitam um maior esforço cognitivo
ao aliar, numa mesma página, duas formas diferentes de leitura, fazendo com que
o aluno desenvolva duas grandes áreas de sua percepção: a capacidade visual e o
380
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A PROPOSTA EM AÇÃO: DESENHO GEOMÉTRICO EM QUADRINHOS
O objetivo inicial do trabalho seria apresentar um material auxiliar no ensino do Desenho Geométrico, a fim de facilitar a transmissão de conteúdos dessa disciplina.
A proposta adotada com os alunos foi de curta duração (duas aulas somente), devido
ao tempo disponível para seu desenvolvimento. Os participantes cursavam o sexto
ano do ensino fundamental, no ano de 2014, no Colégio Pedro II, situado na cidade
do Rio de Janeiro.
Primeiramente, algumas páginas do gibi ainda em processo de elaboração e rte final,
que tratavam de ângulos e suas medidas, foram apresentadas aos alunos de modo
experimental e estes foram orientados a ler seu conteúdo, como tarefa para casa,
antes da aula seguinte, onde seriam trabalhados os conceitos de ângulo.
Na aula seguinte, as turmas foram questionadas sobre o interesse que tiveram quanto ao material recebido e, para nossa surpresa, constatamos que todos os alunos
haviam lido as páginas do gibi distribuídas.
1 Cartunizado é uma adaptação da língua inglesa , da palavra cartoon. O termo é citado na tradução
do livro “Desvendando os Quadrinhos” de Scott McCloud.
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letramento. O trecho acima citado nos deixa claro o que vemos em sala de aula: a
grande intimidade dos alunos com a linguagem dos quadrinhos, de modo a torná-la
parte de seu cotidiano de leitura, facilitando assim o papel do professor que deseja
aplicar HQs em suas aulas.
McCloud [2] afirma que os objetivos principais do autor de HQ são “fazer o leitor
entender o que temos para contar e fazer com que ele se importe o bastante para
continuar ouvindo até acabarmos”. Ora, isso não se assemelha aos objetivos a
serem atingidos pelo professor em sala de aula?
O autor prossegue explicando que para conseguir que o primeiro objetivo seja alcançado é necessário entender bem os princípios da comunicação e para se atingir o
segundo é preciso ter consciência a respeito dos elementos da obra que podem
persuadir o público a continuar atento. Se a história que contarmos for envolvente,
contá-la com clareza talvez seja o método para aproximar o leitor de nós. E existe
forma mais simples de falar aos alunos do que por meio de um personagem que lhes
seja simpático?
O personagem principal é uma forma de fazer com que o aluno esteja mais próximo da narrativa exposta nos quadrinhos, prendendo sua atenção como esperamos.
Como o personagem no material desenvolvido é cartunizado1, o leitor poderá se sentir mais íntimo dele, permitindo assim a melhor comunicação entre as duas partes.
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Os alunos se mostraram mais receptivos para o novo conteúdo demonstrando bastante interesse e participação na aula, pois já tinham de certa forma algum conhecimento anterior ao começo da explicação, por vezes interrompendo-a, com frases do
tipo: “Eu sei o que é isso! Já li no material!”
UMA MUDANÇA NA METODOLOGIA: AS PRODUÇÕES DOS ALUNOS
O processo de análise metodológica chegaria ao seu fim após a apresentação do
material e a coleta das informações necessárias, mas um fato curioso aconteceu:
os alunos começaram a desenhar (Fig. 3). Eles usavam a linguagem dos quadrinhos
para reproduzir o que tinham visto em sala de aula e o que tinham aprendido, em
seus próprios cadernos, mostrando aos colegas, de modo entusiasmado.
Após essa demonstração de interesse, o foco do experimento tomou outra proporção
e o que antes seria apenas uma coleta das opiniões sobre o material didático auxiliar
em Quadrinhos, passou a ser uma análise de suas próprias produções. Foi proposto
um trabalho que serviria para posterior avaliação, em que os alunos deveriam escrever sua própria história em quadrinhos, utilizando para isso os conhecimentos
geométricos adquiridos durante as aulas do trimestre: conceitos de ângulo, suas
classificações e o uso do transferidor. Os estudantes foram incentivados a utilizar
de preferência os mesmos elementos estudados até ali como personagens de sua
história, atribuindo-lhes as características geométricas que aprenderam em sala de
aula. Os temas sugeridos pela professora foram “amor” ou “guerra”, o que estimulou
a criatividade de alguns para dar características aos personagens, que deveriam ser
ângulos e elementos geométricos.
O trabalho deveria ser colaborativo e a turma foi dividida em grupos de 4 ou 5 componentes e cada membro teria uma função específica no grupo. Isso os estimulou a
procurar, entre os colegas de classe, as aptidões que atendiam melhor ao objetivo
do trabalho, dissipando possíveis associações por amizade e afinidades e integrando
outros colegas à convivência em grupo. Os alunos começaram a pensar não somente
em suas relações pessoais, mas em obter um melhor resultado no trabalho.
A distribuição das funções foi feita da seguinte maneira:
Roteirista (eram admitidos até dois, dependendo do número de participantes) Responsável pela história: deveria ser o aluno que tivesse boa redação;
Desenhista - Responsável por “dar vida” ao roteiro: deveria ser aquele com mais
habilidades artísticas;
Colorista - Participante que trabalharia na arte final do desenho: aplicando-lhe
cores;
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Letrista - Aquele responsável por letrar os balões de fala. Fato importante é que a
escrita dos balões é feita com letra de forma, que no caso do trabalho em questão
foi transformada em letra bastão, para se adaptar a esse item do programa da
disciplina trabalhado no sexto ano.
Os alunos se reuniram para produzir seus quadrinhos e foram obtidos resultados notáveis. Foi possível identificar seus conhecimentos geométricos aplicados
nos quadrinhos elaborados. É inegável a contribuição das HQs para a fixação dos
conteúdos abordados. Abaixo,seguem trechos interessantes retirados de alguns
trabalhos:
Grupo 1: “eles descobriram várias coisas que podiam fazer juntos como... Botar
[sic] є quando um ponto casa com uma linha...” (Obs: uma lnha pode se casar com
mais de um ponto...)
Grupo 2: “ Ângulos rasos serão os lanceiros, por serem mais ágeis...”
Grupo 4: “Minha vida vai girar 360°. Gabi agudo casa comigo?”
Grupo 5: “Chegando lá por cima do cardápio formando um ângulo obtuso seus
olhos se encontraram [...] Com suas mãos entrelaçadas, formando um ângulo
agudo, esse lindo romance geométrico aconteceu...”
Grupo 6: “Já sei, vou ligar pra raso, as ideias dela2 são de 180° de confiança[...]
Meu amor por vocês é pleno de 360°!”
Grupo 7: “Em um reino muito distante, pontos, retas e planos fizeram uma aliança:
“Vamos nos unir! Para acabar com os ângulos!”.“
A seguir, uma das páginas elaboradas por um grupo, na qual pontos, linhas e planos
juntam-se para atacar os ângulos (Fig. 1):
Percebemos aqui a presença da linguagem geométrica reforçada nos textos
produzidos. Linguagem esta que acompanhará o aluno por toda a sua vida escolar
e que, às vezes, é confundida até mesmo por profissionais da área. O estudante
que refletiu sobre o conteúdo e não somente o decorou, vai ter muito mais chances
de guardá-lo de modo mais eficiente.
Em todos os casos, os alunos personificaram as características dos entes geométricos, a fim de facilitar a sua assimilação, o que nos remete à ideia de que o uso de
HQs no ambiente escolar estimula não só a transmissão de conteúdos, mas a fixação
destes. Por meio desse trabalho, também foi possível encontrar e apontar erros
conceituais que alguns grupos cometeram, como por exemplo:
Grupo 7: “Nós vamos ser atacados pelas outras “formas de medida”!”
“Raso”, na história criada pelos alunos é o nome dado à amiga da personagem principal, que possui
sempre conselhos sábios. Por isso o tratamento no feminino.

2
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O que os alunos aqui chamaram erroneamente de “formas de medida” na verdade,
tratam-se de entes geométricos: o ponto, a linha e o plano.
Esse tipo de percepção fica muito mais evidente quando o estudante precisa
refletir para transmitir seus pensamentos, fazendo com que conceitos que por
acaso não estejam tão claros na mente do estudante, apareçam nos textos dos
quadrinhos, possibilitando a intervenção do professor para corrigir possíveis erros.
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CONCLUSÕES
Destacamos como pontos positivos a melhora na autoestima dos jovens, a participação ativa nas aulas e os bons resultados nos trabalhos obtidos. Os alunos deixaram de ser somente ouvintes passivos e passaram a ser participantes ativos
das aulas, desenvolvendo seu próprio material e refletindo sobre este. A estratégia didática aqui adotada em apenas uma disciplina pode ser parte de um projeto
maior, que envolva as disciplinas de Português, com a produção e o estudo do roteiro; de Artes, com o desenvolvimento dos desenhos e com o incentivo de outras
técnicas para a produção de imagens como a colagem, por exemplo. A diagramação
visual também é parte importante a ser trabalhada com os alunos, assim como estimular a sensibilidade e a imaginação, para maior proveito em outras disciplinas
na área humana. A matéria em foco (Desenho Geométrico) pode ser substituída
por quaisquer outras disciplinas escolares, incluindo temas que englobem mais
de uma área do conhecimento, atualidades, problemas sociais e tantos outros do
cotidiano escolar.
É necessário somente o cuidado de não supervalorizar a experiência com os quadrinhos, tomando-a como única e exclusiva solução para nossos atuais problemas
educacionais.
A proposta aqui apresentada é tão somente uma das variadas opções que o educador, em sua prática docente, pode realizar com seus alunos.
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CONSTRUÇÃO SEMIÓTICA
E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
NO DESENVOLVIMENTO DE PERSONAGENS
PARA HISTÓRIA EM QUADRINHOS
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Brasil (thiago.frn@gmail.com)

Priscilla Maria Cardoso Garone
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ABSTRACT
This paper describes the process of creating characters for comics aimed at teenage
audience, supported by the semiotics analysis based on concepts established by
Algirdas Julius Greimas and Design methodology. The research sought to unite projectual dynamic and the construction of meaning in the creative process, adding color as
a generator of meaning, resulting in obtaining unpublished figures of characters from
Alex, Bia and Caio, protagonists ranging knowing facts related with the history of the
State of the Espírito Santo in Brazil. As a result, the study allows us to understand the
dynamics between the creative process and the visual sign production in the generation of characters under the gaze of projectual Design.
KEYWORDS: Graphic Design, Semiotics, Character Design.
RESUMO
Este artigo relata o processo de criação de personagens para uma história em
quadrinhos voltada ao público infanto-juvenil, apoiado na semiótica greimasiana e
na metodologia de projeto de Design. A pesquisa buscou unir a dinâmica projetual
e a construção de sentido no processo criativo, somando a cor como geradora de
significado, resultando na obtenção de personagens inéditos dos estudantes Alex,
Bia e Caio, protagonistas que vão conhecendo a história do Estado do Espírito Santo,
no Brasil, durante o decorrer da narrativa em quadrinhos projetada para alunos do
ensino fundamental. Como resultado, o estudo permitiu compreender a dinâmica
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entre o processo criativo e a produção sígnica visual na geração de personagens sob
o olhar projetual do Design.
PALAVRAS-CHAVE: Design Gráfico, Semiótica, Design de Personagens.
INTRODUÇÃO
No intuito de investigar o modo como o Design colabora para a criação de personagens em uma história em quadrinhos, o estudo pretende contribuir visualmente para
uma publicação capaz de despertar o interesse do público infanto-juvenil para leitura,
visto que os personagens são um grande atrativoem uma narrativa. Como motivação
para este projeto é necessário sublinhar o interesse acadêmico pelos quadrinhos,
apontado por Moya [1], em que pesquisas adjacentes sejam realizadas, entre elas
a de Design de personagens. Assim, este artigo se esmera na análise e criação de
personagens para quadrinhos cujo roteiro contempla a aventura dos alunos Alex, Bia
e Caio em uma narrativa sobre a história do estado brasileiro do Espírito Santo para
a publicação “Tesouro, nossa história em quadrinhos”, lançada em 2015.
A pesquisa ocorreu em parceria com a EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Experimental de Vitória a partir da observação participativa da turma de quarto
ano do ensino fundamental (faixa etária de 9 e 10 anos), sendo os personagens
criados avaliados por estes grupo. Foi necessário investigar a importância da cor
como elemento de significação e compreender como a semiótica greimasiana pode
ser utilizada como base teórica no processo de criação. Tornou-se necessário também pesquisar a história capixaba, e na identificação do público-alvo, compreender
como o conteúdo estudado pelos alunos pode ser adaptado para a produção de
personagens de uma narrativa gráfico-visual adequada.A criação de personagens
foi embasada no enfoque semiótico de Algirdas Julius Greimas na articulação dos
conceitos de plano de conteúdo e plano de expressão, essenciais no processo de significação [2] e nos estudos com técnicas alternativas de representação e nos aspectos relacionados à cor. Com a análise do processo de criação foi permitido observar
o encadeamento concernente a construção de sentido e o desenvolvimento visual
do projeto, esclarecendo o processo criativo sob a ótica do Design. Como resultado
final são vistos os personagens manifestados graficamente nos quadrinhos, avaliados pelo grupo escolar e finalmente aprovados.
SEMIÓTICA GREIMASIANA
Dispondo da semiótica de Greimas como ferramenta de análise para possibilitar a
construção de personagens, é necessário apontar alguns conceitos. Na semiótica
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O quadrado semiótico
permite que percursos
variados sejam traçados,
ocorrendo os termos contrários que apresentam
dupla negação. No quadrado, A e B simbolizam
a transição de um estado
Fig. 1 - Quadrado semiótico. Fonte: adaptado de [2].
para o outro, ou vice-versa, podendo ocorrer a intervenção de NÃO-B e NÃO-A. Logo se percebe as possibilidades de mudança, como
visto anteriormente. Vale ressaltar a existência do termo complexo, resultante da
simultaneidade dos termos afirmados, e do um termo neutro, gerado pela negação
de duas negações. É importante evidenciar a natureza de polaridade, havendo uma
sensibilização positiva, euforia, ou disforia, quando negativa [4].
Segundo Pietroforte [2, p. 15] a narrativa se resolve em transformações, ou seja, em
mudanças de estados que sustentam uma narrativa. Minimamente, em uma narrativa é identificada a construção de dois estados (A e B).
O primeiro é o sujeito narrativo, que pode estar desconexo com o objeto de valor, e
que em outro momento da narrativa está em conjunção, ou seja, vinculado com o
seu objeto. No nível discursivo, por sua vez, ocorre a enunciação da narrativa, ou
como afirma Morato [4, p. 6], ocorre a transformação em discurso, havendo dois procedimentos distintos. O primeiro procedimento é a enunciação, enquanto o segundo
é o tratamento do discurso em temas e ou figuras.
A tematização e figurativização se caracterizam como “elementos do discurso que
criam a ilusão de um mundo possível por produzir uma referência do mundo real” [2].
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greimasiana, a concepção do sentido ocorre a partir do processo de percurso gerativo, que se inicia em um nível basilar até o nível mais complexo [2], definido por três
níveis distintos.
O primeiro é o nível fundamental que trata das relações dos aspectos abstratos
e gerais do discurso. O segundo das estruturas narrativas, em um nível sintáticosemântico intermediário, e, por fim há as estruturas discursivas, próximas às manifestações textuais [3]. No nível fundamental, há no discurso a identificação do tema
desenvolvido a partir de elementos que se relacionam, construindo o sentido através
da oposição de termos (vida vs. morte, alegria vs. tristeza). No nível fundamental,
a criação de uma rede de relações é formalizada no quadrado semiótico (Fig. 1).
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Sendo os temas representados por valores tratados na narrativa, tais como coragem
e solidão, a figurativização se constitui por termos concretos, como árvores, mesa,
etc. Finalmente, no plano de expressão, a narrativa passa a ser estudada dentro de
um sistema semissimbólico cuja natureza de cada linguagem, ao ser articulada com
o plano de conteúdo, passa a desempenhar uma relação semissimbólica [2]. Tal
relação é vista na relação semântica vida vs. morte podendo ser tratada na pintura
com a categoria plástica luz vs. sombra.
Verificada a importância do domínio da linguagem a ser tratada, para melhor relação
entre o plano de conteúdo e no plano de expressão, é necessário levantar algumas
informações relevantes no estudo de Design de personagens.
DESIGN DE PERSONAGENS
Sendo o personagem um dos principais elementos de uma narrativa, é na área de
Character Design que o seu estudo tornou-se aprofundado. Também conhecida
como Design de personagens, o interesse no entendimento deste campo passou a
ser visto sob uma ótica projetual para diversas finalidades, especialmente no campo
do entretenimento.
Perez [5, p. 1] estende o conceito da palavra personagem englobando além da representação de seres humanos, a concepção de criaturas totalmente idealizadas. Tendo
em vista tal complexidade, a compreensão e o estudo da área são de extrema importância para a constituição de uma narrativa.
Ao explorar o Design de personagens nos quadrinhos é destacada a visão de
McCloud [6, p. 62] ao apontar a existência de três fatores básicos em sua composição: o Design de personagem, a expressão corporal e a expressão facial. Para o
autor, o Design de personagem contempla a compreensão da personalidade e sua
apresentação física, enquanto que as expressões faciais e corporais visualizam o
comportamento e gestualidade dos personagens.
A partir das informações levantadas, na leitura do tema e no aprofundamento dos
estudos, deu-se prosseguimento ao processo de criação de personagens conduzido
pelo planejamento metodológico apresentado no tópico seguinte.
METODOLOGIA
Baseado na semiótica de Greimas, a pesquisa visa compreender as relações de
produção de sentido na construção de personagens, articulando os conceitos de
plano de expressão e plano de conteúdo na criação de significantes plásticos (próprios personagens).
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE PERSONAGENS
Apoiado pela metodologia de projeto em Design, pela semiótica greimasiana e pela
pesquisa bibliográfica, os estudos contemplados neste artigo são aplicados aos personagens Alex, Caio e Bia, alunos entre 12 e 13 anos de idade, protagonistas de uma
narrativa de ficção em torno de um misterioso tesouro holandês após a descoberta
de mapa antigo que os leva conhecer a história do Espírito Santo.
O estudo se iniciou focado nos personagens Caio e Alex a fim de evitar que
ambos apresentassem similaridades em seus traços psicológicos, dificultando o
reconhecimento pelo público. Observando-se as divergências existentes entre eles,
deu-se início aos estudos semióticos em uma primeira etapa de significação. Foram
identificadas algumas categorias semânticas de oposição como: /habilidoso vs. desastrado/, /esperto vs. ingênuo/ e /magro vs. gordo/. Assim, no nível fundamental, foi possível direcionar suas individualidades em que a personalidade de Alex foi
orientada pelo termo/disciplina, e Caio pelo termo/displicência. Excluindo todas as
inconsistências (termos comuns em ambas as personalidades) foram criadas novas
oposições de base (Fig. 2). No nível narrativo alguns trechos do roteiro foram reescritos, mostrando-se importantes na reestruturação da história e entendimento dos
personagens em suas ações e posturas. No nível discursivo tem-se a enunciação,
evocando relações no plano de expressão cujo início do processo é descrito a seguir.
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No nível fundamental, a partir do roteiro, foram identificadas as oposições semânticas de base dos personagens - conjunto de pares de conceitos opostos que formam
a estrutura básica de significação [4]. Com a finalidade de contrastar as personalidades foram excluídos os termos comuns e novas relações de oposição criadas no
quadrado semiótico, permitido melhor delineamento dos personagens.
No nível narrativo foram reestruturadas as ações dos personagens do roteiro, alinhadas ao quadrado semiótico e no nível discursivo há o discurso enunciado convertido
em uma figuração havendo a junção do plano de conteúdo com o plano de expressão
[2]. Neste momento ocorre a manifestação do plano de conteúdo por meio de códigos visuais com a representação dos personagens em silhuetas, com o uso da
técnica digital do pixel art e do decalque tipográfico. O uso destas técnicas se deu
com o propósito de marcar as características essenciais dos personagens permitindo
alcançar o desenho final de forma eficaz. Na etapa final foram utilizados materiais
tradicionais de desenho enquanto que o estudo de cor foi tratado digitalmente. Finalmente houve a apresentação e avaliação dos resultados pelo público alvo para que
as páginas dos quadrinhos fossem concluídas, estudo não contemplado no artigo.
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Fig. 2 - Quadrado semiótico com as características de Alex (disciplina) e Caio (displicência).
Fonte: dos autores.

Uma etapa direcionada pelo quadrado semiótico e refletida no plano de expressão
foi a enumeração de objetos, gostos, hobbies e atividades para cada personagem.
Apresentam-se dispostas na Tabela 1 as principais palavras do grupo de categorias,
conduzindo as representações gráficas sob a forma de silhueta.
Tabela 1 - Listas de objetos, hobbies, atividades e gostos. Fonte: dos autores.
Caio
Pijama, desenho animado, bermuda,
mochila, celular, quadrinhos, bola de boliche,
lápis de cor, reforço, guarda-chuva,
camisa com manga, boné, sandália,
carro de corrida, chuva, frio, novela.

Alex
Futebol, relógio, filme, guitarra, cachorro,
livro, jogo de damas, caratê, sapatênis,
sunga, calça, jaqueta, calor, regata.

A busca por representações reduzidas originou as silhuetas de Alex e Caio (Fig. 3).
De forma eficaz a técnica expôs a expressão corporal dos personagens em algumas
situações descritas no roteiro revisado, direcionando o próximo estudo realizado.
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Fig. 3 - Estudo em silhuetas do personagem Alex (grupo à esquerda)
e Caio (grupo à direita). Fonte: dos autores.

Fig. 4 - Estudos em pixel art do personagem Alex (superior) e Caio (inferior).
Fonte: dos autores.
393

Thiago Francisco, Priscilla Cardoso Garone, Giulliano Costa Pereira

Ao tornar os traços psicológicos e físicos tangíveis visualmente, a cristalização dos
gestos corporificados graficamente possibilitou uma nova perspectiva aos personagens. É percebido nas silhuetas (3, 5, 6 e 7) de Alex, marcadas pela posição ereta,
sua assertividade e espontaneidade, enquanto que fisicamente ele é alto e magro.
Já Caio é representado como um menino baixo e gordo, enfatizando sua gulodice
e individualismo (ao comer a pipoca na silhueta 1, 3, 6). Escolhidas como silhueta
ideal para Alex as poses 1 e 3; e para Caio, as poses 3 e 4, um estudo em pixel art
foi desenvolvido, esclarecendo visualmente os aspectos físicos dos personagens,
organizado na Fig. 4.
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O pixel art evidenciou nuances variadas de Caio e Alex esmerando em suas qualidades gestuais. Na proposta de redução da forma foi explorada a expressão corporal,
indumentárias e aspectos cromáticos pelo quadrado semiótico e gosto pessoal.
No processo de construção de Bia, a dificuldade em encontrar termos neutros dentro
do quadrado semiótico proposto para Alex e Caio fez com que sua personalidade operasse distintamente, em seu próprio quadrado semiótico. Como uma personagem
capaz de abranger nuances variadas, a construção de categorias semânticas orientou-se pela personalidade /ativa/ e /passiva/. Assim foram criadas as categorias de
oposição /áspera vs. delicada/, /ousada vs. comedida/, /proativa vs. acomodada/,
entre outras.
Sendo proveitoso o processo semiótico ao visualizar uma abordagem ampla para
Bia, foram eleitos os atributos mais próximos a partir do roteiro, buscando traduzila como uma figura contemporânea. Como traços externos selecionaram-se as características ousada, proativa, delicada e segura, e na qualidade interna os termos
perspicaz, determinada e frágil. Visualmente presou-se pela qualidade gráfica e originalidade dos resultados com o uso de decalques tipográficos, explorando os aspectos externos de sua gestualidade (Fig. 5). No estudo de traço final foram geradas
alternativas para a definição gráfica dos quadrinhos adotando as representações
preliminares vistas na Fig. 7, à esquerda, iniciado pelo estudo de Caio e Alex. Foi
escolhido um grafismo atrativo ao público alvo, na mescla do traço dos quadrinhos
japoneses e americanos, observando questões técnicas de reprodução de desenho
ao ser tratado digitalmente. Para o aspecto final de Bia foi mantido a coerência e padrão gráfico, retomando as definições dos desenhos de Caio e Alex, cuja representação final da personagem se destaca pela pose peculiar ao expressar sua perspicácia
e delicadeza, alinhando-se visualmente ao que foi proposto para ela.
Adjacente ao estudo de desenho, parte do estudo de cor se deu com a aplicação
de um teste para os alunos do quarto ano em que o projeto foi desenvolvido. Realizado em duas etapas, na primeira parte cada criança interpretou os personagens

Fig. 5 - Representações de Bia a partir de decalques tipográficos.
Fonte: dos autores.
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Fig. 6 - Paleta de cores resultante dos testes com as crianças.
Fonte: dos autores.

Fig. 7 - Teste de composição cromática e de desenho
(preliminar, à esquerda e final, à direita). Fonte: dos autores.
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sob a forma de desenho com uma breve descrição. O resultado foi satisfatório já
que os entrevistados se conectaram aos personagens em seus desenhos. Quanto aos aspectos cromáticos, cada criança realizou a pintura de Caio, Alex e Bia
e com os resultados obtidos, elaborou-se uma paleta de cores de cabelo e pele,
vistos na Fig. 6.
A Fig. 7 marca a experimentação do processo, buscando o equilíbrio visual e as
melhores composições cromáticas para os personagens. Como mudanças significativas, Alex deixou de ser caucasiano, contextualizando melhor a sociedade
brasileira, tornando-se um garoto moreno de cabelos ondulados. Já Caio foi idealizado como um menino caucasianos em que o uso do boné e de sandálias retomam
seu descompromisso e jovialidade. Para Bia, sua paleta diferenciada enfatiza sua
excentricidade com a cor ruiva em seus cabelos e tons avermelhados em seus
acessórios.
Como parte da história se passa em uma escola, tornou-se coerente o uso de
uniformes pelos estudantes. Para a vestimenta, observou-se o padrão de cor
branca com detalhes em azul utilizado nas escolas públicas no Espírito Santo.
Para as vestimentas como calça, bermuda e saia, optou-se pela cor azul. A apresentação final dos personagens e sua paleta definitiva são vistas na Fig. 8.
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Fig. 8 - Solução visual para Bia, Caio e Alex, da esquerda
para a direita e sua respectiva paleta de cor. Fonte: dos autores.

AVALIAÇÃO DE PERSONAGENS
Realizado a partir de um questionário contendo perguntas abertas e atividades lúdicas, na correlação das figuras dos personagens ao seu respectivo nome e características, a avaliação foi aplicada aos 23 alunos do quarto ano após a leitura de parte
dos quadrinhos. Qualitativamente, nas perguntas abertas, foi possível perceber o
envolvimento e interesse do público pela história ao se recordarem do nome dos
personagens em que Bia mostrou maior identificação com o público, alcançando a
preferência de 56,6% dos entrevistados seguido de Alex com 30,4% e Caio, 13%.
Tal motivo é constatado ao ser considerada esperta e inteligente, palavras mais utilizadas para descrevê-la, enquanto a Alex foi visto como um menino esperto e Caio
descrito como um personagem legal e engraçado.
Nas atividades de correlação da imagem dos personagens com o seu nome, Bia alcançou 100% de acertos enquanto que Alex e Caio alcançaram 91,3% de acertos. Tal
resultado demonstra não somente o forte vínculo personagem-nome, como a pregnância dos nomes escolhidos. Na segunda tarefa, em que cada imagem do personagem foi relacionada às suas características, se percebeu um alinhamento ao que
foi projetado enquanto traços internos e externos. Na Tabela 2 é vista as palavras
reincidentes mais associadas ao seu respectivo personagem.
Tabela 2 - Características associadas a cada personagem. Fonte: dos autores.
Bia

Caio

Esperta, educada,
delicada, cuidadosa
segura, determinada, frágil.

Enxerido, disperso,
despreocupado,
arrogante, frágil.
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Alex
Determinado, cuidadoso,
seguro, educado,
proativo, despreocupado,
esperto, delicado.

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

CONCLUSÃO
Alcançando o objetivo da pesquisa, o entendimento e a compreensão de diversas áreas de conhecimento foi necessário para a execução do projeto de Design
de personagens, sendo o planejamento metodológico imprescindível na orientação
e progresso do projeto. A semiótica greimasiana enquanto ferramenta mostrou-se
preponderante no entendimento e na apresentação gráfica dos personagens estudados, permitindo a objetividade na estruturação da personalidade, conferindo
melhor dinâmica para os personagens criados bem como sua melhor compreensão.
Uma escolha importante para o processo foi o uso de técnicas alternativas de representação por meio da silhueta, do pixel art e dos decalques tipográficos. Seu empreendimento permitiu uma visualização essencial dos personagens, externando
a gestualidade e enfatizando os traços psicológicos e físicos de cada um deles. A
etapa mostrou-se conveniente ao evidenciar nas técnicas a agilidade do processo,
tornando a produção visualmente rica, geradora de impressões sígnicas fecundas.
No que tange aos resultados acerca da avaliação de personagens, foi importante o
envolvimento do público alvo ao orientar as escolhas gráficas dos quadrinhos. Além
disso, a proximidade com o público-alvo evidenciou um novo ponto de vista, somado
na etapa de colorização, influenciando visualmente na composição final.
Com o resultado do questionário, percebeu-se a empatia e boa receptividade dos
alunos pela história e personagens, tornando possível o desenvolvimento do projeto.
O estudo discorrido no artigo pretende criar a reflexão para o assunto Design de personagens, levando em consideração a sua relevância e compreensão na construção
de uma narrativa nos quadrinhos, possibilitando observar o processo de criação e
suas correlações com a produção de sentido e configuração da informação visual.
Percebe-se, então, a necessidade da continuidade de pesquisas acerca do assunto,
retomando a investigação do tema, além da proposição de novas metodologias e
mesmo o aperfeiçoamento de algumas delas.
Por fim, com todas as discussões levantadas e com os resultados alcançados, espera-se que o processo criativo expressado por meio das técnicas empreendidas
esclareça o vínculo entre Design e semiótica para a construção de figuras dotadas de
significados, despertando o apoio e interesse em futuras pesquisas.
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Os resultados obtidos se mostraram positivos tanto quantitativamente, nas atividades propostas, como qualitativamente, nas perguntas abertas. Elas permitiram a
avaliação da produção proposta na pesquisa, sendo finalmente aprovada, permitindo
a continuidade do projeto com a criação das páginas de quadrinhos restantes.
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RESUMO
O presente artigo consiste no estudo entre a Geometria e a Arquitetura decorativa
nos azulejos do século XIX. Por meio de pesquisa analítica e bibliográfica, indica
alguns parâmetros para o desenvolvimento das composições gráficas a respeito do
objeto estudado. Recife, Olinda, Litoral Sul, Litoral Norte, Zona da Mata e Região
Agreste do estado de Pernambuco, foram o locus da pesquisa. O referencial teórico
privilegia as seguintes categorias: transformações geométricas - simetria, rotação e
translação e elementos geométricos (triângulo, losango e círculo), influências e aplicações. Como resultado tem-se que elementos geométricos trabalhados juntamente
com cor, tom e textura podem ser visualizados nos modelos dos azulejos, reforçando
sua valorização e preservação.
PALAVRAS-CHAVE: Geometria, Azulejo, Arquitetura, Decoração, Século XIX.
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ABSTRACT
This paper is the study of the geometry of the decorative Architecture tiles in the 19th
century. Through analytical bibliographic and analytical research, it indicates some
parameters for the development of these graphic compositions. Recife, Olinda, South
Coast, North Coast, Zona da Mata and Agreste Region of Pernambuco State, located
in Northeastern Brazil, were the locus of research. The theoretical framework prioritizes the following categories: geometric transformations - symmetry, rotation and
translation - and geometric elements (triangle, rhombus and circle), influences and
applications. The research points out that geometric elements worked together with
color, tone and texture can be worked on models of tiles, reinforcing its value and
preservation.
KEYWORDS: Geometry, Tiles, Architecture, Decoration, 19th Century.
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INTRODUÇÃO
O interesse em promover um estudo sobre a aplicação dos desenhos nos azulejos
parte da necessidade de perceber as aplicações feitas, das teorias que envolvem a
geometria, em produtos encontrados no cotidiano. Entender e discutir tais aplicações torna-se um desafio que resulta na divulgação das técnicas geométricas nos
azulejos e da valorização destes.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Dentre as várias e antigas Artes decorativas, o Azulejo - do árabe al zuleyche - sempre
foi considerado um dos mais fascinantes. Aliado à Arquitetura desde os tempos mais
recuados da civilização, foi muito utilizado devido à sua durabilidade, propriedades
técnicas e riqueza visual. Antes da utilização do azulejo propriamente dito, sabe-se
que os egípcios no quarto milênio antes de Cristo já decoravam suas casas com tijolos vidrados (esmaltados) de azul, também muito utilizados na Mesopotâmia, Pérsia
e Médio Oriente. De acordo com a maioria das bibliografias consultadas, deduz-se
que a Pérsia atuou como o maior produtor de azulejo, pois foi o centro de quase todas
as técnicas empregadas na Europa. Os impérios muçulmanos foram responsáveis
pela disseminação da pequena pedra polida, que era aplicada como revestimento de
parede. Inicialmente, os muçulmanos produziam mosaicos criando desenhos com
pedaços de pedra, assim como faziam os bizantinos.
A princípio, os azulejos eram pequenas placas de barro com as formas mais variadas,
cozidas ao calor indireto do fogo e tingidas com terra colorida dissolvida em água.
Diante da necessidade do homem decorar as coisas ao seu redor, uma aplicação
de vidrado tornou-as brilhosas, transformando-as em parte da evolução artística e
decorativa da humanidade.
Ao chegar à Europa, no século XVI, Portugal tornou-se o maior comprador da peça,
principalmente dos tipos de produção Mudéjar1: alfardões (técnica em que as peças
são hexágonos alargados, com sua parte central retangular); corda seca (técnica de
abertura de sulcos nas peças que evitam a mistura de cores durante a aplicação e a
cozedura), aresta (técnica onde a separação das cores é feita levantando arestas na
peça, cujo desenvolvimento deu origem ao método em alto-relevo) e maiólica (técnica que permite a pintura direta sobre a peça já cozida.)
Método de produção desenvolvido pelos mouros na Península Ibérica, onde após uma primeira
cozedura, se cobre com o líquido que fará o vidrado. Para a segunda cozedura as placas são
colocadas horizontalmente no forno assentes em pequenos tripés de cerâmica designados de
trempe. Essa produção ajudava na exploração da decoração dos desenhos geométricos junto com
os desenhos de vegetação.

1
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NOÇÕES DE TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS
“Toda transformação geométrica relaciona uma figura objeto com uma
figura imagem.” [3, p. 52]
O azulejo traz consigo alguns pontos peculiares que o torna tão característico: forma,
desenho e geometria. Neste último, tornam-se evidentes as transformações geométricas, que, apesar de estarem em todo lugar, não são frequentemente observadas.
Pode-se associar, em primeiro contato, as primeiras modificações gráficas às figuras
rupestres. Inicialmente, o principal intuito das pinturas nas cavernas era de o homem
registrar as diversas situações que integravam a sua rotina. E talvez, sem perceber, os ancestrais já utilizavam elementos como retas, espirais, triângulos, losangos
e círculos, como ilustrado na Fig. 1.
Do inconsciente uso de propriedades
geométricas na Arte rupestre à sofisticação de suas representações, a
evolução humana é marcada, paralelamente, pelo avanço dos estudos
dentro do campo da geometria. Dentre as ramificações de tal campo,
destaca-se o desenvolvimento da

Fig. 1 - Arte rupestre, Cundinamarca, Colombia.
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Um século após, com a boa aceitação popular, novas técnicas foram desenvolvidas,
influenciadas pela Arte flamenga e tecidos indianos. A partir do século XVIII, artistas
originais incorporaram elementos arquitetônicos e desenhos da História portuguesa,
incluindo-os nos interiores e exteriores de vários monumentos, e, mais tarde, perpetuando o novo elemento de construção para além da Europa.
No Brasil, a partir do século XIX, com a liberdade de comércio decretada por Dom
João VI, houve uma vasta importação dos azulejos portugueses, fincando as marcas
da colonização nas paredes e tetos, palácios e jardins. De acordo com Dora Alcântara [1], o Nordeste foi a região que, inicialmente, recebeu esse legado, pois tinha
maior importância econômica para Portugal por causa da produção da cana de açúcar. Pernambuco, principalmente nas cidades de Olinda e Recife e municípios dos
Litorais Norte e Sul e da Zona da Mata, locus desta pesquisa, traz consigo as heranças europeias, sobretudo portuguesas maiólicas, da azulejaria. Segundo João Miguel
dos Santos Simões, grande mestre da azulejaria luso-brasileira, “É em Pernambuco
que o azulejo se ‘nacionaliza’ brasileiro” [2, p. 207]. Esta afirmação retrata o quanto
a utilização do azulejo, como peça de revestimento, foi empregada no Estado.
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Geometria Projetiva, analisada pelo físico e matemático Felix Christian Klein [4].
Em 1872, ele elaborou um programa chamado Erlanger Programm (ou Considerações Comparativas Sobre as Pesquisas Geométricas Modernas) que
descrevia a Geometria Projetiva como o estudo das propriedades das figuras
que permanecem invariantes sob um particular grupo de transformações. A essa
concepção de medidas não variáveis de acordo com sua transformação, foi dado o
nome de isometria.
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ISOMETRIA
Do grego iso = mesma e metria = medida, a isometria acontece quando a figura imagem apresenta todas as medidas lineares e angulares iguais às medidas da figura
objeto. O que muda na relação da figura imagem com a figura objeto, é apenas a
posição que a imagem terá com relação aos elementos da anterior.
Sandra Melo [5] define que as isometrias podem ser divididas em dois tipos, que
irão depender da leitura dos pontos da figura objeto: Direta ou Congruência - onde a
orientação dos pontos é a mesma no objeto e na imagem, sendo distribuídos todos
no sentido horário ou anti-horário; e Inversa ou Incongruência - quando a orientação
da leitura dos pontos no objeto e na imagem é diferente, sendo a figura objeto no
sentido horário e a figura imagem no sentido anti-horário, ou vice-versa.
PRODUÇÕES E TEORIAS ISOMÉTRICAS
Nos azulejos do tipo Maiólica encontrados em Pernambuco desde o século XIX, são
identificados alguns exemplos de isometrias diretas como translação e rotação, e
indireta como simetria axial ou rebatimento.
TRANSLAÇÃO
A translação ocorre quando todos os pontos da mesma figura deslocam-se na mesma direção, sentido (podendo ser direita esquerda, acima e abaixo ou até em grau)
e distância (também chamada de vetor de translação) obtendo-se assim, uma figura
imagem exatamente igual à figura objeto.
Na Fig. 2, a técnica de translação aplica--se nos conjuntos em azul e em bordô. As
figuras se repetem deslocando-se para direita, esquerda, cima e baixo, numa angulação de 90º (exemplificado na Fig. 3) ou 45º na diagonal. Já na Fig. 4, tendo uma visão
de todo o conjunto em amarelo o verde, verifica-se uma translação para esquerda,
direita, acima e abaixo. Porém, visualizando cada conjunto separadamente em
quatro, tem-se uma rotação.
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Fig. 2 - Peça do tipo Maiólica. Revestimento
externo de casa na R. São Bento, 220, Olinda.

Fig. 3 - Exemplo do uso de translação
com vetor de translação.

Fig. 4 - Peça tipo Maiólica. Detalhe da fachada
lateral do Edifício Sede do IPHAN, Recife.

Fig. 5 - Peça do tipo Maiólica. Detalhe da entrada
principal da Fundação Joaquim Nabuco, Recife.

Fig. 6 - Peça do tipo Maiólica. R. José Mariano,
esquina com Joaquim Nabuco, Zona da Mata.

Fig. 7 - Exemplo do uso de rotação
de 90º no sentido anti-horário.
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ROTAÇÃO
Onde os pontos da figura objeto giram em torno de um ponto fixo do plano (chamado
de centro) num mesmo sentido, descrevendo a mesma amplitude (em graus) de
rotação. Na Fig. 5 encontramos uma rotação do conjunto de flores que pode ser
lida no sentido horário ou anti-horário, assim como uma translação para esquerda e
direita. Já na Fig. 6, o conjunto contido em uma pedra pode ser dividido em quatro,
fazendo rotação de 90º no sentido horário ou anti-horário (como exemplificado na
Fig. 7), ou dividido em dois, fazendo uma equinversão (isto é, quando uma rotação
é realizada usando uma amplitude de 180º) no sentido horário ou anti-horário.
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SIMETRIA AXIAL OU REBATIMENTO
Trata-se do espelhamento de uma figura em relação a uma reta, chamada eixo de
simetria ou eixo de rebatimento, onde os pontos da figura imagem são simétricos aos
da figura objeto, porém sua leitura muda: onde no objeto era horário, na imagem fica
anti-horário, ou vice-versa.
Na Fig. 8 tem-se o eixo de simetria imaginário representado pela reta com pontos,
fazendo o rebatimento da figura objeto, escolhida neste exemplo como a da esquerda, para a figura imagem, à direta, sem perder suas medidas. Na Fig. 9, pode-se
projetar um eixo imaginário vertical ou horizontal no conjunto contido em uma pedra,
no centro da figura (exemplificado na Fig. 10), rebatendo metade do conjunto para o
outro lado, obtendo a figura imagem.
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Fig. 8 - Peça do tipo Maiólica. Detalhe
da fachada do Sindicato Agrícola
de Goiânia, Litoral Norte.

Fig. 9 - Peça do tipo Maiólica. Parte da fachada
da Sede do Instituto Histórico de Vitória de
Santo Antão, Zona da Mata - Pernambuco.

Fig. 10 - Exemplo do uso de simetria axial.

CONCLUSÃO
A importância em desenvolver um estudo sobre as representações gráficas nos
azulejos surge do desejo da conservação da azulejaria em patrimônios do século XIX
em Pernambuco, tendo em vista não apenas seu valor histórico, cultural e estético,
mas também didático, aperfeiçoando o aprendizado da Geometria Projetiva.
A análise dos exemplos dos desenhos nos azulejos do tipo Maiólica em Pernambuco, no século XIX, demonstra a participação da Geometria Gráfica Tridimensional
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e do Design na Arquitetura de revestimento, tendo estes como orientadores no processo de desenvolvimento dos padrões da azulejaria, mesmo este uso sendo, por
vezes, inconsciente. Pontos, retas, arcos, concordância, círculos e triângulos são
elementos fundamentais para a elaboração decorativa dos azulejos, juntamente
com as noções geométricas de isometria direta e indireta.
O estudo leva a observar que as correspondências geométricas ainda se mantiveram
em revestimentos de obras datadas do século XX no território pernambucano. Esta
interpretação sugere um desdobramento numa pesquisa com ênfase nos trabalhos
locais do arquiteto brasileiro Athos Bulcão, que utilizava em seus ladrilhos hidráulicos - uma evolução do azulejo - elementos geométricos com uma visão moderna de
composições transladadas, rotacionadas e simetrizadas.
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ABSTRACT
This article is part of a larger research at Ph.D. level, which the theme is the
research of Almir Mavignier’s work, focusing on Visual Arts and Graphic Design of
Posters. In this work we intend to demonstrate the relationship of similarity
between these two means of creation and expression of the artist, who keeps clear
evidence of a predominant use of geometric procedures, which you get a striking
visual effect. Amongst other things, this paper explores the possibility of using
geometric concepts such as paving the plan, standards generating resources for
planning in Graphic Design, particularly in posters.
KEYWORDS: Almir Mavignier, Visual Arts, Geometric Abstraction, Graphic Design,
Poster.
RESUMO
Este artigo faz parte de uma pesquisa maior de doutorado, que tem como tema
a investigação da obra de Almir Mavignier, focalizando as Artes Visuais e o
Design Gráfico de Cartazes. Neste trabalho, pretende-se demonstrar as relações
de similaridade entre esses dois meios de criação e expressão do artista, que
mantém indícios evidentes de um predomínio da utilização de procedimentos
geométricos, pelos quais obtém um marcante efeito visual. Entre outros aspectos,
este texto explora a possibilidade da utilização de conceitos geométricos, tais
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como a pavimentação do plano, recurso de geração de padrões para o planejamento
em Design Gráfico, particularmente nos cartazes.
PALAVRAS-CHAVE: Almir Mavignier, Artes Visuais, Abstracionismo Geométrico, Design
Gráfico, Cartaz.
APRESENTAÇÃO: A ARTE E O DESIGN DE ALMIR MAVIGNIER
Este texto é um recorte de uma pesquisa maior, de doutorado, que aborda as relações entre as Artes Visuais e o Design de Almir Mavignier, nascido em 1925 no
Rio de Janeiro, artista plástico e designer gráfico internacionalmente reconhecido.
Para obtermos um panorama do seu percurso artístico, vamos seguir a sua
trajetória.
Entre 1946 e 1951, com a psiquiatra Nise da Silveira, Mavignier funda o Atelier de
Pintura e Modelagem, no setor de Terapêutica Ocupacional do Hospital Psiquiátrico
do Engenho de Dentro (Museu de Imagens do Inconsciente).
Em 1949, participa do primeiro grupo de Arte Abstrata do Rio de Janeiro, com Ivan
Serpa e outros, o que levaria, em 1959, ao Movimento Neoconcreto do Rio de Janeiro. De 1954 a 1958 Mavignier estuda na Escola Superior da Forma, de Ulm
(HfG - Hochschule für Gestaltung) e em 1957 inicia sua trajetória nas Artes Gráficas.
De 1965 até 1990, é professor na Hochschule für Bildende Kunste, em Hamburgo,
Alemanha.
Como artista, participou de inúmeras exposições internacionais e sua pintura, que a
partir de 1960 pode ser aproximada da op art, é mostrada em 1962 na Documenta
de Kassel e em 1964 na Bienal de Veneza. Participa da mostra Op Art, the responsive Eye em 1965, no Museum of Modern Art (.MOMA), em Nova York. Projeta e organiza a primeira mostra internacional de op art, na Iugoslávia, em 1960 e participa
do Grupo Zero, entre 1958 e 1964, com Heinz Mack, Otto Piene, Yves Klein, Jean
Tinguely. A sua primeira mostra retrospectiva, montada em Munique e em Hanover,
é organizada em 1967 [1].
MOTIVAÇÃO DE PESQUISA: BIBLIOGRAFIA SOBRE MAVIGNIER
Não obstante a importância da obra deste artista e designer, personalidade fundamental dentro da consolidação das Artes e do Design brasileiros, um dos aspectos
motivadores da nossa pesquisa é a notória escassez de publicações científicas a
seu respeito no Brasil. Um outro ponto motivacional é a marcante a presença de
elementos geométricos no trabalho realizado por Mavignier que, até onde pudemos
constatar, não foi objeto de estudos científicos mais aprofundados.
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DESENVOLVIMENTO: O MÉTODO DE ANÁLISE
Antes mesmo de iniciar a fundamentação teórica, desejamos apresentar os materiais e os métodos empregados na concepção desta pesquisa. Os materiais, são
divididos em dois grupos: 1) Materiais para o referencial teórico e imagético: Foram
utilizados livros, teses, sites com bancos de imagens virtuais e demais materiais
bibliográficos em que puderam ser encontrados textos acerca do tema estudado,
assim como as obras e cartazes de autoria de Almir Mavignier mais significativos
para esta pesquisa. 2) Materiais para o desenvolvimento de imagens e análises
gráficas: Notebook; Scanner; Software gráficos: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Corel Draw e AutoCAD.
Quanto aos métodos, esta pesquisa pode ser caracterizada, a partir de sua natureza, como uma Pesquisa Básica ou Fundamental do ponto de vista do conhecimento
bibliográfico formulado a partir dela. Pode, por outro lado, ser considerada uma
Pesquisa Aplicada já que os experimentos gráficos realizados repercutem em uma
aplicação imediata na forma de se conceber graficamente. Essa repercussão ocorre
não apenas para Mavignier, mas também para os artistas e designers por ela
influenciados [2].
Quanto ao seus procedimentos técnicos, esta pesquisa pode ser considerada como
uma Pesquisa Bibliográfica, por conta da sua principal fonte de informação serem
materiais bibliográficos disponíveis [3]. Além disso, o Estudo de Caso é utilizado
como meio de observação, uma vez que envolve o estudo de um ou de poucos objetos, e permite um amplo e detalhado conhecimento do mesmo. Essa situação pode
ser identificada no momento em que analisamos um determinado número de obras
e cartazes.
Na sequência destas estapas metodológicas, partimos da revisão bibliográfica e,
em seguida, demonstramos as experimentações gráficas realizadas a partir dos
trabalhos de Escher e de Mavignier.
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Esses procedimentos geométricos adotados pelo artista é o que proporciona ao seu
trabalho a característica do planejamento projetual. Neste artigo, comparamos tais
características com o procedimento de trabalho compreendido na Arte de Escher, o
que resulta em constatações relevantes para uma pesquisa maior.
Devido à presença da Geometria no trabalho de Mavignier, acreditamos que parte
do domínio dessa linguagem, advenha de sua experiência junto aos movimentos
concretistas brasileiros. Deste modo, após apresentar os materiais e os métodos do
trabalho, faz-se necessário contextualizar historicamente a obra de Mavignier.
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CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA OBRA DE MAVIGNIER:
DA ARTE NEOCONCRETA BRASILEIRA À EXPERIÊNCIA NA ALEMANHA
O desenvolvimento do Design no Brasil esteve ligado a alguns dos movimentos
artísticos que se desenvolveram em meados da década de 1950 - as segundas
vanguardas - sobretudo à vertente abstracionista geométrica. Esta corrente pode
ser considerada como continuação das vanguardas históricas, particularmente
dos movimentos tais como o neoplasticismo, a Bauhaus e o suprematismo e
construtivismo russos.
O Concretismo configurou o segundo surto modernista brasileiro na década de 1950,
se considerada como primeira manifestação a Semana de Arte de 1922. Com o Projeto Construtivo Brasileiro aflorou a modernidade das vanguardas europeias, hoje
consideradas históricas ou primeiras vanguardas [4]. Malevitch, os irmãos Gabo e
Pevsner, Mondrian e posteriormente Max Bill, tornaram-se, neste contexto, os principais artistas tomados como referência pelos artistas brasileiros [5].
A I Bienal de Arte São Paulo, em 1951, agregou artistas de diversos movimentos da
Arte Moderna do início do século XX, fato que concorreu para ampliar o interesse
pela Arte Abstrata no país. Neste evento, o suíço Max Bill, professor e diretor da
Escola de Ulm (HfG), destacou-se ao receber o grande prêmio de escultura.
Neste contexto histórico, em São Paulo, formou-se um grupo de artistas composto
por pintores e escultores, denominado Grupo Ruptura. Contava, inicialmente, com
Geraldo de Barros e Waldemar Cordeiro. Aos poucos, o grupo ampliou-se com a
presença de outros artistas, tais como Luiz Sacilotto, Maurício Nogueira Lima,
Alexandre Wollner entre outros.
No Rio de Janeiro, pouco depois, constituiu-se um outro polo, que passou a se chamar
de Grupo Frente. Reunia-se em torno de Ivan Serpa e dele participavam Almir Mavignier, Lygia Clark, Lygia Pape, Hélio Oiticica, entre muitos outros [5].
Paulistas e cariocas estavam, a princípio, ligados pelos mesmos interesses: manifestando-se contra a Arte Figurativa. Posteriormente, o Grupo Frente, embasado pela
“teoria do não-objeto” de Ferreira Gullar, passa a divergir dos paulistas. O conceito
de “não objeto” sintetiza as propostas do movimento neoconcretista, como negação
da representação, pelo abandono da moldura e da base, pela inserção da obra diretamente no espaço e envolvimento do espectador no trabalho artístico [6].
Entre outros aspectos, os Neoconcretos opunham-se à rigidez dos Concretistas
de São Paulo - favoráveis à integração Arte/processos industriais - os cariocas
voltaram-se para uma pesquisa diferenciada pelo intuitivo e subjetivismo perceptual, seguindo principalmente as especulações fenomenológicas de Merleau-Ponty.
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SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DO PLANO E AS ANÁLISES GRÁFICAS
Buscamos relacionar o trabalho de Almir Mavignier em suas incursões artísticas e de
Design gráfico do cartaz que apresentem procedimentos geométricos semelhantes.
Cabem portanto, neste contexto, alguns apontamentos teóricos acerca destes
assuntos.
A pavimentação do plano - termo utilizado por diversos autores [8], [9] - também conhecido como “ladrilhamento” [10], consiste no preenchimento do plano por módulos
sem que haja remontagem ou vãos sem preenchimentos [8]. Alguns autores atribuem
a esta técnica o termo “tesselagem” - ou ainda tiling ou tessellation [11], no sentido
de um recobrimento do plano por meio de um mosaico ou de uma pavimentação.
Sua origem advém da antiguidade, a partir de quando o homem inicia suas experiências arquitetônicas com a utilização de pedras para a edificação e para a cobertura
do solo.
Há quem diga que, por muito tempo, nas pavimentações do plano, era a estética
dos padrões construídos que realmente importava, e que as questões geométricas
ali envolvidas foram formuladas e respondidas somente muitos anos mais tarde [9].
Além destes conceitos operacionais de bases, convém destacar que, desde o neolítico e a antiguidade, é possível relacionar a Arte com alguns procedimentos geométricos, como é o caso dos diversos elementos das culturas Egípcias e Gregas, sobretudo
aqueles ligados à Arquitetura. Porém, foi a partir do Renascimento que esta ligação
se tornou mais evidente, sobretudo por conta do advento do domínio da técnica da
perspectiva.
Embora os indícios de pavimentação do plano relacionados com a Arte sejam dos
mais variados, destacaremos aqueles desenvolvidos pelo artista Maurits Cornelis
Escher, 1898-1972 [12]. Escher é um gravador holandês de xilogravura, litogravura
411

Marko Alexandre Santos, Olympio José Pinheiro, Paula Cruz Landim

Essa ênfase na experimentação de uma subjetividade mais intuitiva, aliada a uma
busca de soluções para um novo espaço expressivo apontava para a eminente quebra da moldura. Ou, em outras palavras, apontava para a ruptura como o suporte
bidimensional, conforme observado anteriormente nas obras de Malevitch, Tatlin,
Gabo e Pevsner [7].
Cabe aqui ressaltar, neste contexto, que Almir Mavignier, além de participar do grupo
Neoconcreto (o grupo concretista carioca), foi estudar na Escola Superior da Forma
de Ulm, de modo que veio a estabelecer fortes laços com Max Bill e Joseph Albers,
o que certamente o influenciou significativamente em sua produção nas Artes e no
Design.
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e mezzotinta (meios tons), que se destacou no mundo das Artes com a aplicação
da geometria dos alicatados, mosaicos mudéjares ou mouriscos, dos muçulmanos da Espanha [13].
Em sua Arte, Escher
vale-se de conceitos
geométricos de equivalência de área e de
pavimentação do plano. Escher teve contato com a cultura Árabe, a partir das obras
construídas pelos mou
riscos, depois que esFig. 1b - Estudos à mão livre
Fig. 1a - Estudos a mão livre
teve em Alhambra, norealizados por Escher,
realizados por Escher,
tável conjunto arquiteem Alhambra, 1936 [15].
em Alhambra, s/ data [14].
tônico constituído por
por palácios e alcazar (castelo), na cidade de Granada, região de Andalucia, Espanha
[12]. Na Fig. 1a e na Fig. 1b, destacamos alguns dos estudos realizados por Escher
na sua visita a Alhambra.
Estes estudos contribuíram para o desenvolvimento das obras de Escher, que se
destacou por privilegiar conceitos geométricos em sua composição. Dessa maneira,
apresentamos a seguir um dos trabalhos realizados pelo artista e aproveitamos o
espaço imediatamente ao lado para evidenciar uma tentativa de sua reprodução.
Na xilogravura “Cavaleiros” (Fig. 2a), datada de 1946, encontramos diversos indícios
do uso da Geometria para a obtenção do pavimentação do plano. Além da equivalência de área, Escher se utiliza das simetrias de translação e reflexão [16] para obter
os encaixes para que não sobrem espaços vazios em seu trabalho.
Segundo o próprio artista, cada uma das sequências de cavaleiros (com as cores
cinza e branco, na Fig, 2), são tratadas como “tiras de pano” e essas seriam refletidas no espaço para que se encaixassem umas às outras [17], como podemos
observar na Fig. 2a.
Embora tenha sido tomada a devida cautela durante o processo de vetorização no
software, no momento em que a figura foi refletida e a encaixamos no sentido oposto, este encaixe não ficou perfeito (Fig. 2b), o que nos evidenciou a necessidade de
se refazer este trabalho. Atentamos ainda para a provável dificuldade encontrada
pelo artista para conseguir realizar tal efeito por intermédio de um trabalho manual.
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retângulo áureo [19] (Fig. 3a). A seguir, foi traçado um grid [20] de dezesseis partes. A Fig. 3b demonstra o processo de movimentação das partes que são subtraídas de um local (mais claras) e somadas em outro (mais escuras), o que proporciona uma equivalência de área entre a figura do cavaleiro e o retângulo áureo.
A partir da verificação destes procedimentos geométricos, avançamos para a verificação destas mesmas questões no trabalho de Almir Mavignier. Como objeto
de análise, selecionamos o cartaz apresentado na Fig. 4. Para tanto, o critério de
seleção foi a percepção visual de que o mesmo foi concebido privilegiando conceitos geométricos, o que possivelmente resultaria numa justaposição significativa.
Por meio destas imagens,
é possível perceber que
o artista se apropria de
um grid que tem como
razão de divisão os pontos médios das arestas de
um retângulo, resultando
numa malha retangular. A
partir da verificação da estrutura estabelecida pelo
artista, partimos para a
verificação da aplicação
das simetrias e da pavimentação do plano conforme outrora fora entrevisto no trabalho realizado por
Fig. 3 a), b), c) e d) - O processo de obtenção
do módulo a ser repetido. Fonte: Os autores.
Escher.
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Fig. 2a - Cavaleiros, Escher [18].

Apesar desses desafios, continuamos as
análises e refinamos a vetorização, no encalço
de obter um encaixe próximo à perfeição, assim como aquele realizado por Escher. Desta
maneira, reformulamos o desenho e efetuamos os procedimentos de translação e reflexão
afim de obter a composição apresentada na
próxima figura. Durante a análise de “Cavaleiros”, chegamos à conclusão que Escher
teria iniciado seu desenho a partir de um
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Fig. 4a - Pôster: Almir Mavignier. Serigrafia em cores, 1988 [21]
Fig. 4b - A divisão do suporte em dezesseis partes iguais (grid).
Fig 4c - A vetorização do Pôster. Fonte: Os autores.

Fig. 5a - Reprodução do cartaz e a simetria de translação (horizontal e vertical).
Fig. 5b - Simulação da aplicação da simetria de reflexão e translação na imagem do cartaz.
Fonte: Os autores.

Desta maneira, executamos a Fig. 5, na qual empregamos os mesmos procedimentos que Escher utilizou e obtemos os resultados destacados a seguir.
Os estudos geométricos realizados neste momento da pesquisa nos conduziram à
formulação da discussão apresentada adiante.
DISCUSSÃO
É evidente que o emprego do grid por Mavignier possibilitou que o seu cartaz mantivesse relações geométricas que lhe permitiram realizar as operações das simetrias
de translação e reflexão conforme apontado nas figuras. Outro ponto que merece
destaque, é o fato de que Mavignier previu, evidentemente, apenas a possibilidade
apresentada na Fig. 5a, uma vez que aquela sugerida na Fig. 5b seria “impossível”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentado neste artigo evidencia a proximidade entre o trabalho desenvolvido por Almir Mavignier e alguns conceitos de pavimentação do plano, sobretudo
aqueles apontados por autores na revisão bibliográfica assim como aqueles realizados por Escher, conforme entrevisto anteriormente.
Em ambos os casos observa-se que o método de concepção entre os trabalhos de
Mavignier e Escher partem do mesmo princípio, principalmente pela utilização do
grid e da Geometria para alcançar o projeto que tende à serialização (repetição), embora este seja um conceito mais frequente no Design. Observa-se que a linguagem
geométrica é facilmente explorada com conceitos básicos de geometria. O designer
pode explorar tal linguagem, não só para a representação gráfica, mas também para
a gerar ideias nos momentos iniciais do projeto e na sua continuidade.
Convém destacar que Mavignier manifestou sua linguagem artística alinhada às características da Arte Concreta e Neoconcreta, fazendo uso de sua sensibilidade para
propor construções que o levaram a alcançar formas que se destacam com a utilização
de cores e encaixes resultantes da pavimentação do plano e evidentemente do grid.
As observações e estudos aqui realizados não só confirmam a importância da obra
de Almir Mavignier mas, sobretudo, ratificam a sua importância tanto no cenário
das Artes Plásticas e do Design brasileiros, como também no contexto internacional.
No entanto, o estudo mais aprofundadodo dos cartazes de Almir Mavignier está
sendo realizado na pesquisa de doutorado em curso. Esperamos que a presente
contribuição seja um estímulo para o desenvolvimento de trabalhos posteriores que
resgatem a vida e obra de Almir Mavignier e que tais estudos possam trazer novas
contribuições para as experimentações no campo do Design Gráfico, assim como
para a História da Arte e do Design brasileiros.
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de ser realizada em um cartaz com impressão frontal, uma vez que ao se refletir este
cartaz no espaço, o outro lado, seria um verso em branco. Desta maneira, concluímos
que a montagem apresentada na Fig. 5b trata-se de uma simulação da aplicação dos
conceitos compreendidos com Escher e que foram deliberadamente articulados para
o trabalho de Mavignier, possível apenas por meio de software gráficos.
Durante a execução da Fig. 2, verificou-se certa dificuldade para elaborar um desenho que se encaixasse nele mesmo quando refletido e transladado. A partir dessa
observação, foi possível concluir que o trabalho de Escher só foi possível a partir de
um rigoroso procedimento geométrico de equivalência de área e pavimentação do
plano, o que lhe rendeu o merecido destaque ao seu trabalho.
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RESUMO
Segundo o Ministério da Educação [1], a carência de políticas públicas voltadas à
educação dificulta a ascensão ao mercado de trabalho e a comunicação entre cegos
e videntes. Com uma abordagem teórica o artigo aborda sobre a formação da imagem mental no processo de representação gráfica das pessoas cegas. Consequentemente o objetivo desta proposta visa compreender como o desenho auxilia o cego
congênito a se expressar através do papel, facilitando o reconhecimento de objetos
tridimensionais do cotidiano e sua transposição para o bidimensional. Os resultados obtidos foram satisfatórios e apontaram sobre o adequado uso das variáveis
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ABSTRACT
The lack of public policies on education makes communication and access to the
labor market, between blind and sighted, very difficult. With a theoretical approach,
this paper discusses about the formation of mental image in the imaging process of
blind people. Therefore, the purpose of this proposal is to understand how drawing
can help congenital blind to express themselves and facilitate the recognition of three-dimensional objects of daily life and its transposition to the two-dimensional. The
results were satisfactory and pointed the proper use of graphic variables in the drawings of these individuals, facilitating immediate recognition of information. Thus, we
denoted the need to develop a tool that may help blind people in the process of drawing
through adapted materials, so they can translate effectively the transmitted content.
KEYWORDS: Graphic Representation, Geometric Shapes, Graphic Variables and Congenital Blind.
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gráficas no desenho desses individuos facilitando o reconhecimento imediato da
informação. Portanto, notou-se a necessidade de desenvolver um instrumento que
auxilie de elaboração no desenho de pessoas cegas, cujos materiais adaptados, traduzem de forma efetiva o conteúdo transmitido.
PALAVRAS-CHAVE: Representação Gráfica, Formas Geométricas, Variáveis Gráficas e
Cegos Congênitos.

Fernanda, Silva, Vânia Ulbricht, Viviane Kuntz

INTRODUÇÃO
Os cegos congênitos (pessoas que nasceram cegas) compõem um considerável percentual da população Brasileira que atualmente vem sendo excluída da educação
brasileira. A carência de políticas públicas voltadas a educação de deficientes visuais
dificulta a sua ascensão ao mercado de trabalho [1]. Com base nessas questões, a revisão da literatura apontou a falta de pesquisas envolvendo o estudo da representação
gráfica de pessoas cegas nas áreas da Educação Inclusiva, no Design e da Geometria.
Diante do exposto, justifica-se uma abordagem no estudo do processo de representação gráfica de pessoas cegas a fim de ajudá-lo a conquistar maior independência e autonomia perante a sociedade, além de promover futuros estudos acadêmicos de Pós-Graduação em Design e áreas afins sobre as habilidades sensoriais.
A FORMAÇÃO DA IMAGEM MENTAL DE PESSOAS CEGAS
Para Damásio [2], o termo “representação mental” é sinônimo para imagem mental,
padrão mental ou padrão neurale denomina imagem e/ou representação todo o padrão neural configurado seja qual for sua fonte perceptiva. No entanto, [3] considera
a imagem mental como uma experiência perceptiva de objetos em sua ausência
física. De acordo com esta linha, cegos congênitos não contêm um estímulo visual,
ou seja, capacidade de formular imagens mentais. No livro “O mistério da Consciência” [2], acrescenta à imagem mental como um padrão mental não visual, pois contêm modalidades sensoriais (visual, auditiva, olfativa, gustativa e somatossensitiva)
esta última representada por várias formas de percepção como a temperatura e
a dor. A função cognitiva capta a informação pelos órgãos sensoriais, armazenando a informação (representada através de símbolos) e processando a informação
(através da manipulação dos símbolos) para posterior uso na forma de uma ação no
mundo [2]. “Os cegos congênitos são capazes de formar imagens mentais baseadas
nas suas percepções táteis e auditivas” [3]. Além disso, a cegueira define-se em
dois aspectos: o primeiro possuir ou não um aparelho visual capaz de captar imagens, o segundo na capacidade de ler através da sensação obtida através das mãos
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“O indivíduo cego necessita entender a ação de representar dada informação
obtida através de uma abstração, indicando uma imagem ou ideia (ambos) em
semelhança com determinado objeto” [5].
No ponto de vista [8] ainda que os cegos congênitos totais considerem o desenho importante e válido, a representação bidimensional, mesmo em alto relevo não é considerada eficaz no reconhecimento e distinção de detalhes, sendo uma informação
ruidosa e confusa. Discordando dessa visão, [9] afirma que o desenho permite não
só promover o exercício motor e o entendimento da composição dos desenhos, como
também ensinar aos videntes como os cegos representam o que tocam. Contudo,
faz-se necessário verificar três barreiras que dificultam o aprendizado do desenho
pelo sujeito cego:
1. Barreira atitudinal de baixa expectativa: O juízo antecipado e sem conhecimento de que o sujeito cego é incapaz de fazer algo;
2. Barreira atitudinal de inferiorização: Quando se faz uma comparação pejorativa
do resultado das ações entre a pessoa cega e o vidente, apresentando os resultados alcançados pelo primeiro como inferiores devido a sua deficiência;
3. Barreira atitudinal de menos valia: A avaliação depreciativa que se faz das potencialidades, ações e produções do indivíduo cego. É o estigma da incapacidade
de produzir algo.
Estas consistem em atitudes nem sempre intencionais que inibem, limitam ou impedem o desenvolvimento da pessoa cega. O desenho exerce um desdobramento
pertinente na educação da pessoa cega, possibilitando a sua inserção no mercado
de trabalho em campos como Arquitetura, Engenharia, Geografia, Artes Plásticas e
disciplinas que fazem uso de mapas ou imagens em geral [9].
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(percepção tátil) [4]. A autora ressalta que a percepção total de um objeto, pelos
cegos, ocorre na palma de sua mão. Os objetos percebem através da textura, temperatura, densidade da massa, porém a percepção totalizadora da forma, indica seu
tamanho e a ocupação do espaço. Portanto a percepção visual é aprendida ao longo
da vida e semelhante ao desenho, com o destaque do fundo de um objeto. As pessoas cegas desenvolvem o processo de cognição durante seu crescimento e consequentemente, para compreender o mundo que o rodeia [5]. Portanto, o processo de
representação gráfica auxilia a pessoa cega, através das modalidades sensoriais, as
quais permitem a compreensão e a referência do espaço tridimensional [6]. As modalidades da percepção visual em conjunto com as percepções sensoriais permitem
a recepção da informação, na elaboração das representações gráficas. Contudo, a
falta de informação visual dificulta a eficácia na transcrição [7].
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A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS
O ato de desenhar na infância faz-se significativo do que apresentar uma percepção visual, pois estabelece a relação dos objetos com o mundo [10]. A prioridade
do desenho visa apresentar de maneira simples, suficiente e “lógica” um determinado objeto, ou seja, a sua “compreensão”. Kennedy [11] e Duarte [4] referem-se
ao desenho como uma metodologia que auxilia na compreensão dos elementos
utilizados pelo sistema tátil de forma a reconhecer figuras/objetos. A variável de
cor entre objeto e fundo, provoca a primeira percepção de diferença no desenho.
Logo, torna-se saliente a distinção da figura em
relação ao fundo, o que configura na silhueta
do objeto. “A diferenciação da cor, assim como
das abordas, ou seja, a linha que separa uma
cor da outra” [4]. Portanto, as linhas de contorno, delimitam os limites do objeto. Na Fig. 1 a
mancha de cor preta diferencia a forma geoméFig. 1 - Silhueta do círculo [4, p. 80].
trica do círculo de um fundo retangular e cinza.
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Para auxiliar o desenho do cego congênito faz-se necessário decompor um objeto e
detalhá-lo através dos contornos que reforçam sua forma ou saliência, estimulando
a habilidade dos cegos em diferenciar figura e fundo, na demonstração dos efeitos
da forma unilateral [11]. No sentido mais tradicional o termo “desenhar” configura-se
na transformação da visão tridimensional de um objeto em uma representação
plana, bidimensional e linear. O reconhecimento das
figuras planas, ocorre primeiramente no contato com
os padrões tridimensionais e em seguida, no bidimensional, seguidos pelos padrões bidimensionais em relevo e, somente ao final, pode-se realizar o ensino do
desenho e seu reconhecimento [4]. Portanto, a visão
pla-nificada de uma esfera, por exemplo, destaca-se
como um círculo, e este círculo em destaque sob um
fundo oferece por contraste de cor ou tonalidade, a
linha de contorno do desenho, conforme mostra a Fig. 2.
Os aspectos sócio-culturais influenciam na realização
do desenho portanto, o resultado gráfico esta ligado à
função comunicacional, entre as pessoas e o seu enFig. 2 - O objeto (esfera) e a
torno [12]. Este foco aborda o sentido das imagens
planificação da forma (o círculo)
[4, p. 81].
internalizadas pelo indivíduo, por meio do processo
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cognitivo e a relação com o mundo em que vive. Nesse sentido, o desenho enquanto código tem uma função comunicacional, sendo produzido com a mesma função
[12]. Com base nos estudos da psicologia cognitiva, a respeito dos níveis de abstração, Fernandes e Healy, propõe três níveis de abstração que se caracterizam como:
a) Esquemas de nível super-ordenado: os desenhos abstratos de propriedades
figurativas e alto grau de generalização, denominado esqueleto semântico visual
do objeto (primeiro exemplo da Tabela 1).
b) Esquemas de nível de base: contêm propriedades figurativas mais gerais, simplificadas e neutras, utilizadas na comunicação cotidiana entre as pessoas (segundo exemplo da Tabela 1).
c) Esquemas de nível sub-ordenado: representadas as particularidades do objeto, sem grande abstração, demonstrando propriedades figurativas memorizadas.
(terceiro exemplo da Tabela 1).
A Tabela 1 relaciona tipos de representações gráficas com estes níveis de abstração:
Tabela 1 - Níveis de abstração do desenho [10, p. 2].
2. Exemplar
do nível de
base

3. Exemplar
do nível
subordenado

A atividade gráfica na infância é muito intensa e o esquema produzido contém características simplificadas, generalizantes e neutras, consideradas do nível de base
[12]. Neste sentido, o processo de comunicação, cognição e produção de imagens, através do desenho. Os esquemas de nível base, intitulam-se esquemas gráficos ou representações simplificadas e generalizantes dos objetos do mundo [4].
Este depende de uma seqüência motora de gestos repetidos para ser memorizado e
necessário para a realização de seu traçado [4] promoveu uma série de atividades
e técnicas com crianças cegas, na aprendizagem dos esquemas gráficos com os
seguintes exercícios:
a) Construção da linha de contorno: linha de contorno separe um determinado
objeto do fundo ou de outros objetos;
b) Liga-pontos e a posição da linha: técnica liga-pontos que consiste em traçar a
linha de dois pontos;
c) Linha em movimento: imitação sensório motora, onde a mão do aprendiz acompanha a mão do professor;
d) Linha como enclausurada do plano: o círculo, o qual a pessoa cega executa
a linha com a mão direita e acompanha o que foi grafado com a mão esquerda.
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1. Exemplar
do nível
superordenado
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AS VARIÁVEIS GRÁFICAS NO PROCESSO DAS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS
Os “esquemas gráficos” como imagem mínima ou imagem conceito de um objeto
satisfazem a mente devido à facilidade cognitiva, de seu reconhecimento e identificação [13].

Fernanda, Silva, Vânia Ulbricht, Viviane Kuntz

“Todavia os esquemas gráficos são construídos por meio de linhas, especialmente horizontais e verticais, através das formas geométricas básicas como:
o circulo, o quadrado, o triângulo e suas variações. Pois, correspondem a uma
primeira visão do objeto tridimensional, mas também a um conceito representativo direto e simples do objeto” [10].
Antes de iniciar o processo de representação gráfica dos cegos, faz-se necessário o
desenvolvimento de exercícios sistemáticos, que estimulem a repetição e a seqüência tátil (da esquerda para direita - sentido da escrita) [4]. O processo pela estimulação
tátil com a imitação sensória motora, seguido do reconhecimento de elementos
básicos do desenho, para assim a pessoa cega aperfeiçoar a precisão do mesmo,
levando em conta a metodologia de ensino e o tempo de execução [4]. A linha estática, por exemplo, é aquela grafada em um gesto
único. Esta contém um ponto de partida e um
ponto de chegada e foram exercitadas pelos cegos
através do jogo liga-pontos [4]. O indivíduo cego
preenche a sequência pontilhada, com cartelas
perfuradas nas dimensões e espessuras da linha,
percorrendo com maior facilidade a execução do
lápis, reiterando a importância do desenvolvimento motor do traçado em conjunto da memória.
Portanto, enquanto uma mão faz o traçado, a outra
acompanha a textura do papel, nos exercícios das
linhas em movimento (Fig. 3) .As linhas estáticas
podem apresentar inúmeros sentidos, quando
movimentadas em direções diferentes, auxiliando
na construção da forma geométrica do quadrado
(Fig. 4). O adjetivo estático foi acrescentado para
significar a ausência de movimentos livres no traçado dessas linhas, cuja grafia requer uma maior
precisão de formato, direção e dimensão. Dessa
forma, o triângulo pode ser desenhado com a combinação da diagonal das linhas encontradas (Fig. 5)
422

Fig. 3 - Combinação de linhas
em movimento [4, p. 85].

Fig. 4 - Construção
do quadrado. [4, p. 85].

Fig. 5 - Construção
do triângulo. [4, p. 85].
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Fig. 6 - Formas
em barbante [14, p. 88].

Fig. 7 - Mesmas formas
em desenho de cego [14, p. 88].

CONCLUSÕES
O processo de representação gráfica para as pessoas cegas auxilia em sua formação mental e na compreensão do mundo que o cerca. Em paraelelo compreende-se
as dificuldades do indivíduo em relação a representação do espaço tridimensional
em bidimensional. O desenho permite ao cego congênito expressar-se, entender sua
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A partir desse exercício pode-se perceber uma estreita relação entre os “elementos
do desenho” e os componentes gráficos [14]. O componente de um objeto, como
sendo uma de suas partes que, combinado com outras partes formam o objeto como
um todo. O ensino do desenho de esquemas gráficos para cegos compreende basicamente três etapas: o aprendizado dos elementos de desenho; o aprendizado dos
componentes de desenho e o aprendizado do desenho final do esquema gráfico do
objeto [14]. O ensino do desenho para cegos se destaca como relevante para a compreensão dos videntes quanto às percepções destes em relação a um objeto, junto
aos elementos que o compõem [15]. Os elementos caracterizam-se em: elementos
do desenho (linhas e figuras geométricas), componentes do desenho (partes que
compõe a figura representada no desenho) e esquemas gráficos (o desenho em si)
[15]. A partir do fechamento da figura, a pessoa cega constrói as primeiras representações, como por exemplo, a figura humana, o sol ou a forma das árvores.
O desenho é utilizado para registrar ou indicar objetos do cotidiano e requer tempo
e paciência, além do treino inicial do traço para a pessoa cega [4]. No entanto, os
cegos congênitos não estão acostumados com a linguagem pictórica adotada pelos videntes [16] e [9]. As técnicas aplicadas para os cegos reconhecerem as formas geométricas e interagir com estas no plano tridimensional, estimula o tatear
dos objetos e o aprendizado com diferentes formas geométricas: triangular, esférica e quadrangular, seguidas no plano bidimensional (Fig. 6) desenhadas em uma
folha A4 (Fig. 7).
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composição e esclarecer aos videntes como representar objetos tocados através do
tato. Para a pessoa cega, nem todas as informações podem ser traduzidas de forma
verbal ou transcritas pelo sistema Braille. Por isso, incentiva-se o ensino do desenho
e da Geometria para as pessoas cegas, inicialmente através da estimulação tátil, a
orientação motora e o fortalecimento do traçado. Em seguida, o reconhecimento dos
elementos básicos do desenho compreendidos nas imagens mais complexas. Constata-se que a habilidade de reconhecer as representações gráficas não depende
exclusivamente do tato ou de recursos tecnológicos, mas também de mudanças
atitudinais. Recomenda-se a utilização de materiais de baixo custo como objetos
de armarinho; barbantes, linhas e a áudio-descrição por meio da fala na tentativa
de orientar o reconhecimento háptico na elaboração do desenho. Esses materiais
podem ser recriados a partir de códigos táteis diferenciados pela forma, tamanho,
textura, e altura (ou espessura). A confecção de um instrumento adaptado auxiliaria
a execução do desenho. Além disso, as variáveis gráficas semelhante a maquetes,
cartografias táteis e outros materiais em 3D com o apoio de Tecnologias Assistivas
auxiliam na percepção tátil e a noção espacial para os cegos congênitos. Esse material deve conter uma codificação própria cujos elementos da Geometria (ponto,
linha e polígonos regulares: quadrado, cubo, esfera, círculo, triângulo e pirâmide) e
legendas em Braille, caracterizam-se como símbolos gráficos que proporcionam uma
decodificação imediata da informação.

REFERÊNCIAS
[1]

MEC. (2014) - Ministério da Educação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/
pdf/alunoscegos.pdf. Acesso em 15/04/2014

Fernanda, Silva, Vânia Ulbricht, Viviane Kuntz

[2]

Damásio, A. (2005). O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si.
7. ed. São Paulo: Companhia das Letras.

[3]

Cardeal, M. (2009). Ver com as mãos: a ilustração tátil em livros para crianças cegas. 2009.
Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa
Catarina, Florianópolis

[4]

Duarte, M. L. B. (2011). O desenho como elemento de comunicação e cognição: ensinando crianças cegas. In: 27ª REUNIÃO DA ANPED, Caxambu, MG. Sociedade, democracia e educação:
qual universidade? Petrópolis - RJ : Editora Vozes

[5]

Vanzin, T, Ulbricht, V. R. (2004). A abordagem dos Erros Humanos nos Ambientes Hipermídia
Pedagógica. In: CONAHPA - Congresso Nacional de Ambientes Hipermídia para Aprendizagem.
Universidade Federal de Santa Catarina.
424

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

[6]

Fernandes, S. Healy, L. (2012). A Inclusão de alunos cegos nas aulas de matemática: explorando
Área, perímetro e volume através do tato. SC.Revista Brasileira.

[7]

Lima, F.J. (2011). Breve revisão no campo de pesquisa sobre a capacidade de a pessoa com
deficiência visual reconhecer desenhos hapticamente. In: Revista Brasileira de Tradução Visual,
v.6, n.6, p. 15

[8]

Arnheim, R.(1980). Arte e percepção visual. Uma psicologia da visão criadora. Trad. Ivone Terezinha de Faria. São Paulo: Pioneira e EDUSP. Primeira Ed. 1974

[9]

Kennedy, John M. (2009) What can we learn about pictures from the blind? Blind people unfamiliar with pictures can drawin a universally recognizable outline style. American Cientist, US, v.71;
19-26, jan-feb/1983

[10] Darras, B. (2003). Le cas de la production des schémas graphiques. Recherches en Communication. n.19, pp. 175-197.
[11] Gombrich, E. H. (1999) Meditações sobre um cavalinho de pau e outros ensaios sobre a teoria
da arte. São Paulo: EDUSP. Trad: Geraldo Souza. Prikeira Ed. 1963.
[12] Coutinho, S.G. (2002). Variáveis da linguagem gráfica. Recife: UFPE.
[13] Piekas, M.I. A (2010). Desconstrução do esquema gráfico aplicado ao ensino de desenho para
crianças cegas. Estado de Santa Catarina. Florianópolis: UDES/CEART, 230 p. Dissertação de
mestrado. Acessado em 23/07/2014
[14] Loch, Ruth E. N et al. (2009). Motivações hodiernas para ensinar geografia: representações do

Fernanda, Silva, Vânia Ulbricht, Viviane Kuntz

espaço para visuais e invisuais. Floripa.Ed. Nova Letra, 1ª Edição

425

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

426

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

GEOMETRIA ESPACIAL: EM BUSCA DO MELHOR
MÉTODO PARA ENSINAR SEQUÊNCIA NUMÉRICA
A CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
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RESUMO
Este artigo tem como finalidade discutir uma proposta didática para o ensino da sequência numérica para crianças com Síndrome de Down (SD), inseridas em escolas
regulares. O objetivo principal é apresentar o uso de modelos tridimensionais da
Geometria no ensino da sequência numérica. Nesse sentido, compreender as dificuldades de aprendizagem vividas por crianças com Síndrome de Down foi essencial
para a criação da proposta a apresentada, assim como entender de que maneira a
Geometria pode auxiliar no ensino da sequência numérica. O artigo associa as cores
aos lados dos modelos tridimensionais e os lados dos modelos tridimensionais aos
números, esperando com essa proposta garantir o acesso à equidade e confiando
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ABSTRACT
The scope of this article is to discuss a didactic proposal for teaching numerical sequence for children with Down Syndrome (SD) from regular schools. The central goal
here is to introduce the use of three-dimensional models of geometry in numerical
sequence. Accordingly, understanding the learning difficulties experienced by children with Down Syndrome was essential to the creation of the present research as
well as understand how Geometry can contribute to the instruction of numerical
sequence. The article associates colors to three-dimensional models sides and three-dimensional models sides to numbers expecting fair accessibility and ensuring that
the children with this syndrome can overcome their challenges, reaching what is minimal in terms of quality of life and independence.
KEYWORDS: Inclusive Education, Down Syndrome, Number Sequence, Spatial Geometry.
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que os portadores dessa síndrome possam vencer seus desafios, atingindo o que se
considera mínimo em termos de qualidade de vida e independência.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva, Síndrome de Down, Sequência Numérica,
Geometria Espacial.

Catharine Torres, Andiara Lopes

INTRODUÇÃO
Hoje há uma criança com Síndrome de Down (SD) para cada seiscentas crianças
nascidas vivas, ocorrendo em média oito mil casos de Down no Brasil. O mais interessante é saber que, mesmo havendo tantos casos, o preconceito ainda se faz
presente na maioria deles, acarretando, por muitas vezes, uma diferenciação no tipo
de educação fornecida a essas crianças. Visando minimizar os casos de preconceito,
o Ministério da Educação promulgou a lei 12764/2012-7 que proíbe a recusa de
matrículas em todas as escolas do Brasil. Analisando essa situação encontrada hoje
nas escolas brasileiras, decidimos ana-lisar o que a Geometria tem a oferecer a essas crianças, mais especificamente, no ensino da sequência numérica.
O presente artigo visa propor o uso de modelos tridimensionais no ensino da sequência numérica e, acima de tudo, compreender as dificuldades vividas por um indivíduo
com a síndrome, explicitando onde a Geometria pode auxiliar o desenvolvimento do
mesmo. Pressupõe-se que a mensagem é o ponto de maior importância da comunicação entre o emissor e o destinatário, pois julga-se que a mesma é a principal forma
de entendimento do meio, de como estabelecer uma relação entre a linguagem, o
pensamento e a ação. Esse é o ponto inicial dessa proposta, onde se estuda a melhor forma de transmissão da mensagem, tendo como preocupação o entendimento
dos receptores, no caso, as crianças com Síndrome de Down (SD).
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Otto e Pessoa [1] afirmam que a Síndrome de Down é resultante da trissomia do
cromossomo 21 por translocação e os primeiros sinais decorrem de um atraso no desenvolvimento da gestação e após o parto. As crianças com a síndrome têm comprometimento mental grave, possuindo um QI entre 25 e 50. Consequentemente, as crianças portadoras da síndrome são alfabetizadas em um tempo um pouco maior que
as outras crianças, por conta de uma deficiência intelectual. Dentro desse quadro, o
convívio escolar é muito importante para tais indivíduos, pois eles têm dificuldades
em interagir com outras crianças e é na escola que elas assimilam uma educação
para toda vida, aprendendo a ter noções de responsabilidade e de respeito com
o próximo. Baseando-se em Vygotsky, Nascimento [2] utiliza termos para tornar a
428

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Quais as dificuldades vividas por uma criança com Síndrome de Down?
Em muitos dos casos as crianças com Síndrome de Down já nascem com algumas
deficiências ou desenvolvem algumas delas após seu nascimento. A maioria das
crianças com a síndrome nasce ou desenvolve deficiência visual, o que influencia na
aprendizagem, pois muitos pais e professores associam o problema de aprendizagem
à deficiência intelectual pelo fato de que algumas delas nem são diagnosticadas.
Outra deficiência causada pela síndrome é a auditiva devido à anormalidade nos canais auditivos. As crianças especiais podem apresentar algumas dificuldades como:
atraso das dificuldades motoras, dificuldades em fala e linguagem, memória auditiva reduzida, período de concentração menor, dificuldades de pensamento abstrato
e raciocínio, dificuldade de consolidação e retenção [1]. Normalmente as crianças
com a síndrome encontram dificuldades em associar conceitos matemáticos, pois
apresentam déficit na memória de curto prazo, dificultado assim a assimilação e
a memorização em sequência. Como resultado, eles apresentam dificuldades em
solucionar novos problemas, mesmo sendo semelhantes a outros problemas vividos
anteriormente, quando se pede para os mesmos realizarem muitas atividades em
pouco tempo. Apesar das crianças com a síndrome apresentarem essas deficiências
- o que resulta em um grau maior de dificuldade na aprendizagem - elas são capazes
de aprender, em um espaço de tempo maior. Todavia, se estimuladas da forma correta, atingem níveis importantes no seu desenvolvimento psíquico, físico e motor.
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criança portadora de SD um agente do seu próprio desenvolvimento, sabendo que
parte desse desenvolvimento é grandemente estimulado pelo profissional que cuida
dessa criança.
Uma criança com SD poderá frequentar uma instituição de ensino regular que esteja
preparada para recebê-la, com condições básicas de ensino, de estrutura para seu
desenvolvimento cognitivo, social e educacional. Ela pode assim ser alfabetizada
normalmente, necessitando apenas de um tempo maior para tal aprendizagem,
podendo ter uma infância normal como qualquer outra criança. Constituindo uma
visão de construção social, seguindo ainda a linha de pensamento de Vygotsky [3],
a rotina escolar tem seus lados positivo e negativo para o desenvolvimento da criança portadora de SD. A sequência de atividades corriqueiras, como o horário de
chegada e saída da escola, a entrada e saída da classe, transmitem as responsabilidades necessárias para o desenvolvimento da criança, auxiliando na aprendizagem
de conteúdos que necessitam de uma sequência rotineira e segura, como é o caso
da sequência numérica.
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O que é sequência numérica?
Danielle de Miranda diz que:
“Sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão
escritos em uma determinada ordem. No estudo da matemática estudamos
um tipo de sequência: a sequência numérica. Essa sequência que estudamos
em matemática é composta por números que estão dispostos em uma
determinada ordem preestabelecida.” [4, p. 1-2]
Como na clara explicação de Miranda, sequência é tudo aquilo que segue uma
determinada ordem e a sequência numérica, da mesma maneira, atende a algumas
determinações:
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“Sequência finita, que é uma sequência numérica na qual os elementos têm
fim, como, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5 maiores
que 5 e menores que 35.” [4, p. 6].
“Sequência infinita, que é uma sequência que não possui fim, ou seja, seus
elementos seguem ao infinito, por exemplo: a sequência dos números
naturais.” [4, p. 7]
Alguns exemplos:
- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...) é uma sequência de números naturais.
- (2, 4, 6, 8, 10, 12, ...) é uma sequência de números pares positivos.
- (10, 20, 30, 40, 50...) é uma sequência de números múltiplos de 10.
- (10, 15, 20, 30) é uma sequência de números múltiplos de 5, maiores que
cinco e menores que 35.
Em uma sequência numérica qualquer, o primeiro termo é representado por a1, o
segundo por a2, o terceiro por a3 e assim por diante. Em uma sequência numérica
desconhecida, o último elemento é representado por an. A letra n determina o número de elementos da sequência.
“(a1, a2, a3, a4, ... , an) sequência finita.
(a1, a2, a3, a4, ... , an, ... ) sequência infinita.
Apesar de a sequência numérica parecer simples, existem vários conceitos por
trás dessa simplicidade.
Educação Matemática
Para uma alfabetização matemática é preciso que a criança aprenda a fazer relações, comparações e compreenda o significado por trás dos números. Segundo
Danyluk “o simples fato de repetir uma sequência numérica não quer dizer que a
criança saiba exatamente quanto vale cada número, ou como se escreve, ou ainda
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quão maior este número é em relação a dois, por exemplo” [5, p. 6]. A autora do
livro Alfabetização matemática: as primeiras manifestações da escrita, ainda afirma que “enquanto isso não for aprendido, os números serão apenas desenhados e
copiados.” [5, p. 6]
Toda essa problemática se torna ainda mais complexa quando se fala de educação matemática para pessoas portadoras da Síndrome de Down, uma vez que tais
pessoas têm mais dificuldades de aprendizagem. Freitas [6] afirma que ensinar os
números para deficientes não é o mais difícil; o complicado é fazê-las entender que
os números seguem uma sequência, que é lógica. Muitos deficientes intelectuais
conseguem memorizar essa sequência, mas, no fundo, não entendem o porquê
do 9 estar depois do 8 e antes do 10
“Costumamos dizer que é porque a quantidade aumenta. Embora percebam,
elas não fazem esta relação. E como recitam a sequencia oralmente feito papagaios, acreditamos que sabem. Mas, na hora de fazer o exercício...” [6, p. 2]

“Enquanto trabalhamos a relação número/quantidade, já podemos iniciar esta
noção. Começamos com brincadeiras, como a montagem de torres, por exemplo. E para isto, podemos utilizar caixas de todos os tamanhos e formatos que
as crianças empilham como torre.” [6, p. 4]
Analisando a didática proposta por Sueli, os modelos didáticos táteis trazem forma
para os números auxiliando na aprendizagem, uma vez que torna real aquilo que
até então era tão subjetivo. Entende-se a partir dessa realidade que o profissional
da educação deve buscar alternativas educacionais para o uso nas salas de aula de
estratégias que promovam o interesse e muito mais o aprendizado significativo dos
educandos.
“A vantagem do uso de maquetes é que além de poderem ser vistos por alunos
de visão normal, eles também podem ser tocados e manipulados por deficientes visuais, pois possuem tamanho suficiente para percepção tátil, diminuindo
assim a distância entre o transmissor da informação (professor) e o receptor
da informação (aluno), sendo esta comunicação tátil visual essencial para o
real aprendizado.” [7, p. 1552].
Fazer uso de modelos tridimensionais em salas regulares faz com que a mensagem
a ser passada para os receptores se torne de fácil compreensão, tornando-se cada
vez mais eficaz.
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Como ensinar a sequência numérica?
Ainda, de acordo com Freitas ...
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Werneck [8], assegura que, ao contrário do que o leigo pensa, notamos que a criança
com Síndrome de Down tem boa memória e dificilmente esquece o que aprende
bem. Ela desenvolve mais rapidamente a memória visual do que a auditiva, já que
geralmente terá mais estímulos na primeira. Essa memória bem trabalhada, poderá
proporcionar um conhecimento sensorial razoável, já que tem possibilidades de reconhecer e de evocar estímulos. Para trabalhar a área da memória é muito importante que o material utilizado seja graduado em ordem de dificuldade, possibilitando
aprendizagem progressiva e facilitando o desenvolvimento da memória sequencial,
tanto auditiva como visual sinestésica e tátil.
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“Na criança com síndrome de Down, essa função mental se encontra
diminuída em diferentes níveis. Mesmo assim, a grande maioria delas consegue
manejar a abstração de conceitos perceptivos (forma, cor, tamanho, posição)
para aplicá-los numa percepção simbólica, chegando à aprendizagem de
símbolos gráficos como números e letras.” [8, p. 163].
Sendo compreendido o porquê do uso de modelos didáticos táteis, ou simplesmente
modelos tridimensionais, na alfabetização matemática e atendendo aos objetivos do
presente trabalho, a união dos modelos tridimensionais ao ensino/aprendizagem da
sequência numérica nos leva a pensar que o resultado principal desta será bem sucedido. Analisando este trabalho, que propõe um novo método de ensinar sequência
numérica utilizando modelos didáticos tridimensionais a crianças com Síndrome de
Down, precisamos primeiro entender o que é Geometria e como se dá essa relação
da Geometria com a superação de algumas dificuldades vividas pelas pessoas com
a síndrome.
Conceituando geometria
Segundo o site conceito.de/geometria [9], “a geometria é o ramo das Matemáticas
que se consagra ao estudo das propriedades e das medidas das figuras no espaço
ou no plano.” O estudo das figuras no espaço ou no plano, engloba o mais puro
estudo da forma, compreendendo as mais diversas áreas da forma. Como exemplo
dessas áreas, temos o estudo do ponto, da reta e do plano; dos polígonos; das curvas
e das figuras sólidas. Assim, para a representação da forma, necessitamos fazer uso
da Geometria Gráfica.
Apesar da Geometria atualmente não ser encontrada na maioria das escolas,
podemos analisa-la no ambiente escolar, enxergando-se claramente a fundamental importância da Geometria no desenvolvimento dos alunos, sendo uma área da
Matemática que contribui para o desenvolvimento de habilidades como: resolução
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Como a Geometria pode ajudar as pessoas com Síndrome de Down?
De acordo com Vurpillot [11], todos os seres humanos vivem mergulhados em um
meio ambiente no qual se produzem continuamente transformações e através de
seus órgãos sensoriais receptam as informações provenientes do mesmo.
Segundo esse mesmo autor, para que os órgãos sensoriais possam receber tais informações, alguns fatores tem que intervir como, por exemplo, haver luz, o sujeito
estar de olhos abertos e focalizados apropriadamente, entre outros fatores. A cena
percebida possui profundidade, distância e solidez, porém a imagem vista é plana.
Gibson [11] afirma que não são os objetos que atingem os nossos olhos, mas sim
a luz refletida pela superfície dos mesmos. O modo como enxergamos o mundo se
perpetua como um cone de raios luminosos que passa através da pupila dos olhos
e forma uma imagem na superfície posterior, a retina. Assim sendo, a imagem retiniana é um arranjo de luz focalizado sobre uma superfície física bidimensional. Gibson
afirma ainda que, geometricamente, a imagem retiniana é uma projeção do mundo,
não sendo uma réplica do mesmo, sendo a terceira dimensão recuperada no cérebro
mediante a percepção.
Uma pessoa com Síndrome de Down tem a mesma percepção que qualquer outro ser
humano e apesar da função mental se encontrar diminuída em diferentes níveis, dependo do quanto uma pessoa tem deficiência intelectual, é possível se estabelecer,
em sua grande maioria, a abstração de conceitos perceptivos (forma, cor, tamanho,
posição) para aplicá-los numa representação simbólica, chegando à aprendizagem
de símbolos gráficos, como letras e números.
Werneck [8], apoiando-se nos estudos de Piaget, relata que, se for dada uma especial
importância ao desenvolvimento cognitivo da etapa pré-operatória trpode-se trabalhar especialmente operações pré-lógicas de classificação e seriação para iniciá-los
na noção de número. A utilização do espaço tridimensional, ou seja, da geometria,
para a concretização de conteúdos abstratos, traz o subjetivo para mundo real, fazendo com que a criança com a síndrome perceba uma evolução dos conteúdos.
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de problemas, investigação, capacidade de análise e síntese que vem ao encontro do
que é encontrado na escolaridade básica.
Passos ressalta que a Geometria “pode ser considerada como uma ferramenta muito
importante para a descrição e inter-relação do homem com o espaço em que vive”,
uma vez que é “a parte da matemática mais intuitiva, concreta e ligada com a realidade” [10, p. 49]. A Geometria auxilia o desenvolvimento da pessoa na visualização
e no aproveitamento do espaço tridimensional.
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Percebe-se então o quão a Geometria tem a oferecer como auxílio para a relação
ensino/aprendizagem das crianças com a Síndrome de Down, concretizando alguns assuntos abstratos, ampliando a sua capacidade de coordenar a visão com
os movimentos do corpo, melhorando sua memória visual, sua capacidade de
imaginar uma figura específica em determinada situação e, por fim, ampliando sua
capacidade de reconhecer figuras geométricas em diversas posições, tamanhos,
contextos e texturas.
METODOLOGIA
A proposta desta pesquisa destina-se às crianças de três a quatro anos e onze meses, inseridas nas turmas de Jardim I (cada turma com dez alunos), em escolas regulares de ensino. A ideia é apresentar os modelos tridimensionais coloridos para que
as crianças associem os números às cores e as cores aos lados dos modelos tridimensionais.
Pressupondo que a mensagem é o ponto de maior importância da comunicação entre o emissor e o destinatário, julga-se a mesma como a principal forma de entendimento do meio, de como estabelecer uma relação entre a linguagem, o pensamento
e a ação. Torna-se esse o ponto inicial dessa proposta, onde se estuda a melhor
forma de transmissão da mensagem, tendo como preocupação o entendimento dos
receptores, no caso, as crianças com Síndrome de Down. Dessa maneira pretendemos que os alunos construam sua própria forma de aprender a sequência numérica,
desintegrando assim o conceito de sequência.
O importante dessa análise é a decodificação que o receptor irá fazer do que o
investigador realizou, usando uma linguagem que possibilite sempre a relação de
ensino/aprendizagem. As relações estabelecidas, as escolhas diárias, são mediadoras e definem quais tipos de comunicações irão se estabelecer. Sempre tentando
minimizar as dificuldades vivenciadas pelas crianças com a síndrome, a proposta
traz modelos táteis, pois como dito, muitas dessas crianças sofrem de problemas de
visão ou auditivos.
A Geometria Espacial nos proporciona inúmeras possibilidades para representar os
números. Aqui escolhemos os seguintes modelos: o número 1 será associado a uma
pequena esfera; o número 2 será associado a uma esfera partida ao meio; o número
3 a um tetraedro; o número 4 a uma pirâmide de base quadrangular; o número 5 a
uma pirâmide pentagonal; o número 6 a um cubo; o número 7 a um poliedro irregular
de sete lados; o número 8 a um octaedro; o número 9 a um poliedro irregular de nove
lados e o número 10 a um poliedro irregular de dez lados.
434

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Quanto às cores, estas serão relacionadas aos números, sendo o 1 representado
pelo amarelo, o 2 pelo azul escuro, o 3 pelo laranja, o 4 pelo verde escuro, o 5 pelo
branco, o 6 pelo preto, o 7 pelo azul claro, o 8 pelo verde claro, o 9 pelo rosa e o 10
pelo marrom.
A proposta é composta por duas aulas, em que a primeira compõe-se da apresentação dos modelos tridimensionais, cujo papel da professora é o de auxiliar os alunos
na construção de conceitos, na assimilação que o aluno irá fazer das cores aos lados
dos modelos tridimensionais, dos lados dos modelos tridimensionais à quantidade e,
por fim, da quantidade aos números, desassociando o símbolo do número a qualquer
conceito de sequência.
A segunda aula consiste na aplicação de um exercício de fixação, no qual os alunos
são organizados em sala formando uma circunferência. Os modelos tridimensionais
estão posicionados no centro dessa circunferência e a professora distribui de forma
aleatória fichas, cada qual contendo um dos números apresentados na aula anterior,
onde as crianças devem buscar o modelo referente ao que está representado na
ficha. A professora troca as fichas quantas vezes for necessário, até que perceba que
os alunos de fato construíram seu próprio conceito de sequência numérica.
435

Catharine Torres, Andiara Lopes

Fig. 1 - Representação dos Números por Geometria Espacial. Fonte: a autora.
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CONCLUSÕES
Espera-se com essa proposta que as crianças com Síndrome de Down vençam o
pior de seus inimigos, o preconceito gerado por não acompanharem o mesmo ritmo
das demais crianças, garantindo assim a equidade. Que as mesmas possam interagir, vencer barreiras, inserir-se no mercado de trabalho, garantir, o que se considera
mínimo, o direito a qualidade de vida.
Confia-se que eles aprendam não só a contar, mas que ensinem que podem vencer
desafios, cada qual a seu tempo, uma fase após a outra, porém, sempre vencendo.
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RESUMO
A linguagem gráfica cada vez mais vem sendo reconhecida como imprescindível
para a comunicação em geral, no âmbito deste reconhecimento o GRAPHICA vem
se constituindo como espaço privilegiado do debate sobre temáticas relacionadas à expressão gráfica. Neste sentido, considerando que tal evento também se
destina a docentes e discentes, o presente estudo tem como propósito apontar o
estatuto que vem ocupando questões relativas ao ensino-aprendizagem nesta área.
Para tanto, teve como fonte de dados os dois últimos congressos GRAPHICA (2011
e 2013), utilizando como descritores os termos aprendizagem, avaliação, ensino,
metodologia e recursos didáticos. Como resultado foi observado que a temática
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ABSTRACT
The graphic language is increasingly becoming recognized as essential to
communication in general. Within this recognition, the GRAPHICA (International
Conference on Graphics Engineering for Arts and Design) constituted itself as a
privileged space of debate on themes related to graphic expression. In this sense,
considering that such an event is also aimed for teachers and students, this study aims
to point out the statute that it has been occupying issues related to teaching-learning in
this area. For that, we used as source the data of the last two GRAPHICA conferences
(2011 and 2013), and the learning terms, evaluations, teaching, methodology
and teaching resources as descriptors. As a result, it was observed that the
teaching-learning subject has been gaining a status of relevance in the debate,
with a higher percentage of papers whose higher incidence falls back in studies
on methodological aspects of teaching in the field of Graphic Expression.
KEYWORDS: Graphic Expression, Teaching-Learning, Graphica Conference.
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ensino-aprendizagem vem assumindo um estatuto de pertinência no debate,
apresentando um percentual maior de trabalhos, cuja maior incidência recai
em estudos sobre aspectos metodológicos do ensino no campo da Expressão
Gráfica.
PALAVRAS-CHAVE: Expressão Gráfica, Ensino-Aprendizagem, Congresso Graphica.
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INTRODUÇÃO
As transformações ocorridas desde meados do século XX geradas a partir tanto do
avanço tecnológico como da quebra de padrões, vêm implicando em alterações
nas relações socioculturais. Em decorrência dessa ordem de acontecimento, entre
outros, a linguagem gráfica cada vez mais vem ocupando espaço e, no que se refere
à ruptura paradigmática, numa busca de superação do modelo tradicional, o debate educacional passa a congregar temáticas que valorizam a dinâmica da relação
professor-aluno-conhecimento em oposição à visão centrada em apenas um desses
elementos.
Nesse quadro, o campo da Expressão Gráfica ganha visibilidade e a formação ofertada no Ensino Superior passa a ser foco de atenção tanto no que se refere ao reconhecimento da importância de questões de ordem didático-pedagógica como de
uma valorização da atividade de ensino. No âmbito desse movimento, o GRAPHICA
(Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico/International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design) vem se constituindo como espaço privilegiado do debate de temáticas relacionadas à expressão gráfica, entre
outras, contemplando questões sobre ensino-aprendizagem.
No que se refere ao GRAPHICA, consta no site da Associação Brasileira de Expressão
Gráfica (ABEG) que este congresso se constituiu como:
: “como um dos mais importantes eventos da área de Expressão Gráfica na
América Latina e, pelas articulações internacionais estabelecidas nas últimas
edições, tem tudo para se transformar num dos mais importantes no cenário
internacional.”1
O fato de a questão educacional fazer parte dos eixos temáticos do GRAPHICA sinaliza para um reconhecimento deste tema como integrante do debate no campo da
Expressão Gráfica e particularmente chama a atenção por revelar um cuidado com o
ensino aprendizagem neste campo, contribuindo para reflexões relativas à formação
profissional em geral e para a formação de professores, no caso específico do curso
de Licenciatura em Expressão Gráfica.
1

Disponível em www.abeg.org.br/eventos/eventos.htm.
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Nessa perspectiva, o presente estudo trata do debate sobre questões didático-pedagógicas no âmbito do GRAPHICA buscando evidenciar o estatuto da temática
ensino-aprendizagem. Para tanto, congrega dados de um levantamento de estudos
disponibilizados em anais do GRAPHICA 2011 e do GRAPHICA 2013.

estudos contemplados. Como resultado, explicitando que não
identificamos trabalho relacionados à avaliação e planejamento,
encontramos nesse subtema
40% dos trabalhos relacionados
à metodologia, 21% ao ensino,
4% relacionados à aprendizagem e 25% aos recursos didáticos (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Fonte: Anais do GRAPHICA 2011.
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SOBRE ESTUDOS DISPONÍVEIS NOS ANAIS DO GRAPHICA 2011
O GRAPHICA 2011 teve como tema central Expressão Gráfica: Conexões entre Ciência, Arte e Tecnologia e como subtemas Epistemologia e Rumos da Expressão Gráfica, Expressão Gráfica na Educação, Tecnologias Gráficas e Aplicações Gráficas.
No rol dos trabalhos disponibilizados, 17% estão subordinados à Epistemologia e
Rumos da Expressão Gráfica, 17% a Tecnologias Gráficas, 9% a Aplicações Gráficas
e 57% relacionados à Expressão Gráfica na Educação. Este último subtema, disparadamente com o maior percentual, congregou trabalhos no âmbito dos seguintes
tópicos de interesse:
- Formação de profissionais e de docentes;
- Educação continuada;
- Metodologias, experimentos e materiais didáticos;
- Ensino a distância;
- Competências e habilidades gráficas.
Diante desse quantitativo, para efeito de identificação dos trabalhos que tratassem
da temática ensino-aprendizagem, utilizamos como descritores os termos “aprendizagem”, “avaliação”, “ensino”, “metodologia’, ‘planejamento” e “recursos didáticos’.
Em razão da especificidade, iniciamos o levantamento pela leitura dos resumos relacionados ao subtema Expressão Gráfica na Educação para identificação de trabalhos
que tinham como foco de atenção, uma ou mais das referidas palavras. E posteriormente, realizamos uma leitura do texto completo para viabilizar a caracterização dos
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Conforme podemos observar, nesse gráfico a maioria dos estudos centra a atenção
em questões relacionadas à metodologia de ensino, indicadora de uma preocupação com procedimentos que viabilizem a aprendizagem, principalmente, conforme
evidenciado por Rêgo [1] a partir de uma experiência junto à disciplina Geometria
Gráfica Bidimensional (GEO2D), em termos da importância do investimento numa
metodologia que prima pela motivação e envolvimento dos estudantes no sentido da
necessidade de superação da metodologia tradicional.
Os estudos relacionados ao “ensino” tiveram o segundo lugar em ocorrência, praticamente a metade da quantidade dos trabalhos relacionados à “metodologia” e o
foco de atenção volta-se para a questão da necessidade de associar o conhecimento
com o cotidiano, a exemplo do estudo de Mikuska, Góes e Luz quando destacam que
“torna-se imprescindível que os professores venham compreender a visão
espacial, estruturando e desenvolvendo o raciocínio nas outras áreas de
conhecimento, usando o fato de a Geometria estar relacionada ao cotidiano,
tornando- se essencial e significativa.” [2, p. 2].
No que diz respeito aos trabalhos sobre “recursos didáticos”, também em segundo lugar em ocorrência, a questão da tecnologia é recorrente e o recurso à hipermídia apontado como uma possibilidade de aperfeiçoar o ensino e melhorar a
aprendizagem. Segundo Ledo e Ulbricht tem aumentado o número de pesquisas
e propostas de ensino de Geometria Descritiva (GD) através de hipermídia. Estes
autores apontam “que a melhoria dos recursos computacionais pode abrir possibilidade de aprimoramento do aprendizado em diversos domínios como a geometria
descritiva” [3, p. 10].
Embora metodologia, ensino e recursos tenham estreita relação com aprendizagem,
em termos quantitativos foram poucos os trabalhos que tiveram como foco questões
da “aprendizagem”. Mas vale destacar o explícito reconhecimento de Obegron, Varzin, Ulbricht e Flores de que “a Representação Gráfica constitui-se em uma área
de conhecimento que ocupa papel de destaque no trato das relações espaciais”
[4, p. 1]. Neste caso, este estudo traz para o debate a pertinência de tratar da relação de interdependência entre ensino-aprendizagem, no sentido de processos de
aprendizagem colaborativa no âmbito da organização do pensamento lógico.
No que se refere aos níveis e cursos foco de atenção dos trabalhos, que trataram da
temática ensino-aprendizagem, 67% diz respeito ao ensino superior e 22% ao ensino
básico. No âmbito do ensino superior 45% dos trabalhos tratam de questões relacionadas ao ensino-aprendizagem no curso de Arquitetura, 29% nas Engenharias, 12%
no curso de Design, 9% na licenciatura em Matemática e 5% no curso de Expressão
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SOBRE ESTUDOS DISPONÍVEIS NOS ANAIS DO GRAPHICA 2013
O GRAPHICA 2013 teve como tema central: Expressão Gráfica - Tecnologia e Arte
para Inovação como subtemas Expressão Gráfica como Linguagem, Ensino da Expressão Gráfica, Tecnologias Gráficas e Inovações, Arte, Design e Expressão Gráfica.
No rol dos trabalhos disponibilizados, 25% estão subordinados à Expressão Gráfica
como Linguagem, 21% a Tecnologias Gráficas e Inovações, 22% a Arte, Design e
Expressão Gráfica e 32% relacionados ao Ensino da Expressão Gráfica. Este último subtema, apresentando o maior percentual, congregou trabalhos no âmbito dos
seguintes tópicos de interesse:
- Abordagens pedagógicas e Expressão Gráfica;
- Ações inovadores para o ensino da Expressão Gráfica;
- TICs no ensino de Expressão Gráfica.
Seguindo a metodologia utilizada no levantamento dos estudos disponibilizados no
GRAPHICA 2011, tivemos como descritores os termos “aprendizagem”, “avaliação”,
“ensino”, “metodologia”, “planejamento” e “recursos didáticos”. E também iniciamos
o levantamento pela leitura dos resumos relacionados a um subtema que tivesse
maior proximidade com a temática do ensino-aprendizagem, no caso o escolhido foi
Ensino da Expressão Gráfica, para identificação de trabalhos que tinham como foco
de atenção um ou mais das referidas palavras. Como resultado, realçando que tal
e qual ocorreu no levantamento relativo ao GRAPHICA 2011, não identificamos trabalhos em relação aos descritores “avaliação” e “planejamento”, encontramos nesse
subtema 33% dos trabalhos relacionados à “metodologia”, 16% ao “ensino”, 24%
relacionados à “aprendizagem” e 27% aos “recursos didáticos”, conforme podemos
visualizar no Gráfico 2.
Mais uma vez o termo “metodologia” aparece em maior percentual em relação aos
outros, ratificando o indício de preocupação com ações que viabilizem a aprendizagem. Neste sentido, o trabalho de Mota [6] aponta para a importância de criação de
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Gráfica. Estes dados confirmam que a temática do ensino-aprendizagem no ensino
superior, embora ainda emergente, não se restringe aos cursos de licenciaturas [5].
No cômputo geral, verificamos que os estudos integrantes do subtema Expressão
Gráfica na Educação, em sua maioria, abordaram questões relacionadas ao
ensino-aprendizagem, reafirmando a necessidade de novas metodologias de ensino - tanto em prol de um melhor desenvolvimento dos estudantes, como na direção
de evidenciar a importância do uso das tecnologias digitais para o desenvolvimento
do processo de ensino.
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alternativas de mediação que
valorizem a informação na direção da construção do conhecimento a ser aprendido.
No que diz respeito ao descritor
“ensino”, congregando o menor
percentual de trabalhos, a atenção volta-se para desafios diante
de uma necessária adequação
do programa com perfil curricular. A esse respeito, destaca-se

Gráfico 2 - Fonte: Anais do GRAPHICA 2013.

o estudo de Filha e Barbosa quando afirmam [7] que uma das grandes dificuldades
colocadas pelos docentes é de abarcar em uma única disciplina os conceitos de Geometria Descritiva e Desenho Técnico. Consequentemente, a adaptação do programa
do curso para as diversas modalidades de Engenharia é frequente. Impõe desafios
para o professor e compromete a matéria ministrada em sala de aula.
Diferentemente do GRAPHICA 2011, que teve o menor percentual, em 2013 os trabalhos com foco em questões relacionadas à “aprendizagem” tiveram um percentual
de 24%. E a atenção recai nas dificuldades de aprendizagem, conforme o estudo de
Soares e Patek [8] que tratam de uma experiência vivida no âmbito do ensino da
Geometria Gráfica, abordando a questão da dificuldade de aprendizagem do estudante em razão deste entrar na universidade com limites no desenvolvimento da
habilidade espacial.
Em relação ao termo “recursos didáticos”, permanecendo em segundo lugar em
ocorrência, é reafirmada a importância atribuída à tecnologia. Neste sentido, Pereira,
Pinheiro e Vaz [9] reforçando a pertinência dos recursos tecnológicos como ferramenta essencial no processo de ensino aprendizagem, tratam do desenvolvimento
de um jogo para auxiliar no processo de aprendizagem da Geometria.
Também procedemos ao levantamento nos demais subtemas e encontramos apenas
um trabalho no subtema Expressão Gráfica como linguagem que tem como foco de
atenção o uso de hipermídia. Trata-se do estudo de Ropelatto,Triska,Pereira e Gonçalves [10] que abordam a questão do uso da hipermídia como recurso didático no
sentido de favorecer a aprendizagem, salientando a importância desse recurso para
o processo de ensino em termos de dinamizar a aula.
No que se refere aos níveis e cursos foco de atenção dos trabalhos que trataram
da temática ensino-aprendizagem, 88% dizem respeito ao ensino superior, 2% ao
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos afirmar que subtemas relacionados ao campo educacional em geral e ao ensino-aprendizagem em particular têm tido um maior percentual de trabalhos apresentados no GRAPHICA, respectivamente nos anos de 2011 e
2013. O levantamento também corrobora com estudos que apontam que a atenção
a questões do ensino-aprendizagem estão para além das licenciaturas bem como do
ensino básico.
Embora o levantamento feito realce a questão do ensino-aprendizagem, são poucos
os trabalhos que tratam da formação docente. E considerando a produção no campo
em construção da Pedagogia Universitária, tendo como referência Ramos [5], no âmbito de um levantamento de estudos sobre docência no Ensino Superior bem como a
partir de mais de duas décadas de desenvolvimento de pesquisas sobre docência na
universidade, existe uma valorização do aspecto metodológico em si e um limitado
investimento na reflexão sobre os fundamentos da orientação teórico-metodológica
[11], [12].
Mas, diante da ainda recente atenção às questões de ordem didático-pedagógica no
ensino superior, o levantamento indicia que a temática ensino-aprendizagem vem
assumindo um estatuto de pertinência no debate no campo da Expressão Gráfica.
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ensino técnico e 10% ao ensino básico. No âmbito do ensino superior, 44% dos trabalhos tratam de questões relacionadas ao ensino-aprendizagem no curso de Arquitetura, 22% no curso de Design, 13% nas Engenharias, 9% no curso de Expressão
Gráfica, 5% no curso de Artes Visuais, 2% na Licenciatura em Matemática, 2% no
Curso de Desenho Industrial, 2% no Curso de Moda e 2% no curso de Produção de
Multimídias. Estes dados, em conformidade com os do GRAPHICA 2011, ratificam
que a temática do ensino-aprendizagem no ensino superior está sendo foco de atenção para além das licenciaturas.
Por fim, o levantamento referente aos Anais do GRAPHICA 2013 reforça uma preocupação elevada associada à questão da metodologia e um reconhecimento da necessidade de mudanças no âmbito de ensino para dar conta do aprendizado. Neste
quadro, o curso de Arquitetura vem sendo palco da maioria dos trabalhos pertencentes à temática do ensino-aprendizagem.
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ABSTRACT
This essay seeks to analyze how the skills and abilities that make up the Specific
Ability Test (THE) of Federal University of Rio de Janeiro are arranged in Minimum
Curriculum of the Department of State Education schools of Rio de Janeiro, understanding it as a political-pedagogical project that, under the analysis of historical
materialism, is a way to restrict the access of students from public schools. This limitation ensures the maintenance of an elite segment that prevent students from creating the necessary perspective and having all the tools necessary for access to higher
education that depends on the THE.
KEYWORDS: Minimum Curriculum, Specific Skill Test, Drawing.
RESUMO
O presente ensaio busca analisar como as competências e habilidades que compõem
o Teste de Habilidade Específica (THE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro são
dispostas no Currículo Mínimo das escolas da Secretaria de Educação do Estado
do Rio de Janeiro. Compreendendo o Currículo Mínimo como um projeto político-pedagógico que sob análise do materialismo histórico representa uma forma de cercear
o acesso dos alunos da rede pública de ensino. Esta limitação garante a manutenção
de um segmento elitizado por impedir aos alunos criarem perspectivas e possuírem
as ferramentas necessárias para o acesso ao ensino superior que depende do THE.
PALAVRAS -CHAVE: Curriculo Mínimo, THE, Desenho.
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INTRODUÇÃO
O Teste de Habilidade Específica (THE), é uma avaliação realizada por instituições
de ensino superior com o objetivo de verificar o potencial, a criatividade e a capacidade do candidato em lidar com conceitos e conhecimentos básicos considerados
pré-requisitos ao aprendizado das disciplinas dos cursos e essenciais ao próprio desempenho profissional. Deseja-se, com esse teste, avaliar o grau de percepção e
elaboração do candidato sobre espaço e volume, formas e proporções, bem como os
movimentos. Estes conteúdos são considerados essenciais para a aprendizagem e o
ofício do profissional.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro utiliza Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM como meio de acesso dos candidatos às vagas de seus cursos. O THE
é parte do processo seletivo dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Composição
de Interiores, Composição Paisagística, Desenho Industrial - Projeto de Produto, Comunicação Visual Design, Artes Cênicas - Cenografia, Artes Cênicas - Indumentária,
Artes Cênicas - Direção Teatral, Artes Visuais - Escultura/Gravura/Pintura, Dança,
Bacharelado em Música e Licenciatura em Música.
As políticas educacionais no Brasil passaram a ser pautadas, desde 1990, pela Declaração de Jomtien - Declaração Mundial sobre Educação para Todos, e ratificadas
no Compromisso de Dakar, em 2000. Assumindo prioritariamente os seguintes compromissos: atenção à primeira infância, acesso ao ensino primário de boa qualidade,
educação de jovens e adultos, diminuição da disparidade entre gêneros na Educação
Básica e melhoria dos aspectos qualitativos da educação para conseguir resultados de aprendizagem “mensuráveis” . Sob a lógica neoliberal adotada pelo governo
brasileiro, à época, pairou forte influência exercida pelo Banco Mundial (BIRD) na
política macroeconômica brasileira irradiando-se sobre diversos setores, entre eles,
a educação. Com a expansão do ensino, não ocorreu uma eliminação da exclusão,
mas a criação de novos mecanismos de hierarquização e de novas formas de cerceamento diluídas ao longo do processo de escolarização e da vida social.
Adequando-se ao Banco Mundial e à política educacional do governo federal, o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Educação - Seeduc, criou
em 2010 a primeira versão do documento orientador, sendo direcionada para os
anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e para o Ensino Médio, tendo como
disciplinas contempladas: Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática e Sociologia. Em 2012 o Currículo Mínimo passou por uma revisão
e foi ampliado, sendo acrescido de outras disciplinas: Ciências/Biologia, Educação
Artística, Educação Física, Física, Língua Estrangeira e Química.
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“devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda existência
humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que
os homens têm de estar em condições de viver para poder “fazer história”.
Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia,
vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção
dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da vida
material, e esta é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental
de toda história...”. 3 [1, pp. 32-33]
Traduzido pela Boitempo editorial, sob texto final de Rubens Enderle no ano de 2007. Este livro não
possui edição definitiva pelos seguintes motivos: tamanha a dificuldade decorrente da incompletude
da própria obra - segundo Engels; as lacunas existentes entre a obra e as anotações; e pela ação
do tempo que danificou diversas partes dos escritos. Porém, para além das dificuldades anteriores,
muitas edições e traduções sofreram interferência direta de cunho ideológico-partidário modificando
conteúdo e sentido, num contexto de guerra fria.
2
Chamamos de homem classista, aquele que consciente da subsunção dos homens e de sua força
produtiva ao imperialismo do capital e dos mecanismos de produção, cria condições para esta
reprodução, tanto no âmbito material (infraestrutura - valor salário) quanto no âmbito ideológico
(superestrutura - cultural, educacional, jurídico).
3
Nesta citação, na tradução, após as aspas que compreendem fazer história, segue a referencia a
Hegel. Condições geológicas, hidrográficas, etc. Os corpos humanos. Necessidade, trabalho.
1
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REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO
Optamos como campo teórico o materialismo histórico para balizar as metodologias
de análise de conjuntura, análise de discursos e o método quantitativo, que serão
aplicadas sob o Currículo Mínimo e sua relação com o THE. Existem diversas formas
de se observar criticamente a realidade social construída historicamente. Nossa leitura está ancorada em A Ideologia Alemã de Karl Marx e Friedrich Engels1. Assim
sendo, nos atemos ao fragmento denominado Feuerbach, sem deixar de relacioná-lo
à obra como um todo, tão pouco à totalidade do pensamento de Marx contido em
outras obras do materialismo: A Sagrada Família e a Miséria da Filosofia.
A concepção da História em Marx, segundo nossa interpretação, não é erigida como
alicerce explicativo do economicismo que pautara a maior parte dos seus trabalhos.
Ao contrário, o economicismo é a síntese mais concreta da realidade da subsunção
do homem aos meios produtivos/mecanismo de produção (em última instância ao
homem classista2). A História resulta das necessidades humanas que impulsionaram a modificação da natureza e o surgimento do trabalho em conjunto para superar as adversidades do mundo natural. Nasce a História a partir de uma condição
de sobrevivência do homem, condição esta materialista, que resulta imediatamente
na transformação da natureza e do próprio homem, criando assim novas necessidades que irão impulsionar este homem - estabelecendo uma condição dialética.
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A concepção da História enquanto Ciência Humana esta marcada por duas relações ontológicas, a saber, a “naturalista”4 e a filosófica - indissociáveis num primeiro
momento. A necessidade vital de sobrevivência coloca o homem em movimento na
construção de mecanismos para sobreviver frente as adversidades do mundo natural - Estado de Natureza. Estes mecanismos de sobrevivência levam os homens ao
convívio social (por cooperação ou competição) modificando assim a natureza e criando novas condições de existência, que por sua vez sugestionam novas necessidades
- relação dialética. O homem como motor da sua própria história cria um conjunto
de etapas que reunidas asseguram a existência da História, marcada pelo “primeiro
ato histórico” na citação anterior. A este, segue o segundo ato, “a satisfação dessa
primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades...” [1, p. 33]. A experimentação da vida pelo
homem, e a satisfação de seus instintos, o conduziram a procriação e a formação de
relações familiares (preservação). Assim sendo, temos o terceiro momento, a família
e a produção de novas necessidades. Ao sobreviver, saciar seus instintos e buscar
suprimir suas necessidades tem-se o quarto momento da análise histórica, na formulação de Marx a mais importante: as forças produtivas (relação entre os homens
e destes com a natureza, ou seja, forças produtivas e as relações de produção).
O quinto e último momento deste constructo histórico é a consciência. Não se trata
de uma tomada de consciência, ou seja, de uma apreensão da realidade, mas sim
uma consciência amalgama à realidade, através da linguagem. Estabelecendo também uma relação dialética, pois, através da linguagem os homens se organizam socialmente para superar suas necessidades. Neste sentido a linguagem passa a ser
expressão da realidade social vivida, ou seja, não um consciência racional externa
ao indivíduo e por isso superior, mas, resultante também destas necessidades que
movem o indivíduo.
Já a relação ontológica filosófica, é a consciência construída sob um aparato cultural
produzido na lógica do sistema dominante - não confundir com a consciência real
(natural), da qual emerge a linguagem estruturante, não falseada5. A consciência
filosófica de Marx é melhor compreendida a partir da Filosofia da Práxis de Gramsci.
Optamos por adotar o termo naturalista, tal qual mencionado por Raymon Aron em O marxismo de
Marx, evitando assim o termo original materialismo, objetivando afastar a possibilidade de um ruído
entre os termos materialismo/naturalismo - condição humana de sobrevivência e do materialismo
-produção histórica de uma condição social.
5
A linguagem estruturante não falseada expõem o antagonismo entre a consciência que dissimula
a realidade para manter o status quo, e a consciência que busca revelar as contradições da história,
municiando, os agentes da história, com mecanismos para realizarem sua autocrítica e a crítica a
sociedade.
4
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A concepção de mundo de cada indivíduo é forjada no seio da superestrutura da
sociedade capitalista dominante, ou seja, entre as ideologias religiosas, jurídicas,
midiáticas e tantas outras que compõem a realidade social. Neste cenário o indivíduo irá tomar consciência de seu papel social, de seus conformismos e de sua força para transformar a si e a sociedade. Esta tomada de consciência só pode ocorrer
de maneira total, afastando assim a possibilidade de uma falsa consciência - miséria
da razão.
Gramsci antecipa o grande dilema da sociedade atual, que lançou parte das esquerdas a Sibéria da autocrítica. O mundo “pós-moderno” apresenta-se como uma
grande colcha de retalhos. Fraciona, segmenta, cria demandas particulares que conduzem ao isolacionismo de reivindicações micro. A tomada de consciência deve ser
total, mas os mecanismos operados pelo capital (bloco histórico do poder) fornecem
métodos, técnicas e conteúdos fragmentados, criando vácuos de poder ocupados
pela ideologia alienante ou pelo próprio poder do status quo.
As ciências sociais, tributárias da linha marxista ou não, comumente, citam o Dezoito de Brumário de Luís Bonaparte de Karl Marx, como melhor referência à análise
de conjuntura. Não há nesta obra um manual de como realizar a análise, mas a
exemplificação de como um processo histórico pode ser lido a partir da conjunção de
múltiplas abordagens. A composição da conjuntura é similar ao trabalho do artesão
numa colcha de retalhos, são costurados os acontecimentos, os cenários, atores, as
relações de força e os interesses, articulando-os com a História, as relações sociais,
políticas e econômicas postas em prática e considerando-se as estratégias de consenso e coerção dos grupos envolvidos. [2]
Ao cientista que utiliza a metodologia da análise de conjuntura para recriar a ambiência histórica cabe perceber na esfera social seus mecanismos de tensão e quais os
atores (personalidades e instituições) que se destacam ao pautar as questões sociais - pensar a partir do conceito de representação de Chartier [3], como resultado
de um fenômeno multiforme e não como produto institucionalizado; perceber as relações de força travadas pelos diferentes lugares sociais de produção dos discursos,
e dentro deles observar a materialização das instâncias objetivas e suas relações
com os micro e macro-processos; e principalmente, para esta pesquisa, a dimensão
comunicativa.
Seguindo ensinamentos de Richardson [4], este método caracteriza-se pelo emprego
da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais
complexas. Conforme supra mencionado, ele possui como diferencial a intenção de
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garantir a precisão dos trabalhos realizados, conduzindo a um resultando com poucas chances de distorções. De uma forma geral, tal como a pesquisa experimental,
os estudos de campo quantitativos guiam-se por um modelo de pesquisa onde o pesquisador parte de quadros conceituais de referência tão bem estruturados quanto
possível, a partir dos quais formula hipóteses sobre os fenômenos e situações que
quer estudar. Uma lista de conseqüências é então deduzida das hipóteses. A coleta de dados enfatizará números (ou informações conversíveis em números) que
permitam verificar a ocorrência ou não das conseqüências, e daí então a aceitação
(ainda que provisória) ou não das hipóteses. Os dados são analisados com apoio
da Estatística (inclusive multivariada) ou outras técnicas matemáticas. Também, os
tradicionais levantamentos de dados são o exemplo clássico do estudo de campo
quantitativo por Popper [5].
ANALISANDO A CONJUNTURA DO CURRÍCULO MÍNIMO
A análise conjuntural de surgimento do Currículo Mínimo nos remete às discussões
sobre o currículo único no Brasil a partir de 1920, as trocas culturais estabelecidas
entre brasileiros, norte-americanos e europeus. Diversas tentativas isoladas ocorreram em Minas Gerais, no Distrito Federal e na Bahia, todas capitaneadas pelo
movimento Nova Escola. Em 1944 foi criado o INEP (Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos) objetivando equacionar currículos e programas as necessidades sociais da época. Ainda assim, a produção acadêmica só startou em 1955 com o livro
Introdução ao Estudo da Escola Primária, de João Roberto Moreira.
No fim de 1990, as discussões sobre o currículo incorporaram os pensamentos de
Foucault, Derrida, Deleuzes e Morin, tendo como eixo central o capital cultural e
social de diferentes atores sociais na formação do currículo. Assim se constituíram
diversos grupos de trabalho, destacando-se: o liderado pelo professor Tomaz Tadeu
da Silva (UFRGS); e o grupo da professora Nilda Alves e Regina Leite Garcia (UERJ/
UFF); o grupo do professor Antônio Flávio Moreira (UFRJ/UERJ).
A conjuntura das novas políticas educacionais em voga estão diretamente atreladas
aos desdobramentos do setor econômico. Desde a falência do Sistema Bretton Woods
e a crise do petróleo de 1970/72, o Welfare State - o Estado de Bem Estar Social - passou a ser desmantelado, possibilitando assim a implementação da política econômica neoliberal. Sua principal característica é o retorno ao liberalismo econômico de
base anterior a crise de 1929. Para tal, os indivíduos devem ser responsabilizados
por sua condição socioeconômica, o que significa alterações drásticas nos direitos
sociais. O Estado passa a ter apenas uma função regulatória, eximindo-se de ações
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“No entender de Marília Fonseca [6],a educação é tratada pelo Banco como
medida compensatória para proteger os pobres e aliviar as possíveis tensões
no setor social. Além disso, ela é tida como uma medida importante para a
contenção demográfica e para o aumento da produtividade das populações
mais carentes. Daí depreende-se a ênfase na educação primária, que prepara
a população, principalmente feminina, para o planejamento familiar e a vida
produtiva.” [7].
O governo Fernando Henrique Cardoso - PSDB - passou a implementar as diretrizes
criadas na Declaração de Jomtien (1990) e no Plano de Dakar (2000), ambos oriundos de Organizações Multilaterais. Mesmo após a mudança governamental realizada
com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva - PT, a política permaneceu inalterada.
As avaliações externas (PISA) passaram a medir a qualidade da educação ofertada,
apresentando resultados pífios. Logo, a solução encontrada foi alterar a gestão que
incluía a administração escolar, currículos e avaliações internas.
Porém o processo de alteração não ocorreu de forma democrática. O conhecimento,
a experiência e a própria valorização do saber do professor foi colocado às margens
do processo. Na grande maioria das redes, os docentes foram convocados a participarem de fóruns de debates (a poucos meses da reforma ser implantada) a título de
avaliar, diga-se, referendar o que estava sendo proposto. Especificamente no caso
do Estado do Rio de Janeiro os debates iniciaram no final de setembro, e pouco
antes do fim de novembro os chats já haviam sido encerrados6. Tal ação se repete
com a discussão do Pacto para Fortalecimento do Ensino Médio iniciado em 2014.
6

A participação ou a não participação docente ainda necessita de maiores pesquisas.
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nos campos sociais. Este tipo de Estado passou a ser chamado de Estado Mínimo.
Durante os anos de 1980, Estados Unidos e a Inglaterra, capitanearam políticas e
discursos enaltecendo a eficiência do Estado Neoliberal. Num contexto de guerra
fria, EUA e Inglaterra eram os principais países do bloco capitalista, membros de
inúmeras organizações multilaterais e sede das principais empresas multi e transnacionais, logo, com poderes de influenciar e pressionar outros países a seguirem
a modelagem econômica. A partir de 1990 a lógica do Estado Mínimo tomou conta
das agendas políticas e a palavra de ordem passou a ser gestão. No ano 2000 as
Organizações Multilaterais, principalmente o Banco Mundial, identificou que para assegurar a saúde financeira das corporações internacionais e das nações ricas, era
necessário assegurar a estabilidade econômica dos países em vias de desenvolvimento. Sendo assim, ações voltadas para o campo social passaram a pautar estas organizações. Neste contexto a educação não tardou a entrar na agenda setting política.
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CURRÍCULO MÍNIMO E O CONHECIMENTO DO THE
A inserção do ensino de Artes nas escolas não ocorreu por uma tomada de consciência de sua importância na formação humana ou no despertar da necessidade
de conhecimentos básicos na formação de futuros profissionais das áreas interdisciplinares. Elliot Eisner [8] aponta quatro possibilidades do ser humano diante
das Artes: ver, compreender a posição da Arte na cultura através dos tempos, julgar
suas qualidades e fazer Arte. Destas quatro possibilidades surgem as operações: a
produção, a critica, a História e a Estética da Arte. Ao produzir Arte o homem pensa
sobre a própria criação. As imagens criadas possuem força expressiva, coerência,
discernimento e inventividade. A crítica, dentro da tradição interpretativa marxista,
reflete o ápice do pensamento pois é a tomada da obra a partir da reflexão, sendo
contextualizada dentro de sua História da Arte e a partir destes elementos realizar o
julgamento de valor (incluindo os conceitos) através da estética.
O ensino da Arte, e o ensino contextualizado através da interdisciplinaridade, insere o
indivíduo numa outra esfera de compreensão do homem e seu mundo (criado a partir dessa interação). Estimula a compreensão das demais disciplinas e das relações
entre estas. Estes conhecimentos despertam habilidades diferenciadas e ampliam
as competências que os discentes passam a possuir sobre determinados conteúdos.
Para tal, o currículo precisa contemplar
“na construção da Arte utilizamos todos os processos mentais envolvidos na
cognição. Existem pesquisas que apontam que a Arte desenvolve a capacidade
cognitiva da criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor
aluno em outras disciplinas. A música desenvolve diversos processos cognitivos, comparando, organizando, selecionando. Em Arte, opera-se com todos os
processos da atividade de conhecer. Não só com os níveis racionais, mas com
os afetivos e emocionais.” [9]
As Artes, como disciplina obrigatória, passou a compor o elenco de disciplinas por
força do acordo MEC-USAID de 1971 que originou a Lei Federal nº 5692 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Este acordo ocorreu num momento político de enorme
tensão, denominado Ditadura Militar Brasileira (1964/1989), na qual permitiu que
os interesses norte-americano e de diferentes multinacionais, tomassem de assalto
o modelo educacional e social até então desenvolvido na sociedade brasileira. O currículo de 1971 trazia as Artes como disciplina única no trato das humanidades, haja
vista a exclusão da História e da Filosofia do mesmo currículo.
Uma dificuldade introdutória estava relacionada à formação do docente. Neste
período os profissionais que exerceram a docência nesta disciplina eram professores
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de desenho geométrico, fruto dos cursos de Arte-Educação que preparavam profissionais em desenho. Um movimento expressivo, externo às universidades e escolas
existentes da época - as Escolinhas de Arte - lutaram para manter viva a ideologia
da Arte em si, através de cursos particulares, no intuito natural de continuar viva a
percepção do homem pelo homem e tudo ao seu redor. De certa forma, os estudiosos desta disciplina eram por vezes marginalizados no contexto geral da sociedade,
pois não eram regidos nem formados pelas instituições de ensino oficiais do país.
No entanto, a necessidade de percepção do ser humano é inata a si, e não demorou
para o país/sociedade se ver às margens da necessidade de criação de um curso
superior oficial desta disciplina através das universidades do país.
O Currículo Mínimo implementado pela Seeduc/RJ aborda as competências e habilidades distribuídas entre as disciplinas de Educação Artística e Matemática,
conforme a Tabela 1. Ao analisarmos a disposição em relação ao THE, observamos
que o conteúdo está concentrado no 6º ano do ensino fundamental, tanto na Educação Artística quanto na Matemática. Tal disposição, sem a realização de um resgate
destas competências e habilidades no ensino médio representa um real limitador
para essa parcela do alunado oriunda da rede pública. Esta limitação antes mesmo
de ser conteudista revela-se um cerceamento de perspectiva em relação ao ensino
superior, segundo levantamento realizado pela pesquisa quantitativa junto ao discentes com apoio dos docentes. Na Tabela II mostramos os resultados para as sondagens feitas em uma amostragem que compreendeu um universo de 2.136 alunos
distribuídos por 8 regionais (Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I-III-IV-V-VI-VII).
CONCLUSÕES
O THE utilizado pela UFRJ é uma ferramenta necessária para mediar competências e
habilidades dos conteúdos oriundos da educação de base que serão basilares na formação do futuro profissional. A disposição do atual Currículo Mínimo da Seeduc/RJ
constitui-se como um instrumento político-pedagógico que corrobora com a segregação no sistema de acesso ao ensino superior de cursos com concorrência acirrada. Ao dispor os conteúdos básicos do THE no 6º ano do ensino fundamental e
não propiciar um resgate desses conhecimentos, a Seeduc/RJ através de seu Currículo Mínimo impede os discentes de criarem perspectivas sobre as áreas que
necessitam de THE. Desprovidos destes conteúdos e habilidades, os discentes
se veem alijados das competências para concorrerem em condição de igualdade
com os discentes oriundos das redes privadas de ensino e dos cursos pré-vestibulares. Garantindo assim a elitização de um segmento do ensino superior público.
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Tabela I - Currículo Mínimo/Educação Artística.

Reconhecer a influência
da cultura europeia nas
Artes Visuais, na Música
e na Dança brasileira.
Apresentar conceitos de
volume, profundidade e
perspectiva.

Utilizar recursos
tecnológicos como
Contextualizar a
Internet, video, e fotografia
produção artística europeia
como meios de pesquisa
no processo de construção
e registro de manifestações
da identidade cultural
culturais brasileiras.
brasileira.
Exercitar os conteúdos
Analisar obras de Arte e
abordados através de
identificar os conceitos de
criações artísticas
plano e luz/sombra.
em desenho, pintura
e escultura.

EIXO
ARTE E LINGUAGEM

Produzir máscaras
utilizando formas
geométricas, pontos, e
linhas em sua pintura.
Criar artisticamente
fazendo releituras de
obras de Arte a partir dos
elementos visuais
apreciados.

MATRIZES CULTURAIS
E ESTUDO DA COR

Analisar o valor simbólico
e sociocultural da Arte
africana.
Perceber o emprego dos
elementos gráficos e das
formas geométricas ao
longo da História da Arte.

MATRIZES CULTURAIS E
ELEMENTOS DE VISUALIDADE

Produzir artisticamente
tendo como inspiração a
cultura corporal indígena.
Experimentar a criação de
pigmentos a partir de
substâncias naturais, e
suas misturas.

6º/2º

Perceber a influência
indígena em nossos
hábitos e costumes
cotidianos.
Conhecer as misturas
cromáticas e sua
classificação além de
fundamentos como
monocromia e policromia.

Identificar a presença
da Arte africana e sua
importância na vida
cultural de nosso país.
Compreender a utilização
dos elementos visuais:
ponto, linha, e formas
geométricas, na produção
artística.

MATRIZES CULTURAIS
EUROPEIAS

EXPERIMENTAR/FAZER
Expressar-se através
de linguagens artísticas
como música, pintura,
escultura, modelagem,
gravura, desenho, teatro,
poesia, performance,
video e fotografia.
Experimentar atividades
artísticas empregandoos
elementos gráficos
apresentados.

Perceber a contribuição
da cultura indígena, na
constituição da cultura
brasileira.
Compreender a utilização
da cor luz e cor pigmento
ao longa da História da
Arte.

6º/1º

APRECIAR

Perceber a pluralidade
do universo artístico e
sua relação com a
comunicação,
desde a Pré-História
à era tecnológica.
Conhecer os principais
fundamentos da linguagem
visual e sua aplicação na
criação artística.

Reconhecer a Arte e
suas diversas linguagens
como meios de expressão
e comunicação.
Identificar elementos
gráficos como espaço,
superfície, simetria,
assimetria e proporção no
contexto visual da
arte figurativa e abstrata.

6º/4º
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CONTEXTUALIZAR

6º/3º

ANO/BI

Educação Artística - Artes Visuais
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Tabela I - Currículo Mínimo/Educação Artística (Continuação).

6º/1º

geometria

Reconhecer formas geométricas no ambiente da sala de aula: polígonos e sólidos.
Compreender os conceitos de ponto, reta e plano relacionando-os aos elementos
de figuras planas e espaciais (lados, arestas, vértices e faces).

6º/2º

geometria

Identificar as diferentes posições entre duas linhas retas.
Localizar objetos/casas em mapas a partir de informações que utilizem os conceitos
de retas paralelas e retas perpendiculares.

6º/3º

geometria

MATEMÁTICA

Identificar polígonos e sólidos.
Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com sus planificações.
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FOTOMONTAGEM, POLÍTICA E SURREALISMO:
RELAÇÕES PERCEPTIVAS
EM UMA ARTE DE TRANSFORMAÇÃO
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RESUMO
O objetivo geral do artigo consiste no estudo e análise das fotomontagens surrealistas e sobre a obra do artista brasileiro Athos Bulcão, correlacionando-o com as obras
de artistas estrangeiros e com os outros movimentos, como o dadaísmo e construtivismo. A conexão baseia-se principalmente como o movimento serviu como arma
política e na criação da nova forma de linguagem, utilizada como meio de representação e percepção do mundo. A partir de uma análise das obras de fotomontagem
de Athos Bulcão, identificando analogias e diferenças, inicia-se a partir da análise
semântica das obras, cujo primeiro objetivo se faz com o procedimento de desconstruir as imagens com o intuito de buscar possíveis entendimentos, reconstruindo-as
de acordo com a exclusão dos elementos adicionados posteriormente pelo artista.
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ABSTRACT
The general purpose of the paper is the study and analysis of surrealist photomontages In the work of Brazilian artist Athos, correlating it with the works of foreign
artists and other movements like Dadaism and Constructivism. The connection is
based mainly as the movement served as political weapon and the creation of a new
form of language, used as a means of representation and perception of the world.
From an analysis of the works of photomontage Athos, that identifies their similarities
and differences, it starts from the semantic analysis of the works, whose first goal is
made with the procedure to deconstruct the images, in order to search for possible
understandings, rebuilding it according to the exclusion of further elements added
by the artist. Finally, we seek to understand the meaning of photomontages by their
names, in order to associate the names with historical events, cultural or political.
KEYWORDS: Photomontage, Athos Bulcão, Surrealism.
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Busca-se com isso, compreender o significado das fotomontagens através de suas
denominações, visando associar os nomes com acontecimentos históricos, culturais
ou políticos.
PALAVRAS-CHAVE: Fotomontagem, Athos Bulcão, Surrealismo.
FOTOMONTAGEM
O século XIX foi um período marcado por diversas mudanças na sociedade e na
cidade. Com a Revolução Industrial, houve um aumento na eficiência da produção
e aumento do consumo, consolidando assim, a estrutura do capitalismo. Esta
estrutura mudou a forma de vida da sociedade, com a cidade se firmando como o
local onde as relações sociais e econômicas ocorriam. Decorrente desse cenário,
estabelece-se definitivamente o modo de vida burguês, com sua cultura e Arte.
Entre os meios adotados para a sua representação, a Fotografia ganha destaque.
Como possuía uma função documental, não era permitido qualquer tipo de manipulação voltada para fins estéticos. De acordo com essa função, a fotografia
burguesa relatava a modernização do homem e seu espaço, além da destruição da
natureza.
No Brasil e no mundo, durante a expansão das cidades, surgiram diversos clubes
que reuniam interessados na área da fotografia, os fotoclubes. A maioria de seus
participantes trabalhavam em outras áreas e viam a fotografia como um passatempo. Em encontros, competiam-se uns com os outros, pela melhor foto, tratando-as
como obras de Arte e por meio delas, criou-se uma nova percepção do mundo e da
natureza. Nessas obras já era utilizando o recurso do pictorialismo, na qual consistia
em modificar ou suprimir seus elementos, muitas vezes a mão, alterando cores e
tons, para criar uma nova realidade, e que se assemelhassem a uma obra de Arte,
superando a função documental. A partir disso, pode-se se dizer que a fotografia é a
visão do mundo do fotógrafo, ou seja, a partir de suas escolhas, o artista/fotógrafo
reflete e analisa a mensagem na qual quer passar.
Já entre as Vanguardas Europeias, surgidas no início do século XX, especificamente
entre os Cubistas e Futuristas, se trabalhavam com colagens a partir de objetos do
cotidiano, dando origem a novas formas, resultando em uma novo meio de expressão.
Esse processo de ruptura, com as formas tradicionais de Artes, operava com o questionamento em relação as ideias, surgidas desde o século XV, sobre a definição da
representação na semelhança com o real. Essa crítica, às obras pictóricas, mostra
o interesse tanto pela ruptura na forma física da obra em si (que é escancarado na
imagem), como por uma ruptura aos valores dessa Arte burguesa.
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“O engajamento de Klutsis, Rodtchenko e Lissitzki na causa da revolução é
marcado por alguns dos postulados-chave da estética oficial: preocupação com
o realismo, o didatismo, a clareza da mensagem e a utilidade social; figuração
do herói positivo; inserção da tese no espaço da composição; escamoteio de
todo conflito, entre outros.” [2, p. 129]
Ao contrário dos dois exemplos citados, a fotomontagem surrealista possuía uma
nova abordagem, com propriedades diferentes das outras, agindo de forma contrária. Em vez do embate com a realidade, parte para um mundo interior do próprio
artista, buscando sua liberdade. Com isso, cria um espaço dentro de seus sonhos,
com personagens misteriosos e espaços oníricos. Ao invés de se dirigir a massa dirige-se ao próprio subconsciente, na solidão e na quietude do ser. O que se vê é uma
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A Fotomontagem foi adotada como arma política. Artistas como John Heartfield,
Groszr, Hannah Höch e Hausmann, faziam de suas obras meios de divulgação de sua
mensagem, esta marcada pelo choque - tanto no uso de materiais e a disposição na
imagem, quanto pelo seu significado, trazendo ao público uma situação de estranhamento à realidade apresentada. O caos presente em suas fotomontagens significava
a situação desordenada que a sociedade se encontrava, ora por meio da precarização das técnicas, ora com a não compreensão dos elementos e incoerência de ponto
de vista. A justaposição de fragmentos não procurava um sentido, mas justamente o
contrário, e neste momento, ser o espelho da realidade [1, p. 112].
Com a instauração do novo regime socialista, com a Rússia de Lenine era necessário
que houvesse uma Arte vinculada com os ideais socialistas. Os artistas da época
já buscavam uma forma de construir uma sociedade menos autocrática e desigual
e nisso, a fotomontagem construtivista serviu como um grande aliado, instruindo
uma massa de trabalhadores analfabetos ao novo sistema econômico, político e
social. Como havia uma falta de meios de comunicação e as Artes Gráficas eram
particularmente conhecidas, as colagens eram vistas como uma fonte de manutenção do regime soviético, servindo da Arte como propaganda, revivendo e fixando na
população a nova ideologia. Sua fácil decodificação era necessária para facilitar a
instrução, onde todos pensariam da mesma forma, convertendo as obras em propaganda. Nesse sentido, os artistas tiveram espaço garantido na nova sociedade em
construção, já que eram responsáveis por criar os alicerces da revolução.
Diferente dos dadaístas berlinenses, que satirizavam e criticavam seu regime político, as fotomontagens construtivistas usavam de sua Arte a serviço da revolução.
Concluindo sobre o movimento artístico, a melhor definição pode ser descrita por
Fabris:
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impressão, não o que é de fato, fazendo com que essas imagens sejam consideradas
como representações da realidade sobre a realidade.
Ao romper com o modelo sensível, o Surrealismo usa a imaginação como o elemento
principal da criação, com sua Arte unindo a Arte real e a Arte possível, o objetivo
(concreto) e subjetivo (imaginário). Para que ocorra essa figuração da mente, as colagens desmaterializam o tradicional e configuram uma nova realidade. Essa nova
percepção obriga ao espectador ter uma posição moral com a integração dessas
duas realidades. Para Fabris,
“O supra real não está além do real, mas atrás dele: para que apareça basta
modificar os próprios hábitos perceptivos e mentais, abrindo-se para aproximações arbitrárias que conferem um sentido novo à imagem.” [3, p. 3]
Essa nova realidade seria a liberdade do homem. Para eles, a lógica do consciente,
científica e tecnológica, levou ao homem a repressão e a violência, por isso a necessidade de libertar seu espírito através da construção de um novo mundo.
Max Ernst, um dos principais nomes do movimento, combina fragmentos de figuras,
como objetos, corpos, paisagens em imagens fotográficas, resultando numa grande
representação provocativa. Aliado a isso, havia grandes textos na qual ajudam ao
observador sobre o entendimento da imagem como um todo, sendo que em muito
deles, não possuíam qualquer nexo, já que eram produtos de outras colagens.
Artistas como Alberto da Veiga Guignard e Athos Bulcão possuem obras de caráter
surrealista, influenciados por Max Ernst. Nestas obras, há um desejo de se criar
lugares oníricos, improváveis, além das pessoas, onde são difíceis de serem decodificados. No entanto, mesmo possuindo um elo com o surrealismo, as obras de
Guignard não se assemelham na forma, já que o espaço entre as imagens é descontínuo e planar, sem querer adequá-los a uma ilusão de profundidade.
Athos Bulcão, diferentemente de Guignard, é influenciado pelo movimento, não sendo propriamente ligado a ele. Isso se deve a seu interesse pela fotografia e sua lógica, na qual pode se exemplificar o uso das proporções e da luz, mantendo-os fixos,
para que posteriormente, aplicá-los nas experimentações. Analisando suas imagens,
percebe-se o diálogo com o onírico, onde o real é abandonado, para dar a espaço
a ilusão. Utilizando de composições sem fissuras e perspectivas, une elementos comuns ao não comum causando um estranhamento devido ao “pouco uso”. De um
modo geral, a fotografia possui todos seus aspectos comuns inalterados, mas com
elementos não pertencentes a imagem, causando estranhamento.
Suas obras também apresentam influências do cinema, principalmente relacionado
com a teoria da montagem do cinema russo. Nesse processo esta inserido em três
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ATHOS BULCÃO - BIOGRAFIA
Carioca, nascido no bairro do Catete em julho de 1918, Athos Bulcão veio de uma
família burguesa da então capital federal, Rio de Janeiro. Criado pelo pai e pelos
irmãos, após a morte de sua mãe, quando criança, teve uma vida fechada em sua
grande casa, fazendo com que a solidão e o silêncio se tornassem companheiras em
sua vida, e aliado a sua timidez, misturou a fantasia com a realidade.
Aos 21 anos, desenhava junto a Burle Marx e este o ensinava a confeccionar telas e
pinturas, como a paleta cromática, onde se consistia numa proposta plástica resultante da combinação de cores, com base na luminosidade. Essa indicação se deu
pelo seu novo amigo e mentor, Cândido Portinari, e após receber alguns prêmios, foi
convidado a trabalhar como seu assistente no Mural para a Igreja de São Francisco
de Assis, projeto de Oscar Niemeyer, na Pampulha. Após a conclusão da obra, continuou os estudos sobre o desenho e as cores. Junto a Portinari, entendeu como melhor se utilizar da cor para seu realce e sombreamento a partir de regras definidas
que facilitavam a produção da obra como um todo. Esses ensinamentos foram seguidos por toda a vida. Para ele, não existia a inspiração pura, mas sim o estudo e
trabalho aplicados a obra.
Entre 1948 e 1950, Athos estudou na École de Beaux-Arts na França com uma bolsa
de estudos do governo francês. No país, focou seus estudos nos trabalhos dos museus, partindo de uma demorada análise dos clássicos e só assim, partindo para a
Arte Moderna. Isso lhe mostrou as semelhanças entre as duas escolas e as inspirações de uma para a outra. Entre os pintores europeus na qual o influenciaram, havia
Picasso, Braque, Cézanne e Paul Klee. Seu interesse surgiu devido as formas em
que trabalhavam sobre a cor e a construção do quadro a partir dos elementos de
composição.
461

Cristiano Giansante, Paulo César Castral

etapas. O primeiro é seleção do material bruto; o segundo, o agrupamento de planos
e fragmentos numa determinada ordem para se obtiver uma continuidade; e o terceiro, relacionado à montagem, mas com um processo mais restrito, com critérios e
com o uso de modalidades, na qual seria a justaposição, organização e fixação dos
elementos.
Isso faz com que suas fotomontagens sejam diferentes dos outros artistas, já que
mantém sua textura fotográfica inalterada, adicionando os elementos posteriores
e os refotografando. Com essa junção, pode-se afirmar que as fotomontagens são
como filmes estáticos, já que possuem um ritmo de composição próprio, com rupturas, espaços contínuos ou vazios.
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A música e o cinema também eram componentes que o estimularam artisticamente,
já que para ele, a pintura continha uma música silenciosa e as fotomontagens, movimento. Esse último passou a ser feito em 1952, quando surgiu a ideia de criar nada
relacionado a fotografia, teatro ou cinema. As fotomontagens eram criadas a partir
de cenas cotidianas mas com o olhar surreal, cortadas e coladas, sendo refotografadas, transformando-os em cenas absurdas, que além disso, representava uma cena
de um filme, com seu enquadramento e movimento, como se pudesse pressentir por
aquilo que viria surgir.
ANÁLISE DAS FOTOMONTAGENS
A partir da subversão através da sobreposição de imagens comuns, mas que com
sua lógica alterada e refotografas, há a criação de novos quadros com cenas contraditórias e divergentes da realidade.
Em uma primeira análise, percebeu-se o emprego de duas lógicas de montagem:
abstrata ou real. Por vezes observou-se uma síntese de linguagens, onde o significado de “abstrato” e “real” se deu a partir da própria especificidade de suas obras.
Isso porque as fogem, em um modo geral, de uma lógica que remete ao comum,
a expressão de uma imagem que se vê em um jornal, por exemplo. A lógica real
foi definida pela coerência no emprego entre os elementos das fotomontagens, que
resultassem em um produto final em que as partes dialogassem entre si, porém sem
que estas partes não se contrastassem demasiadamente em relação ao contexto
geral do trabalho. No seu oposto temos a lógica abstrata.
Outra característica possibilitou em definir fotomontagens estáticas, em movimento
ou mistas. Essa ação se deve há um recorrente emprego de figuras, que associadas
entre si, apresentam cenas cotidianas e que estivessem acontecendo naquele instante, do modo que se houvesse um fotógrafo retratando o exato momento de um
acontecimento inusitado, mas pelo interesse do artista.
Uma terceira aproximação das fotomontagens refere-se ao papel do espaço figurado
como membros atuantes no significado da obra. Nesse caso, foram divididos em dois
grupos na qual o primeiro há uma maior diálogo entre os elementos e o segundo,
menor. Entretanto, percebe-se que muitos desses elementos somente são “unidos”
após uma análise individual de cada um, junto com o entendimento sobre o nome
da obra, orientando assim a compreensão da obra por completo. A partir destes
elementos, cuja forma ou posição no espaço é pré-definidos, há a formação de cenas cuja plasticidade da percepção é criada a partir da “alteração ou supressão de
detalhes” - que nesse caso, é a influência do espaço na composição da obra.
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DESCONSTRUINDO AS MONTAGENS
Utilizando métodos de arranjo e organização das fotomontagens na qual suas
características se contrapõem a partir de grupos, há a possibilidade de desconstrução
das montagens com a designação de identificar e compreender a mensagem proposta pelo artista. O propósito desta análise ocorre através da investigação de seus
elementos como um instrumento de identificação, na qual com a retirada dos mesmos e a elevação do fundo para um primeiro plano, evidencia-se novas possibilidades de leitura da obra ou a constatação de que o mesmo não possui significado
algum fora de seu contexto mais amplo.
A partir da separação em grupos já antes descritos, houve a desconstrução das montagens a partir da eliminação dos elementos. Um fato curioso fora a utilização de um
mesmo fundo para a criação de duas fotomontagens diferentes. As obras “Recordações Viagem - O turista I”(Fig. 1) e “Recordações de Viagem - O turista II”(Fig. 2),
de 1952 e 1953, respectivamente, e “A Invasão dos Marcianos” (Fig. 3), de 1952 e
outra, Sem título nem data (Fig. 4). Nos dois casos, houve a sobreposição das figuras
diante de uma imagem de fundo e a decorrente refotografia. Um aspecto interessante desta variação está no resultado final de sua lógica de montagem.
Enquanto que a primeira imagem se insere num contexto na qual as figuras se encontram de maneira estática, realista e com a influência do meio na sua composição
geral, a montagem do ano seguinte, se encontra com a influência do meio e realista,
porém com o uso misto de elementos estáticos e em movimento. Situação semelhante com as duas últimas fotomontagens descritas. Tanto “A Invasão...”, quanto
a obra sem título, possuem em sua lógica, aspectos na qual há um uso misto de
elementos abstratos e realistas, com movimento e sem influência do meio. Essa
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Segundo Pedrosa [4], isso ocorre ao fato de que a percepção do fundo - este como
um objeto atuante no sentido de ser mais um elementos da obra - depende da existência de diferenças de intensidade entre as múltiplas excitações provenientes de
várias partes do campo. Examinando cada fotomontagem a partir de seus elementos
e catalogando-os em uma lista, verifica-se a presença de diversos componentes cuja
presença é uma constante ou não. Um caso em particular é a presença em todas as
fotomontagens de imagens de homens e/ou mulheres e/ou crianças, algumas inseridas em situações adversas e que demonstram o interesse do artista em descontrair sobre momentos do dia-a-dia. Essa presença, traduz o seu interesse em mostrar
as relações sociais - de forma divertida e ao mesmo tempo ácida, como uma crítica
a valores antes tão aceitos e difundidos pela modernidade, como o racionalismo.
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semelhança infere na atuação do fundo na obra como um todo, como se houvesse
um elemento central, na qual unisse as partes desconexas, trazendo um mínimo de
entendimento ao produto em sua completude.
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Fig. 1 - Recordações de
Viagem - O turista I, 1952 [5].

Fig. 2 - Recordações de
Viagem - O turista II, 1953 [5].

Fig. 3 - A Invasão
dos Marcianos, 1952 [5].

FIGURAS EM SEU ASPECTO
POLÍTICO, SOCIAL E CULTURAL.
Como a obra de Athos Bulcão possui uma intrínseca
relação entre o momento político e cultural do Brasil
e do mundo nos anos de 1940/50, para se entender
o significado de suas obras, primeiramente é necessário compreender o período e associar os elementos ali presentes com os nomes das fotomontagens.
Essa difusão de ideais modernos, cujo otimismo e a
esperanças de novos tempos se contrapõe ao obsFg. 4 - Sem título, 1953 [5].
curo período da Segunda Grande Guerra, é retratado
com uma forma satírica em composições que indicavam a nova forma de vida da sociedade urbano-industrial cuja grande inspiração
era o modelo norte-americano e seu “American way of life”. Entretanto, muitas das
críticas utilizadas em suas fotomontagens rementem a acontecimentos relacionados
à Literatura e a História. Obras como “Du côté de Guernantes” (Fig. 5), de 1952,
refere-se a obra de Michael Proust, Em Busca do Tempo Perdido, obra dividida em
sete vo-lumes, publicados entre 1913 e 1927, sendo o terceiro livro, Le Côté de
Guernantes, a referência à fotomontagem. Neste livro, há uma crítica sarcástica
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Fig. 5 - Du côté de Guernantes,
de 1952 [5].

Fig. 6 - O pesadelo da
Senhora Vanderbitt, 1953 [5].

“Um Americano em Paris” (Fig. 7), de 1954, possui referências ao filme de mesmo
nome, lançado em 1951. Dirigido por Vincente Minneli, ele traz a história de um
ex-soldado americano que vive em Paris e busca ser pintor. A história faz parte de
um grande momento do cinema musical, em sua evolução como linguagem e estilo, além das diversas referencias a grandes mestres da pintura francesa, como
Toulouse-Lautrec e Van Gogh. Se olharmos para a biografia de Athos Bulcão e seu
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a aristocracia e em como alguns de seus membros buscam subir socialmente.
Na fotomontagem, pode-se dividi-la em duas partes; a primeira mostra um grupo
de mulheres com trajes do início do século XX e logo abaixo, dois hipopótamos, que
podem representar a vagorosa e inativa sociedade da época.
“O pesadelo da Senhora Vanderbitt” (Fig. 6), de 1953, relaciona-se com a história da
família Vanderbitt, uma das mais ricas dos EUA dos anos de 1800, na qual o patriarca não dividiu a sua fortuna em iguais partes para seus filhos e esposa, deixando
a maior quantia de dinheiro à seu filho e o restante da herança as filhas. Se analisarmos a montagem, se percebe em um primeiro plano uma mulher jogando tênis
(cujo corpo é de uma jovem, mas com cabeça de uma senhora) e uma cabeça de
homem logo acima, sobre um fundo que se assemelha a um baile ou a um cassino
visto de cima. No plano inferior da montagem, há dois homens, sendo um deles com
um aspecto de riqueza e poder. Se não fosse a indicação do nome, não se haveria o
entendimento que o artista tinha em mente. Essa relação entre a figura e a denominação demonstra a união das linguagens nesse sentido.
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momento como ator de teatro na juventude, além
do período em que estudou Artes na França, notase o prestígio e agrado do artista nessa obra cinematográfica, que uniu a pintura e a música, duas
de suas grandes paixões e em que em sua fotomontagem, a deixa de forma cômica e informal.
Esses elementos logo são vistos em primeiro plano,
como o homem que pula a carroça e o outro, com
trajes sumários e capacete de soldado. A imagem
do carneiro traz mais um estranhamento a obra,
sem que haja um motivo aparente.

Fig. 7 - Um Americano
em Paris, 1954 [5].
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CONCLUSÕES
A fotomontagem foi adotada pelas vanguardas artísticas como uma linguagem capaz de rearticular a realidade, revelando suas contradições. Pode-se assim trazer
a dimensão política para o campo da Arte, seja pelo protesto dadaísta, revelando
os absurdos um período de guerras, seja na construção de um novo mundo pelo
construtivismo, estabelecendo as bases de um novo regime político. As experiências
surrealistas incorporam a dimensão do onírico e do supra real, ampliando as possibilidades dos diferentes olhares sobre a realidade. Inscrita nesse campo, a obra
em fotomontagem de Athos Bulcão problematiza a euforia de uma sociedade em
plena expansão nas bases desenvolvimentistas. Tais imagens possibilitam, por meio
das metodologias de análise aqui adotadas, mapear o tempo histórico tanto de uma
sociedade como das particularidades do artista. Um meio de representação gráfico
que traz em si as estruturas significantes de um mundo que buscava sua definição
na constituição de uma nova maneira de representar a si mesmo.
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AS IMAGENS DO MUNDO
NAS ONDAS CURTAS DA RÁDIO
Antonio Argolo SILVA NETO
Univ.Estadual Feira de Santana, Univ. Estadual Sudoeste da Bahia, Brasil (dxargolo@yahoo.com.br)

RESUMO
O artigo discorre sobre as imagens do mundo que são veiculadas pela comunicação
das rádios internacionais - transmitidas por vários países em língua portuguesa e espanhola para o Brasil na faixa das Ondas Curtas (OC). Objetivos: analisar e discutir a
iconografia política e cultural a partir das imagens sonoras e visuais. Trata-se de uma
pesquisa semiótica, análise iconográfica, baseada na investigação dos programas e
cartões QSL (materiais radiográficos) acostados ao acervo do pesquisador. Projetada
durante a Guerra Fria, a radiodifusão internacional tende a preservar sua ideologia
através dos discursos políticos e culturais presentes nas imagens. A sua intensão
é divulgar o país de origem e refletir sobre fatos históricos. Contribuindo para dar
visibilidade ao imaginário coletivo e aos diferentes pensamentos sobre a conjuntura
mundial.
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Radiofônica, Cultura, Imagem, Política, Guerra Fria.
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ABSTRACT
This study is about the world’s images that are broadcast by the international radios’
communication, transmitted by several countries in Portuguese and Spanish, to Brazil
in Short-Wave (SW), having for goals the analysis and discussion on the political and
cultural iconography from the visual and sound images. This is a semiotic research
and iconographical analysis based on a programs’ investigation and QSL’s card (radiographic materials) from the collection of the researcher. Since it was conceived
during the Cold War, the international broadcasting tends to preserve its ideology
by means of cultural and political discussions presented in images. One of the intentions of this paper is to publicize the country and reflect on historical facts, thus
contributing for the visibility of the collective imaginary and different thoughts about
the world conjecture.
KEYWORDS: Radio Communication, Culture, Image, Politics, Cold War.

GEOMETRIAS & GRAPHICA 2015 PROCEEDINGS
ISBN 978-989-98926-2-0

Antonio Argolo Silva Neto

INTRODUÇÃO
A rádio é um fenômeno recente na História mundial. Ele começa a ganhar notoriedade no início do século XX, marcado pela facilidade que a mídia eletroeletrônica
dispõe em alcançar as pessoas de níveis culturais e espaços geográficos distintos
através da voz. Pautado na oralidade o marco inicial da rádio foi o uso das Ondas
Curtas (OC), uma interface de transmissão capaz de alcançar grandes distâncias
ao redor do mundo. Portanto, uma importante tecnologia para atender à demanda
de comunicação naquela época. E ainda hoje, em uso, como mídia alternativa nos
receptores convencionais.
A radiodifusão via OC começa a se projetar durante as Guerras Mundiais a partir de
uma modalidade denominada “serviços internacionais” . Tais serviços (programas)
começam a serem irradiados de vários países com destino os cidadãos no exterior.
Emitindo em dezenas de idiomas e centenas de horas diárias - incluindo programas
de várias partes do globo em língua portuguesa para o Brasil.
É nesse escopo político e ideológico que se propõe discutir as imagens do mundo
difundidas pela rádio. Utiliza-se o material da pesquisa e as experiências pessoais do
pesquisador na sintonia estrangeira. Particularizando o recorte da sua dissertação
de Mestrado mediante a investigação das imagens visuais e sonoras proporcionadas
pelas rádios internacionais. Ao lançar um olhar semiótico sobre essas imagens procura-se identificar seus pressupostos ideológicos e sua possível relação à conjuntura
mundial.
A CARACTERIZAÇÃO POLÍTICA E VISUAL DA SINTONIA ESTRANGEIRA
Durante a Guerra Fria a rádio experimentou um momento áureo. O mundo estava dividido pelas superpotências e havia não apenas o interesse pela hegemonia política
entre comunismo x capitalismo, mas também o desejo da comunidade mundial em
difundir os valores humanos e construir uma cultura de paz. As “rádios internacionais” surgem com esse propósito de difundir opiniões e informações culturais para
todos os recantos do mundo, utilizando como estratégia a própria língua falada pelo
ouvinte.
Para a Enciclopédia Mirador [1] essas rádios ajudam a difundir modos de vida e contrapor visões de mundo. Já o Serviço Brasileiro da BBC [2] destaca o papel das suas
emissões radiofônicas como interlocutoras da população brasileira, silenciada pela
Ditadura Militar. No âmbito da Guerra Fria: “[...] Margareth Thatcher, declarou, certa
vez, que os programas de rádio para o exterior contribuíram mais para a transformação liberal do mundo do que os batalhões armados [...]” [3, p. 1].
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Fig. 1 e Fig. 2 - QSL da Rádio Internacional da China - CRI (frente e verso). Série “bronze
na China antiga”, formada por 6 cartões que foram impressos pelo Serviço em português.
Fonte: Acervo do pesquisador.
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Ao situar a rádio como propulsor de imagens, logo vem à mente algumas indagações:
afinal, de que forma a mídia sonora pode transmitir imagens? Quais são as imagens sonoro/visuais que é possível identificar na iconografia radiográfica mundial?
À luz da semiótica, Joly [4] situa a imagem como a representação de algo que está
ausente e pode ser perceptível tanto nas suas formas visuais, nos fenômenos naturais, quanto nas imagens mentais: pensamentos, sonhos, poesias, narrações,
devaneios... Portanto, a imagem depende do homem que a percebe, a reconhece e
se apropria das suas potencialidades de representação visual inclusive através do
uso de instrumentos.
Diferente da televisão, a rádio se constitui num instrumento desprovido da veiculação das imagens visuais. Contudo, sua visualidade torna-se latente mediante as
interações humanas, pela condição de “ser imaginativo”, sensível à construção dos
sentidos ao interagir com o rádio. Bachelard [5] teoriza que, graças à essas características, o uso da rádio veio suprir não apenas uma necessidade de informação,
mas também a intensidade mental, tão necessária no mundo contemporâneo.
Em se tratando das imagens mentais e visuais a radiodifusão internacional, em
paralelo à sua programação, favoreceu a produção e circulação de imagens gráficas
(cartão QSL), que são enviadas aos ouvintes visando confirmar a recepção.
A partir do QSL (Fig. 1 e Fig. 2) pode-se inferir que essas imagens nos ajudam a
compreender que a Rádio Internacional da China (CRI) confirmou a sintonia da sua
programação, captada pelo ouvinte brasileiro, em 15/10/10 na frequência de 9.410
kHz. Ainda é possível identificar no cartão QSL o uso do bronze na China antiga
para a fabricação de adornos, artefatos ritualísticos e
de uso doméstico. Essas informações também fizeram
parte dos temas veiculados nos programas da CRI.
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QSL faz parte do Código Fonético Internacional iniciado pela letra “Q”, seu uso aparece nas sentenças sonoras, verbais e gráficas formuladas na rádio, inicio do século
XX. Sendo uma imagem que surge a partir da rádio e se ancora nas pautas da programação, o QSL assume sua caracterização como material “radiográfico”. “Gráfico”,
pois é produzido a partir das teorias gráficas; o prefixo “radio” vem de suas origens
na palavra rádio, atende a uma especificidade do meio e de suas imagens radiofônicas por fim visualmente materializadas numa linguagem gráfica [6].
Cada emissora é responsável pela formatação e temática dos seus cartões QSLs. Em
geral eles possuem na sua face uma ilustração, enquanto o verso (Fig. 1 e Fig. 2) é
destinado ao nome da rádio que o produziu, as informações sobre a data, a hora e a
frequência em que o ouvinte sintonizou a programação. E também os agradecimentos do diretor da estação, pois o QSL participa da dialética emissor/receptor. Para
recebê-lo é preciso ouvir e informar através de um relatório denominado informe de
recepção.
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AS IMAGENS RADIOGRÁFICAS NA GUERRA FRIA
Ao citar o episódio “A guerra dos mundos” - que gerou um pânico generalizado entre
os ouvintes de uma emissora americana - Bordenave [7] conclui que a comunicação humana não é um fenômeno linear. O processo de comunicação está sobrecarregado de símbolos e signos, que permite aos receptores recriar suas mensagens
e dar a elas novos significados que vão muito além da intensão de quem produz e
veicula a informação. Sob esse mesmo efeito as mensagens da rádio tiveram um
curso bem distinto do que propunha os esforços da Guerra Fria. A diversidade de
informações contribuiu para a comparação dos fatos e ampliou novas consciências.
Assim a radiodifusão internacional passa a assumir uma nova proposta cultural, tendo o homem, suas crenças, criações e necessidades como pautas radiográficas. A
partir desse escopo é possível caracterizar as mensagens da rádio em informações
de “atualidades”, “opinião” e “entretenimento”.
Atualidades
Clausse, citado por Xifra-Heras [8], define “atualidade” como: “[...] ‘a relação pura e
simples, mais ou menos circunstanciada, de um fato - situação, ação, pensamento,
opinião - que pertence ao presente mais imediato’”. As notícias do cotidiano se reportam aos fatos recentes, repercussão imediata. Mas possuem ligações no passado,
pois se deslocam para o futuro com o objetivo de formar comportamentos e opiniões,
visando uma melhor compreensão histórica do mundo.
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Nesse sentido a “atualidade” assume seu lugar na programação, no conjunto das
circunstâncias relativas ao cotidiano local e mundial. Ao ato de informar à audiência os aspectos culturais, econômicos, geográficos, a educação, o turismo, etc.
Isto perpassa pelo conjunto de símbolos, que atuam na configuração da imagem e
infraestrutura dos países que as emissoras se encarregam de transmitir ao público
estrangeiro.

Os serviços internacionais iniciam a programação com as noticias recentes. Em
seguida vão ao ar os temas da atualidade e as reportagens que contemplam um
posicionamento sobre a historiografia mundial, alicerçado no pensamento coletivo.
Destacam-se nesse ideário coletivo a Fig 3 e a Fig. 4, respectivamente pela Radiodifusão Portuguesa (RDPI) e Rádio Voz da Rússia (VOR). A radiografia das suas propostas retrata a identidade cultural do país e suas experiências coletivas destacadas
pela conquista do novo mundo.
Durante a corrida colonial Portugal se tornou referência em navegações. Tendo o
mare magnum como cenário o QSL (Fig. 3) resgata essa saga a partir de um fato
cotidiano, que Burke [9] conceitua como a imagem do “instantâneo”. O QSL, datado
de 1977, retrata, a partir de uma pintura de Abílio Leal, as mulheres portuguesas
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Fig. 3 e Fig. 4 - QSLs da Rádio Portugal (RDPI) e Rádio Voz da Rússia
Fonte: Acervo do pesquisador.
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nos seus afazeres de pescaria e abastecimento de água numa aldeia de pescadores em Nazaré. O domínio de Portugal sobre os oceanos se traduz num símbolo
recorrente desde o período das navegações. Ainda hoje está presente no imaginário
social, nas manifestações artísticas e em outras faces radiográficas da emissora
portuguesa.
No QSL da Rádio Voz da Rússia (Fig. 4) as cores de fundo, em tom de azul-escuro,
sugere um campo espacial com vários corpos celestes; e no primeiro plano uma
montagem de imagens compõe o assunto principal. Está visualizado um rosto
humano formado por recortes étnico-culturais, a imagem de um globo terrestre visto
de cima, um fone de ouvido e as cores da bandeira russa. Desde a Guerra Fria a
antiga União Soviética disputou o espaço sideral com os Estados Unidos. Pontuado
pelo desenvolvimento tecnológico e pelas experiências em voos tripulados, os soviéticos se anteciparam nas corridas espaciais conquistando um feito histórico protagonizado por Iuri Gagarin - primeiro homem a atingir a órbita da terra. São essas experiências coletivas que a Voz da Rússia retoma no QSL. Um rosto humano formado
por recortes e cores evidencia a composição da sociedade russa por várias etnias
(orientais e ocidentais). O globo retoma a Rússia ainda como o centro do mundo e
do espaço. As cores da bandeira dão formas a um capacete de astronauta. Já o fone
de ouvido é uma referência à comunicação radiofônica de um país em sintonia com
o mundo. O iconotexto conclui essa mensagem: “Nós falamos para o mundo inteiro”.
O jornalismo de opinião
Segundo Freitas [10] o uso da opinião pública vem sendo deslocado ao longo da
História com o advento da imprensa e dos mass media. A autora ainda cita Monique
Augras em suas ideias sobre o assunto, que perpassam pela compreensão de: “[...]
um fenômeno social. Existe apenas em relação a um grupo, é um dos modos de
expressão desse grupo e difunde-se utilizando as redes de comunicação do grupo”.
A opinião pública se constitui na própria cultura e se vale desse campo operacional
para se autoafirmar como um valor a ser difundido e apreciado pela sociedade. Na
rádio, torna-se perceptível pelas intenções ideológicas da Guerra Fria, entre os países
alinhados aos blocos mundiais; seja na difusão de uma consciência pelas emissoras
humanitárias, religiosas e destinadas à proteção da vida, do meio ambiente, etc.
O antagonismo político foi marcante nas emissões da Voz da América e Rádio Central de Moscou. Entretanto parece que a potência socialista esteve mais interessada
em combater a expansão capitalista também pela persuasão e propaganda militar.
Burke [9] comenta que as imagens produzidas em países socialistas tendem revelar
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Fig. 5 - As mulheres milicianas na Revolução Chinesa.
Fonte: QSL da Rádio Pequim (1974), ilustrado num Calendário de parede, outubro 2006,
do Rhein-Main-Radio-Clube (RMRC). Frankfurt, Alemanha.
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as formas de representação cultural vigente. Sendo assim, os QSLs da Rádio Pequim
(Rádio Internacional da China) trazem em seu escopo as imagens que retratam a
China nesses contextos histórico-culturais. No QSL (Fig. 5), emitido em 1974, essa
leitura se constitui num quadro rico em signos e símbolos que permitem uma compreensão histórica e a elucidação dos objetivos pelo qual ela foi produzida.
Mediante a análise pré-iconográfica, preconizada por Panofsky [11], essa imagem se
configura a partir das tarefas artesanais e militares desenvolvidas pelas mulheres
chinesas numa aldeia miliciana. O artefato produzido por elas é uma “maca” destinada ao tratamento hospitalar dos feridos em guerra. Os demais objetos que estão
no cenário também são enigmáticos: um rádio com antena levantada, armas, caixa
de primeiro socorro e a tropa feminina armada, marchando em fila.
Embora a década de 70 começa a esboçar uma possível paz e aproximação da China
ao Ocidente, o país se mantém cauteloso face à instabilidade mundial e preparado para um iminente embate militar. Nesse desenho do cotidiano, o imaginário
e as experiências da guerra parecem ganhar visibilidade na esfera popular feminina.
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A “rádio com a antena levantada” denota a ideia de “rádio ligado”. Reforça a importância da mídia radiofônica na consolidação do Estado chinês e no seu contato com o mundo através das Ondas Curtas. A sintonia radiofônica serviu para
formar mentalidades, noticiar e dar visibilidade à imagem de China no âmbito
mundial, bem como na integração da população nacional à desenvoltura dos seus
projetos políticos.
As rádios internacionais acompanharam a Guerra Fria até sua fase de distensão: a
queda do comunismo e a dissolução das repúblicas soviéticas. Muito embora o desgaste comunista tenha se repercutido como um efeito dominó a partir do Leste Europeu, a queda do Muro de Berlim parece ser o fato mais contundente desse processo.
Por certo, o QSL da Rádio Deutsche Welle - Alemanha (Fig. 6) retoma uma imagem
de uma profundidade histórica e simbólica para os ouvintes. Há nela um forte apelo
intrínseco aos arquétipos coletivos, tal como menciona Jean Chevalier [12] sobre o
significado da porta no imaginário humano:
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“A porta simboliza o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos,
entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza
extrema. A porta se abre sobre um mistério. Mas ela tem um valor dinâmico,
psicológico; pois não somente indica uma passagem, mas convida a atravessá-la. É um convite à viagem rumo a um além” [12, pp. 734-735].

Fig. 6 - Portal de abertura política entre as Alemanhas
QSL sintonia de 27/10/01, 20:05 UTC, 17595 kHz) Fonte: Acervo do pesquisador.
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A abertura do “Portão de Brandenburgo” representa uma das imagens mais marcantes e emblemáticas desse período histórico. Uma porta aberta simboliza a receptividade, um lugar de passagem e transição. Representa a abertura política não
apenas entre as Alemanhas, para esboçar o quadro de imagens de um novo mundo
então desgastado pelo jogo ideológico protagonizado entre comunismo x capitalismo.

a ideia de vencidos e vencedores a rádio fortaleceu
o imaginário e a necesidade
de vencer obstáculos. Não
obstante ao caráter da Guerra Fria, a representação das
culturas tradicionais sobressaiu nesse conflito ideológico. O Leste Europeu é rico
nessas imagens, tal como
pode ser visualizado nas
festas ciganas, QSL da Rádio Tirana, Albânia (Fig. 7).

Fig. 7 - QSL da Rádio Tirana (1990). Tradições folclóricas em
Ktuja - Albânia. Fonte: Acervo do pesquisador.
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Entretenimento
Silva Neto [6] constatou que a audiência internacional possui motivações que vão
além do sentido convencional: o prazer de ouvir rádio, colecionar QSLs, escrever para
as emissoras, receber souvenir, apreciar esportes, músicas, etc.
A sintonia radiofônica se transforma numa distensão da vida cotidiana, pela busca
do prazer e da diversão, em consonância com as trocas culturais. Isto é, a estimulação da sensibilidade humana para o entretenimento e apreço cultural em suas
esferas artísticas, espirituais e esportivas de vários países pelo viés da ludicidade.
Nesse campo ideológico, a veiculação de esportes pela rádio reforça a propaganda
dos investimentos no potencial humano e na justificação do modelo político. A radiografia esportiva vai além do desempenho dos atletas: reforça o patriotismo, a
qualidade de vida e o potencial possivelmente a ser utilizado como força militar.
Concorda-se com Huizinga [13], que o lúdico está presente na vida humana sob
a forma do jogo e dela participando em sua ampliação cultural. O jogo não consiste apenas no próprio ato de jogar, mas se estende às “necessidades imediatas da
vida”, fortalecendo uma simbologia portadora da intencionalidade cultural. As imagens da rádio durante a Guerra Fria se alicerçam nas intensões do jogo. Ao denotar
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A rádio permite uma viagem pelo mundo e a apreciação de um universo polifônico
e multicultural, que se urde às imagens radiográficas. Essas experiências extrapolam o conflito político, pois se aproximam das necessidades humana e suas práticas
coletivas.
CONSIDERAÇÕES
Ao situar os serviços internacionais como propulsores das imagens sonoras e radiográficas, houve a intenção de confirmar a importância da rádio mundial como
meio de informação e formação na conjuntura da Guerra Fria. Até porque esse conflito não resultou num embate de amplitude militar. Mas, num discurso ideológico e
persuasivo que encontrou fluxo mundial na radiodifusão via Ondas Curtas.
Mesmo tentando veicular a propaganda ideológica dos países de emissão e do modelo político vigente, a rádio não conseguiu minimizar o caráter antropológico presente nas inferências culturais. Isso aconteceu porque os meios de comunicação,
incluindo a rádio, é apenas uma extensão do ser humano e das suas manifestações
coletivas.
Após a distensão da Guerra Fria (final dos anos 80 e início da década de 90) boa
parte dessas emissões começou a ser desativada nas Ondas Curtas, restando poucas opções de sintonia. Ao noticiar os fatos e os generais abandonando o campo de
batalha a rádio internacional deixa um legado. Seja em aproximar o próprio homem
ao mundo e ampliar seu quadro de imagens a partir das informações e dos contatos
culturais.
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