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RESUMO: 

O presente trabalho discute a contribuição da análise gráfica de projetos arquitetônicos exemplares como 
ferramenta de aprendizado na formação do arquiteto. A utilização desta ferramenta se insere na tentativa de 
dotar o atelier de projeto de procedimentos didáticos adequados à integração dos conhecimentos 
necessários a essa formação, amparada na crença de que, pelo menos em grande parte, o processo 
ensino-aprendizagem é responsabilidade do docente, na contramão da “tradição do autodidatismo” e do 
aperfeiçoamento de “talentos inatos”. Partindo dos resultados de trabalhos de redesenho e análise gráfica, 
realizados nas disciplinas Estágio Supervisionado V e VI, do curso de graduação em arquitetura e 
urbanismo da UFPB, pretende-se discutir estratégias de aproximação entre as áreas de teoria, história e 
projeto considerando que a sistematização de procedimentos teórico-metodológicos mediada pela análise 
gráfica – amparada pelo redesenho – revela-se instrumento facilitador da apreensão de um conteúdo que é 
próprio do projeto, a reflexão intelectual sobre o produto gerador de novas propostas. 

Palavras-chave: redesenho, análise gráfica de projetos, atividade projetual. 

 

ABASTRACT: 

This paper discusses the contribution of graphic analysis of singular architectural projects as a learning tool 
in architectural education. The use of this tool represents an attempt to provide the project practice class with 
didactic procedures for integration of the knowledge necessary for such training, supported by the opinion 
that a successful teaching and learning process is, in most part, teacher responsibility, contrary to a sort of 
“self-education”  tradition and improvement of “innate talent”.  Presenting the experience of re-drawing and 
graphic analysis works performed in subjects Estágio Supervisionado V and VI, of graduate school of 
architecture of UFPB we intent to discuss strategies to approach theory, history and project areas, 
considering that graphic analysis – supported by re-drawing process – proves to be facilitator of the seizure 
of a architectural project specific content, intellectual reflection on the product which generate new ideas.    
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INTRODUÇÃO 

[…] trata de recoger, ordenar y reflexionar sobre los recursos gráficos que 
podemos utilizar cuando queremos comunicar algo sobre un determinado espacio, 
edificio, lugar, ciudad, o cualquier otro elemento de nuestro entorno construido.” 
(BOTELLA, 2004, p.4) 

As recentes discussões sobre o ensino e a pesquisa em arquitetura denotam a concentração de 

esforços no sentido de delimitar o campo disciplinar da arquitetura, dar ênfase à questão da 

“ensinabilidade” do projeto e divulgar experiências didáticas que ensejam a constituição de 

possíveis métodos de ensino do projeto, além das discussões referentes à pós-graduação em 

arquitetura e formação do professor arquiteto.  

O “aprender fazendo” como prática nos ateliês de projeto vem, há algum tempo, sendo 

questionado, Chupin alerta: 

[...] o impasse ético, que o pensamento da ‘ensinabilidade’ deve temer é o decreto 
da impossibilidade de ensinar, quer ele diga respeito a uma matéria ou, ainda mais 
grave, às capacidades cognitivas do aluno. (CHUPIN, 2003, p.21) 

Alguns métodos têm sido colocados, tais como a abordagem arquiteturológica proposta por 

Philippe Boudon et al. (2000), que estuda a natureza das operações mentais do arquiteto em sua 

fase de concepção, com foco na identificação das fontes de suas idéias e sua evolução, método 

centrado no conceito de escalas arquiteturológicas que visam explicitar o trabalho intelectual do 

arquiteto. Para Mahfuz: 

[...] se o projeto não pode ser ensinado, como dizem muitos, certamente pode ser 
aprendido. Esse aprendizado se dá na própria prática de projetos, pela repetição 
de um procedimento e pelo acúmulo de conhecimentos que acarreta. (MAHFUZ, 
2003, p.64)  

O modelo de ensino apoiado na figura do grande mestre, detentor por excelência do 

conhecimento sobre o fazer arquitetônico, bem como a idéia de que o talento em arquitetura é um 

“dom divino” e que, portanto, não se ensina, têm sido, da mesma forma, alvo de contundentes 

contestações (Castro Oliveira, 1986; Silva, 1986; Vargas, 2007).  
                                                            

1 Mestre em engenharia urbana pela UFPB e professora assistente do Departamento de Arquitetura da UFPB 
2 Doutora em Teoria e História da Arquitetura pela ETSAB-UPC, professora associada do Departamento de Arquitetura 
e do Programa de Pós-Graduação da UFPB e professora colaboradora do PPGAU-UFRN 
3 Doutor em Teoria e História da Arquitetura pela ETSAB-UPC, Professor adjunto do Departamento de Arquitetura e do 
Programa de Pós-Graduação da UFPB e editor do Vitruvius Espanha 
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Os processos de ensino/aprendizagem, bem como o papel pedagógico do professor fazem parte 

de uma discussão que se amplia nos fóruns especializados e na pós-graduação, que buscam 

verificar como o ensino e a produção do conhecimento vêm se desenvolvendo (Boutinet, 2002; 

Chupin, 2003; Reinghantz, 2003; Silva, 2007). Para Marques e Veloso (2007), hoje, o professor de 

projeto deve ser necessariamente também um pesquisador. 

A partir da segunda metade do século XX vêem gradualmente se consolidando investigações 

ancoradas na análise gráfica do projeto arquitetônico que buscam, por um lado auxiliar a 

compreensão dos processos históricos vinculados ao universo arquitetônico e, por outro, dar 

subsídios à prática projetual a partir do estudo de edifícios exemplares. 

Entre os estudos pioneiros podemos destacar o hoje clássico The Mathematics of the ideal Villai 

de Colin Rowe, publicado em 1947, um dos primeiros trabalhos de análise que aponta o valor 

heurístico do projeto.  Rowe compara graficamente os projetos de casas de Palladio (Villa 

Malcotenta – La Rotonda) e de Le Corbusier (Villa Stein, Garches), juntamente com os escritos 

destes autores, visando esclarecer e aproximar as suas respectivas intenções de projeto. 

Conforme Boutinet (2002, p.162), além da representação, que corre o risco de congelar a 

intenção, o projeto se apresenta como esboço da criação visada e das idéias que a inspiram. 

 

Maquete física do Restaurante Cantor Drive-in, Indianápolis, 1946 - 1948, Arquiteto Mies Van der Rohe. 

Fonte: Portal Història en Obres. 
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Maquete digital da estrutura da Unidade de Habitação de Marseille, 1945 - 1946, Arquiteto Le Corbusier. 

Fonte: Grupo de Pesquisa A construção formal na arquitetura, vinculado à UFRGS e coordenado por Edson 

Mahfuz. 

A partir dos anos 1990 diferentes modos de análise do objeto arquitetônico foram difundidos 

através de trabalhos reconhecidos e amplamente adotados no ensino de arquitetura tais como os 

de Geoffrey Bakerii, Francis D. K. Chingiii e Hideaki Haraguchiiv. Atualmente merecem menção 

grupos de pesquisa que vêm, dentro dos marcos universitários, trabalhando sistematicamente a 

análise de projetos, entre eles: A construção formal na arquitetura, vinculado à UFRGS e 

coordenado por Edson Mahfuz; o Grupo Història en Obres, vinculado a ETSAB-UPC e 

coordenando por Fernando Alvarez Prozorovich; Arquitectura en Construcción, da UAH, vinculado 

a ETSA da Universidad de Alcalá coordenado pelos professores Ana Rodriguez, Rafael Hernando, 

Teresa Escaño. Em todos estes casos, independente dos objetivos de cada um dos grupos, o 

redesenho, a execução de modelos construídos, digital ou fisicamente, e a análise dos diferentes 

componentes da arquitetura em questão servem como ferramentas para reconhecer a importância 

de um processo de compreensão a partir da obra e de sua realidade física como condição 

fundamental para a elaboração de um discurso crítico. 

Merece ainda menção alguns trabalhos produzidos no âmbito da pós-graduação que discutem e 

ou adotam o instrumento da análise gráfica, tais como os de Mauricio Lima Condev, Ana Tagliarivi, 

Marcio Cotrimvii e especialmente o de Elena Mata Botellaviii. São trabalhos que, sob diversos 

aspectos, corroboram com o potencial de se construir diálogos e aproximações entre os campos 

da teoria, da prática projetual e da crítica a partir do instrumental gráfico.  
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Desenhos usados na tese de doutoramento de Marcio Cotrim, Construir a casa paulista: o discurso e a obra 

de Artigas entre 1967-1985. ETSAB-UPC, junho de 2008. Orientadores Fernando Alvarez Prozorovich e 

Abilio Guerra. Fonte: o autor 

 

O conceito de desenho analítico 

 A terminologia “dibujo analítico”, ou desenho analítico, é proposta em BOTELLA (2002, p.5) para 

designar um tipo de desenho de características específicas, resultante do procedimento de 

decompor material e conceitualmente o objeto arquitetônico. Essa noção nos parecer bastante 

precisa e adequada para caracterizar o tipo de desenho resultante do esforço analítico, que por 

nós é compreendido como um procedimento sistemático, utilizado com a finalidade de ampliar o 

conhecimento e a compreensão sobre um dado objeto. 

O tipo de desenho resultante de uma análise gráfica apresenta especificidades, em que 

determinados elementos são enfatizados conforme o foco ou objetivo da análise, um tipo gráfico 

que pode ser considerado como complementar das informações constantes nos desenhos de 

representação do objeto arquitetônico, que, ao contrário, são essencialmente descritivos. A 

estruturação do exercício de análise gráfica passa pelo estabelecimento dos aspectos relevantes 

do objeto a ser estudado. O procedimento analítico empreendido é função da definição, a priori, 

do que se quer ver, do que se quer dar ao outro ver, decorre daí o conjunto de categorias 

analíticas a serem contempladas. 

O procedimento da análise gráfica nos permite deter a atenção na parte, visando, por fim, ampliar  
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a compreensão do todo, em um ciclo que alterna operação de análise e operação de síntese. A 

decomposição do objeto analisado pode atender a finalidades diversas e o conjunto gráfico 

resultante permite o estabelecimento de diálogos gráficosix interessantes entre o objeto e o 

contexto no qual se insere, entre a parte e o todo, entre o genérico e o específico, entre outros. 

 

1. Estudo de caso 

No curso de arquitetura e urbanismo da UFPB, no âmbito das disciplinas Estagio Supervisionado 

V e VI, o tema do trabalho a ser desenvolvido é de livre escolha do aluno, apoiado pela anuência 

de um professor-orientador e do professor-coordenador da disciplina. Nesse contexto, tem sido 

cada vez mais freqüente a presença de trabalhos dedicados ao registro e a análise gráfica de 

edifícios reconhecidamente exemplares, seja na escala local, ou nas de âmbito nacional ou 

internacional. 

No primeiro semestre de 2011 três trabalhosx dessa natureza, nos marcos do grupo de pesquisa 

Projeto e Memória, chamaram particular atenção, todos partiam de um mesmo propósito, o 

registro e a análise gráfica de uma residência unifamiliar pertencente à segunda metade do século 

XX e, melhor, cada um desses projetos correspondia a um caso distinto: uma residência já 

demolida; outra, ainda existente, porém bastante alterada ao longo do tempo pelos proprietários; e 

o terceiro, um projeto nunca construído. Esses trabalhos foram desenvolvidos pelos alunos do 

curso e orientados pelos autores deste texto. O redesenho, entendido como passo inicial de um 

processo de reflexão crítica, foi comum aos três casos. Partiu-se da documentação disponível nos 

arquivos de Prefeitura Municipal, das informações disponíveis em trabalhos acadêmicos 

anteriores, da documentação disponibilizada pelo escritório do arquiteto e das imagens publicadas 

em livros e revistas, para a realização de modelos digitais, cujo objetivo é a compreensão do 

objeto arquitetônico e a reflexão sobre o projeto, o processo de projetação e suas relações com a 

História da Arquitetura no Brasil. 

 

2. A contribuição da análise gráfica 

No primeiro dos três casos, em que a casa construída em Campina Grande, na década de 1950, 

pelo arquiteto pernambucano Augusto Reynaldo, foi demolida, o redesenho e o modelo elaborado 

a partir de fotografias remanescentes e registros gráficos obtidos nos arquivos da prefeitura foram 

fundamentais para a identificação de incompatibilidades entre esses documentos e para a 

realização de um registro de grande precisão e um rigor até então inexistente. O segundo projeto, 
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de Acácio Gil Borsoi, construído em 1958 na orla da cidade de João Pessoa, alterado pelos 

proprietários ao longo do tempo, mas ainda existente, serviu para reconstruir a fisionomia mais 

próxima possível da original. No último projeto, uma residência projetada pelo arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha, porém nunca construída, o trabalho inicial consistiu na especulação sobre 

como poderia ter sido formalizado caso tivesse sido construído considerando apenas a existência 

de alguns poucos croquis elaborados pelo arquiteto capixaba. 

 

Desenho analítico da Casa Loureiro Celino, Campina Grande, PB, 1958. Autores Eduarda Soares e 

Nathalie Wood. Fonte: Laboratório de Projeto Pesquisa e Memória – UFPB 

 

 

Modelo digital da Casa Austregésilo Freitas e da sua ampliação posterior, João Pessoa, PB, 1958. Autores: 

Alanna Ribeiro e Nathalia Nishida. Fonte: Laboratório de Projeto Pesquisa e Memória – UFPB 
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Modelo digital da Casa Silvio Antonio Bueno Netto, Catanduva, SP, 1979. Arq. Paulo Mendes da Rocha. 

Autores: Mayra Costa e Natália Soares. Fonte: Laboratório de Projeto Pesquisa e Memória – UFPB 

 

Nos três casos os estudantes tiveram que tomar decisões a partir de dois diferentes âmbitos: um 

objetivo, em que a análise dos documentos existentes sobre o projeto – fotos, plantas, desenhos, 

maquetes, etc. – permitiu recriar o que havia sido demolido, restaurar o alterado e 

tridimensionalizar o bidimensional; e outro subjetivo, a partir da comparação entre projetos 

anteriores e posteriores do mesmo arquiteto buscando indícios de materiais, sistemas 

construtivos, elementos e estratégias de projeto constantes no conjunto da obra em questão, e 

que pudessem fornecer pedaços inexistentes de um quebra-cabeça. 

 

Detalhe do modelo digital da Casa Silvio Antonio Bueno Netto, Catanduva, SP, 1979. Arq. Paulo Mendes da 

Rocha. Autores: Mayra Costa e Natália Soares. Fonte: Laboratório de Projeto Pesquisa e Memória – UFPB 
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Outra questão fundamental implícita no redesenho e na construção de um modelo digital é o fato 

do uso dessas ferramentas não estarem livres de intencionalidade como qualquer construção 

intelectual. Portanto, as escolhas no âmbito da representação gráfica denotam a importância que 

cada um dos grupos confere as diferentes instâncias ou níveis de projeto. Assim, as opções 

podem ser pelas esquadrias no projeto de Borsoi, pelo recorte no terreno natural no projeto de 

Reynaldo ou pelo pórtico de Paulo Mendes. 

A partir do material gerado redesenho e pelo modelo tridimensional os grupos elaboraram um 

quadroxi de critérios organizados em duas instâncias: a primeira, vertical, a partir de uma espécie 

de “zoom” que partiu da escala urbana (localização, entorno, implantação), passando pela escala 

do edifício (setorização, circulação, volumetria), até a escala do detalhe (materiais, sistema 

construtivo); a segunda, horizontal, a partir de três gruposxii – formais, funcionais e construtivos. 

Cada um dos critérios teve como conseqüência um desenho esquemático. O conjunto desses 

desenhos esquemáticos, por sua vez, serviu para a elaboração de um texto síntesexiii – 

introduzido em uma última coluna – que revelava as informações e especulações possíveis de 

extrair dos desenhos. 

 

Desenho analítico da Casa Loureiro Celino, Campina Grande, PB, 1958. Autores Eduarda Soares e 

Nathalie Wood. Fonte: Laboratório de Projeto Pesquisa e Memória – UFPB 

 

Os desenhos e a síntese elaborados nesse quadro quando somados aos documentos 

encontrados (fotografias, plantas, depoimentos, etc.) serviram para a construção de textos que 
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refletissem a compreensão da obra e de sua realidade física como condição fundamental para a 

elaboração de um discurso crítico. 

No entanto essa “compreensão”, materializada nos desenhos e esquemas, permitiu uma série de 

especulações – com relação aos materiais, à orientação solar, sistemas construtivos, lógica 

estrutural, etc. – que contribuíram, sob nosso ponto de vista, para o entendimento dos 

desdobramentos formais das decisões projetuais, forçando o estudante a pensar 

arquitetonicamente. 
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