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RESUMO

Este trabalho pretende analisar o papel do desenho como
representaçoío da arquitetura.

i,- desse papel exiqiu uma abordagem das relaç&esistóricas verificadas entre a arquitetura e a sua forma de
representaçào, realizada pelo desenho.

A  compreensão dessas relaç&es requereu que fossem
consideradas, inicialmente, as qualidades do desenho
enquanto instrumento para as mais diversas atividades
culturais e cientificas. Necessitou-se, também, uma
definição e uma classificação tipológica do desenho enquanto
representação da arquitetura, com a finalidade de delimitar
□ campo de estudo e estabelecer os limites necessários para
análise dos cruzamentos entre duas atividades de espectro
tão amplo,

Nama fase posterior, com o objetivo de gerar um
instrumental para a leitura dos desenhos de arquitetura,
foram desenvolvidos e abordados alguns modos pelos quais o
desenho, como manifestação qeral, e o desenho de
arquitetura, como atividade peculiar , podem ser
interpretados,

Para avaliar as potencialidades desse instrumental,
foram analisados alquns desenhas significativos de
arquitetos e correntes formadores dos movimentos modernos.

As referências obtidas pelo quadro histórico e a
interpretação das possibilidades representacionais do
desenho, como siqno da arquitetura, revelam a sua capacidade
cultural para estabelecer, desenvolver e fazer entender a
própria arquitetura.

Em suma, o trabalho procura demonstrar que o desenho,
por ser um meio de conhecimento, ferramenta operativa de
produção, instrumento de ensino, veiculo de divulgação, é o
signo mais competente da arquitetura.



ABSTRACT

This work aiins to analyse Drawing's role as a representation
of Architecture. Such a study made necessary approaching the
historical relations between Architecture and its
representation as depicted by Drawing.

The understanding of those relations required that Drawing
qualities as a instrument for several scientific and
cultural needs be considered. It was also required that a
definition and typological classification of Drawing as a
representation of architecture was tried to set limits for
the analysis of so wide spectrum of activities.

In a later stage, some ways by which drawings - in general -
and architectural drawings — in particular — can be
interpreted were developed and studied with the purpose of
generating theoretical tools for reading those drawings.

To evaluate this new tool's potential, some meaningful
drawings by architects in the mainstream of modem movements
were analyzed.

The references from the historical context and the
interpretations of the representational possibi1ities of
Drawing as a architectural sign reveal its cultural power to
establish, develop, and make possibie to understand
Architecture itself,

In short, this work tries to prove that Drawing, being a
knowledge acquisltion means, a operating tooi, a vehicle for
communication, is the most competent sign of Arehitecture.



INTRQDUÇAQ

"Um desenho vale mais da

que mil palavras"

(Ditado popular)

^sse trabalho pretende demonstrar as qualidades do
desenho como representação da arquitetura. Sua finalidade è
a de revelar as relações entre desenho e arquitetura, nas
várias dimensões em que ele a substitui como signo.

O  trabalho está dividido em três volumes que
compreendem as diferentes etapas de abordagem com que a
temática foi desenvolvida,

No primeiro volume - DESENHO E ARQUITETURA, através, da
referência a trabalhos anteriores, estão expostas as formas
com as quais deve ser entendido o desenho e, em particular,
sua atividade em face á arquitetura. Os modos com que sáo
compreendidas essas relações estão configurados nesse
volume, visando uma definição do desenha de arquitetura e de
suas finalidades.

A partir dessas finalidades, pode ser apresentada uma
classificação da imagem gráfica da arquitetura, organizada
em duas grandes vertentes: desenhos represemtativo—
sugestivos e desenhos descritivo — operativos.

vertentes permitem visualizar que □ desenho é uma
operação de signagem da arquitetura, com duplo sentido; por
um lado, os desenhos apresentam ideários, trabalhando na
proposição de imagens para os projetos; por outro lado,
indicam operações, tornando possivel a materialização da
imagem apresentada.

Registrada esta c1assificação, podem-se apresentar as
principais vantagens da utilização do desenho como signo da
arquitetura, observando o caráter básico dessa represemtação
- o desenho atua de forma dupla: como elemento sugestivo-
representativo, substitui a arquitetura no momento de sua
concepção; como elemento descri tivo-operativo, atua na
configuração da obra. □ desenho apresenta-se como um duplo
que habita a obra realizada e realiza a obra habitar,

No segundo volume da tese - DESENHO/ARQUITETURA E
HISTORIA foram analisadas, historicamente, as relações que
vieram a configurar a signagem da arquitetura pelo desenho.

etapa, através de uma análise bibliográfica e de
um levantamento dos principais exemplares gráficos
produzidos em cada periodo, são discutidas as formas com que
desenho e arquitetura foram entendidos.



De um modo geral, verificou-se que a forma pela qual a
arquitetura é desenhada, e as finalidades dessa
representação, scfo indicadores de uma concepçâfD do espaço,
uma visão da sociedade e dos valores culturais nela
contidos. Constatou-se também que, de um modo não homogên^^p,
ao incremento de conhecimentos que o desenho empregou nas
suas tarefas descritivo-operativas correspondeu um
incremento das qualidades de suas funções representativo-
sugestivas, e vice—versa.

Nessa fase, também, foram indicadas as origens
históricas da nomenclatura que propiciaram os vários
entendimentos do desenho, como representação da arquitetura,
tais quais: o "disegno" no Renascimento, o desenho
taxonômico na Tratadistica, o desenho arquitetônico, o
desenho de composição, o desenho técnico de arquitetura
etc . .

A explicitaçâo das diversas formas, pelas quais o
desenho de arquitetura foi entendido, está exposta através
de uma grande quantidade de imagens sobre as quais repousam
as principais preocupações dessa tese.

No terceiro volume - LEITURAS DO DESENHO DE
ARQUITETURA, está contida uma análise dos modos de abordagem
do desenho de arquitetura. Essa análise está realizada
através de uma critica ás principais maneiras pelas quais o
desenho, em especial o desenho de arquitetura, é
compreendido, e tem em vista formular algumas bases de
interpretação da imagem gráfica arquitetônica.

A partir dessas bases, são realizadas leituras da
signagem da arquitetura, efetuada pelo desenho, utilizando-
se de alguns exemplares significativos de arquitetos
pertencentes aos movimentos foYnuladores da arquitetura
moderna.

i^ituras dos desenhos são o ponto de convergência da
demonstração pretendida por este trabalho.

□s desenhos selecionados como significativos são
descritos^ e interpretados através dos componentes
estruturais de sua linguagem, por meio da busca das
transferéncias figurativas decorrentes de outras
manifestações culturais e, por intermédio, da análise das
origens etimològicas de suas formas, advindas de obras ou
desenhos de arquitetura.

Em todo o trabalho, o método empregado foi o de
apresentar, ao máximo, representações gráficas da
arquitetura, procurando evidenciar a proposição básica dessa
tese, que é a de demonstrar a qualidade do desenho como
signo da arquitetura.



De um modo geral, a partir da demonstração da
competência do desenho, como representante da arquitetura,
as conclusões decorrentes deste trabalho dirigem-se à
necessidade do estudo e exercício do desenho como dimensão
ontológica da atividade projetual da arquitetura.



CAPITULO l.i

OLHAR/VER/DESENHAR

"Ss> olhâs certas paredes

cheias de manchas e feitas

de pedras variadas e tenhas

de inventar qualquer paisagem,
poderias ver nessa parede a
similitude das diversas regiões
cam suas montanhas, seus rios, os
seus rochedos, as árvores, os
matagais, os grandes vales,
as colinas em vários

aspectos; nela paderás ver
batalhas e movimentos vivos

de fiquras, e estranhos

semblantes de rostos, trajes
e mil e outras coisas, que
copiarás em boa e inteqra forma. "■

(Leonardo da Vinci)

Vê-se um objeto,
desenho. Contempla-se
afirmaç&es? Perceber

Olha—se para o ambiente. Executa-se um
uma pintura. Qual o sentido dessas

o mundo ao redor implica em buscar
orientações, em identificar que uma certa coisa está
posicionada em certo lugar cumprindo determinada tarefa; ou
ainda, para estabelecer um diáloqo com o ambiente, para
psrceber e identificar certas coisas, exige—se que estas
sej'am exp loradas, que se delineiem suas formas, que se as
represente, mental ou materialmente de modo sensivel e
inteligivel ,

O processo ótico de percepçãío, como é explicado pelos
fisicos, apresenta-se, simpiificadamente, de um modo
bastante conhecido. A luz refletida pelos objetos do
ambiente atinge as lentes dos olhos que a projetam nas suas
retinas, as quais enviam as imagens assim recebidas ao
cérebro para sua constituição.

Essa descrição* meramente fisiológica (fig.1.1.1) ,
tende a fazer pensar gue os processos de percepção visual
são' quase que totalmente mecânicos e passivos. Vários
autores que trataram dos problemas da percepção visual
conjugados com as formas de expre^ão artística, como Arnheim
(1) , revelam gue tanto a percepção como a sua utilização
exigem uma atitude exploratória do olhar.

Assim, para olhar devem ser procuradas qualidades,
estabelecidos padrões de referência, definidos atributos; o
céu está azul, a porta está desproporciona1, a parede está
desalinhada, o rosto é oval, a fisionomia parece cansada.

Olham—se coisas, vêem-se objetos. Vêem—se suas formas,
estabelecem — se qualidades. Identificam—se os objetos com as
figuras, com e pelas quais são construídas essas qualidades.

^  constituição desse sistema de relações envolve



registros mentais e suas formalizagões: a criação de
imagens, de simulacros. Ao desenhar um objeto expôem-se as
qualidades com as quais ele é compreendido; por serem
definidas semelhanças e estabelecidos padròes é que são
vistos objetos, fundos, figuras, cores etc,.

No entender de Arnheim: "O pensâfnsnto psicológica
recsnte nos encoraja a considerar a visão uma atividade
criadora da mente humana. A percepção realiza no nível
sensório o que no domínio do raciocínio se conhece como
entendimento, O ato de ver de todo o homem se antecipa de um
modo modesto à capacidade, tão admirada no artista, de
produzir padrões que vaiidamente interpretam a experiência
por meio da forma organizada, ^er é compreender." (2)

Se a percepção envolve aspectos sensíveis e atributos
intelectuais, quando se trata da construção das imagens
estes aspectos justapOem-se de maneira bastante imbricada.

-Se, no desenho, estão contidos os impulsos, os
reflexos,as sensações e os gestos, também "estão presentes os
padrões de ordenação, as experiências passadas, os esforços
de marcar pela construção aquilo que interessa observar.
Desenhando vão sendo descobertos os objetos e o ambiente,
vão sendo entendidos os aspectos mais variados de suas

complexidades, por neles ser introduzida uma ordenação, uma
informação de seus atributos visíveis ou visualizados.

"Se o desenho pode projetar e inscrever a natureza mais
instintiva e os impulsos mais inatos, também sabe marcar,
pelo seu esforço para se organizar com regularidade, a
intervenção da inteligência, que submete o impulso inicial
ao método que concebeu e ensejou." (3)

Percebe—se com o olhar, ordena—se com a visão,
constrói—se com o desenho. Q olhar, dirige—se às coisas, a
visão interpreta objetos, o desenho qualifica à
interpretaçâo e a representa, e mais, constrói e imagina
novas formas de ver os objetos.

A  tendência à inclinação por uma separação entre
perceber, entender, expressar, é desenvolvida por Alfredo
Bosi em "A Fenomenologia do Olhar" (4). Neste ensaio, em que
discorre sobre uma teoria do olhar , percorre e explora as
possíveis distinções entre um olhar receptivo e um olhar
ex pressivo.

Iniciando seu texto, busca explorar a distinção entre
"olho" e " olhar" revelando que: "se em português os dois
termos aparen temen te se casam, em outras 1 Ínguas, a
distinção se faz clara ajudando o pensamento a manter as
diferenças. Em espanhol: o 'ojo' é o orgão: mas o ato de
olhar é 'mirada'. Em francês: 'oeil' é o olho; mas o ato é
'regarde/regarder'. Em inglês: 'eye' não está em 'look'. Em
italiano, uma coisa é 'occhio' e a outra é 'sguardo'. Creio
que essa marcada diversidade em tantas línguas não se deva
creditar ao mero acaso: trata—se de uma percepção inscrita
cto corpo dos idiomas, pela qual se distingue o orgão
receptor externo, a que chamamos 'olho', e o movimento
interno do ser que se põe em busca de informações e de
significações, e que é propriamente o 'olhar'." (5)



□  entendimento desses significados não implica na
uma

^<^sitação de uma divisão entre uma teoria perceptual e
teoria expressiva do olhar. Esses significados apenas
reforçam certa superposição entre "olhar por olhar" e "olhar
para compreender". A integração de um ato de olhar
compreendido como mero "ver por ver" (recepção de estímulos
luminosos) e de um olhar ativo (quando se dirige a alguma
coisa, que será distinguida, conhecida, recortada do
continuo das imagens percebidas) deve ser apreciada com a
atenção suficiente para verificar os limites e as
superposições de cada ato visual.

Um exemplo tipico de delimitação entre esses dois atos
é tratado por Gombrich (ó) , que se utiliza da imagem das
constelações para desmontar a noção de uma teoria
"naturalista" da representação e estabelecer bases para os
estudos dos processos e dos mecanismos da representação. Num
dos seus trabalhos, revela: "reconhecer a imagem de um
animal no céu ligando os pontos luminosos e esparsos era
imaginar que ele reinava naquela parte do firmamento e sobre
todas as criaturas que caíam sob sua influência. Sabemos que
a mais leve semelhança bastava para ditar a identificação.
As constelações pouco mudaram desde que os nomes do Zodíaco
^ foram dados, há milhares de anos, Mas em nenhuma época
foi fácil encontrar o carneiro ou o escorpião, o leão ou o
touro. Sabemos que diferentes tribos projetaram diferentes
imagens neste primeiro teste de Rorschach. E nada é mais
instrutivo do que comparar as diversas interpretações dadas
ao mesmo grupo de estrelas. " (7)

Prefere-se aqui, oortanto, diferenciar um ato de
"olhar" de um ato de "ver" por conduzir a diferentes
interpretações da prática visual. De um maneira suscinta
pode-se olhar" para o céu, para o firmamento, e para as
estrelas, mas só depois de elaborar e perscrutar atentamente
as imagens pode-se "ver" as constelações, a via láctea etc..

Distingue—se, assim, um "olhar" (ver por ver) de um
"ver" (ver depois de olhar). O estabelecimento dessa "visão"
é, na maior parte das vezes, "descoberto" através de
desenhos, de imagens elaboradas para representar e comunicar
a compreensão estabelecida pelo ato visual. G "ver" formado
de informações elaboradas torna-se um modo de mostrar o que
foi visto, um "ver" para os outros, significativo
coletivamente.

Retome-se o exemplo das constelações - Gombrich vai
utilizar-se de desenhos para explicitar as formas de
configurar: A constelação do Zodiaca que os antigos
chamavam de leão fornece um bom exemplo: se a abordamos com
a apropriada disposição de espírito^ poderemos ver um leão,
ou pelo menos um quadrúpede, naquele determinado grupo,
unindo as estrelas principais com linhas (fig.1 . 1 . 2a) . Os
índios da América do Sul reagem diferentemente. Não vêem um
leão de perfil porque desprezam a parte que chamaríamos de
cauda e quarto trazeiro, e fazem do resto uma lagosta vista
de cima. ü etnálogo Koch - GriUnberq. há cerca de cinqüenta
anos, teve a inspiração de pedir a caçadores índios que



desenhassem um céu estrelada. Um deles reproduziu uma versão
que aumentava as principais constelações de forma
esquemàtica, e sua lagosta pode ser facilmente reconhecida.

^  indio de outra tribo mostrou mais
imaginação e menos consideração pela posição verdadeira das
estrelas (fig.1,1.2c). Sua lagosta é ainda menos
convincentef o que demonstra que ele projetou ativamente a
imagem de um animal conhecido." (S). Por interesse
comparativo, anexa-se uma imagem de um atlas escolar
(fig.1.1.3) que durante um bom período forjou a configuração
do firmamento a toda uma geração de estudantes.

Nessa imensa teia entre percepção e entendimento, o
desenho coloca-se em novas possibilidades. De um lado,
cada vez mais surge como projetador dos atos de ver. Doutro
lado, graças à magia e ao poder demonstrado nessa operação,
implica em que seu modo de criar imagens pode sublevar—se
contra a subordinação de existir enquanto mero meio de
reprodução (ilusão de semelhança ao real).

0 modo de criar imagens não vai apenas poder atuar por
substituição na expressão de um objeto, mas vai dirigir-se à
representaçào; vai indicar possibilidades, imaginar objetos,
prever ambientes, projetar instrumentos e, ainda, glorificar
a si como meio de apresentação.

Percebe-se que o desenho é um instrumento para
qualificar os atos de olhar, ver, estruturar. G desenho da
constelação indica, comunica, e torna compreensível o olhar
indígena; revela o modo deste "entender" o ambiente, indica
seu projeto de dominá-lo.

Desse modo, o desenho, colocado entre o olhar e o ver,
impõe uma imensa rede de operações: percepções, sensações,
raciona1i2ações, semelhanças, projeções etc..

O  desenho não só se destinará a registrar e a
reproduzir a natureza, nem prcporcionará só meios de
interpretá-la (estruturar padrões e sistema de
representação), mas criará uma esfera própria com imagens
onde a 'natureza" não mais existe como assunto para
descrição, onde a imaginação e suas formas assumem o caráter
intrínseco de uma interpretação e poder mágico de um
projeto.

Entre olhar e ver, o desenho estabelece uma ponte e uma
ruptura: de um lado, no desenho, a realidade aparece como
objeto para o nosso conhecimento; de outro, ao par de
reconhecê-la e representá-1 a, o desenho registra outros
aspectos vinculados aos seus atos e compreensão que revelam
os gestos, os modos, os valores, os ódios com que a
realidade é vista ou imaginada. Com o pretexto de
"entender" , in.troduzem-se valores.

Ao operar certas semelhanças, o desenho aproxima
objetos a figuras, mas ao proceder como descritor das
percepções do olhar, mais opera as interpretações do ver.
Quanto maior a eficiência do modo de ver, mais o desenho se
afirma. Ao aproximar figuras a objetos, o desenho também os
distancia: mais demonstra a si mesmo, mais informa novas
formas de ver.



a

será uma forma instigante dereconhecer o conceito de "olhar" contido na "Encyclopédie":□n ne voit pas toujours ce qu-on regarde mais on regarde
toujours ce que l 'ont voit". reyãroe
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CAPITULO 1.2

FORMAS DE VER O DESENHO

"f^o investigar o crescimento da
1inquaqem de representação talvez
tenhamos sdquirido alguma
compreensão da articulação de
outras linquas de equiva1ência.
Na verdade o milagre da 1inguagem
da arte não é o fato de permitir
ao artista criar a ilusão da

rea1 idade.E o fato de, nas mãos
de um grande mestre, a imagem se
fazer translúcida. Ensinando-nos a
^sr o mundo sob um novo aspecto,
ela nos dá ilusão de enxergarmos
^ interior das esferas invisiveis
da mente. "

(E, H. Gombrich)

O  desenho constrói perceotos visuais que sâo a
objetivaçâo do modo de ver. Nesta condição, habitua-se a ser
um instrumento constante de exploração e interpretação do
mundo, de dominio e especulação do homem sobre si, suas
relações com os outros e com a natureza, de comunicação e
troca de informações entre indivíduos, culturas e povos.

□ desenho como configuração objetiva do modo de ver
coloca-se em . muitas tarefas, adquire diversos significados.
De um lado, como organizador da percepção, o desenho ó
entendido como forma, feitio, configuração: desenho de uma
letra, desenho de uma caneta etc. . Doutro lado, como
indicador de projeções, é compreendido como projeto, plano,
formador de idéias: projeto de uma nave, desenho de um anjo

Através do desenho, ora organiza-se, descreve-se,
configura-se, ora imagina-se, projeta-se, idea-se. Num modo
mais completo, por ser uma configuração visiva, o desenho dá
forma à idéia, por ser ideação identifica a configuração,
estabelece sua forma por identificá-la e c1assificà-1 a.
^  Numa das passagens mais conhecidas do seu texto sobre

O desenho", Artigas (1) salienta:
i-ingL/a,a palavra aparece no fim do século

í  carta régia dirigida aos patriotasbrasileiros que lutavam contra a invasão holandesa no
Hecife, assim se exprime segundo Varnhagem:

Para que haja forças bastantes no mar, com que impedir
os desenhos da inimigo, tenho resoluto, etc. '

Portanto desenho-designia intenção, planos do inimigo.
Um século mais tarde, o padre Bluteau registra no seu

vocabulário português e latino : 'Dezenhar: dezenhar no
pensamento, formar uma idéia, idear. ' 'Formam in animo
designare. Quais igrejas que dezenhava no pensamento'.
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(^■idâ de Xsvier de Lucene).
Registra também o significado técnico 'desenhar no

papel : 'Formam in animo deseignatam Unheis describre
delineare,,, ' 'Que desenha-se a fartificaçã:o'." (2)

A amplitude de significados que "desenho" adquire está
incorporada na multiplicidade de seu uso e de sua utilidade.

—IU^J.onárJ^_^_a_J^ingua Portuguesa, de Aurélio Buarque
de Holanda Ferreira , encontramos a atividade de "desenhar"
(3) como;

"Traçar o desenho"
"Dar relevo a, delinear"
"Descrever, apresentar caracterizando, oralmente ou por

escrito"

^^^ormar perceptível, representar, acusar"
"Conceber, projetar, idear, imaginar"
"Exercer a profissão de desenhista"
"Rpresentar-se com os contornos bem definidos, ressair,

ressaltar, avultar, destacar—se"
Rparecer, representar-se ou produzir-se na mente na

imaginação , afigurar—se, figurar—se".
A amplitude do significado de "desenho" afirma-se por

este ser um instrumento hábil, muito simples e com muitas
propriedades para exploração do ambiente, para o
reconhecimento de padrões, para a interpretação e criação de
significados e, sobretudo, para o domínio dos homens sobre a
natureza e sobre outros homens.

A utilização do desenho pode ser observada em todos os
organismos sociais, nos mais diversos universos culturais e
nas mais diferentes atividades. □ desenho, como um "tornar
VIS vel , possibilita a transmissão de significados, que
pouco a pouco vão estabelecendo e permitindo o
desenvolvimento do mundo material e da manifestação
c.u 1 tura 1 .

A amplitude das atividades do desenho deve-se a algumas
características básicas; a simp1icidade, a flexibilidade e a
competênc ia.

A simplicidade operativa do desenho advém de que ele se
constitui de elementos e atos re1 ativamente primários e
singelos: linha sobre superfície (contorno, traço, textura) ,
□.desenho é um registro simples, um. risco, uma intervenção
num plano.

Assim sendo, pode utilizar-se de um instrumental
material simples para gravação (varinha, cinzel, pena)
atuando sobre suportes variados, que podem ser desde
superflces rudes ou naturais (parede-de caverna, tronco de
árvore) até suportes complexos (papéis copiativos, tela de
computadores) , A simplicidade do desenho é a de que ele
pode ser utilizado através de atos simples, nos mais
diversos níveis de recursos materiais disponíveis.

A simplicidade também pode ser compreendida como a'
agilidade com que atua. Por ser de anotação simples, o ato
de desenhar prevalece em relação a outros quando necessário
um registro, uma marca, um plano ou qualquer forma de
representação de um objeto real ou imaginado.
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A  "f 1 ex ibi 1 idadB do desenho é reconhecida pela
amplitude de sua utilização, porque não existe nenhuma
disciplina cultural ou artística que não realize ou tenha
realizado □ uso sistemático do desenho como instrumento. Nas
ciências, por exemplo, o desenho aparece como "modelo" na
física (fig.1.2.1) , como registro da taxonomia de espécies
na botânica ou na biologia, etc. . Nas técnicas aplicadas o
desenho aparece como elaborador ou descritor de processos e
objetos, como no desenvolvimento dos maquinários da era
industrial (fig.1.2.2) . Nas atividades de transmissão de
informações aparece como imagem eficiente e sintética, como
nas histórias em quadrinhos, nas charges (fig.1.2.3) ou no
cartaz publicitário etc.. A flexibilidade do desenho
outorga-lhe uma autonomia e abrangência como meio de
conhecimento, expressão e comunicação, servindo às mais
diversas final idades.

A competência do desenho deve—se ao fato dele elaborar
signos que se prestam ao mais desenvolvido orgão de
percepção sensorial, ou seja, ao aparelho visual. Essa
característica implica na sua preferência a outras formas
de representaçâo (percepção) . Dito de outra forma, o desenho
torna mais eficientemente conhecidos elementos da percepção
visual e não visual, por constituir perceptos visuais a
estes referentes. Assim, por exemplo, entende—se porque
através do desenho torná-se mais visível o sistema do Metrô
de Londres (fig.1,2.4), permitindo a utilização mais correta
dos percursos e transferências desse sistema de transporte,
ou como se torna mais inteiegivel o desenvolvimento de uma
construção quando se elabora um cronograma na forma de
percepto visual.

A  competência do desenho também revela outras
habilitações - o desenho caracteriza-se como um instrumento
hábil por permitir uma elaboração visiva de objetos não
observáveis: a representação visual de estrutura do universo
de Copérnico (fig.1.2.1) , a figura de um campo vetorial
(fig.1.2.5) , os conceitos psicana1iticos de Freud
(fig.1.2.6) .

Volte—se ao desenho como objetivação do modo de ver,
agora compreendido na amplitude de suas atividades e estas
explicadas pelas características básicas de suas qualidades.
Haverá então "desenhos" e "desenhos", caracterizados pelo

diferenciada assumida a cada qual de suas funções
comunicativas e cognoscitivas.

Haverá um desenho técnico e uma técnica de desenho, o
desenho visto como meio de representar - desenhar: "traçar
um desenho", "exercer a profissão de desenhista".

Haverá um desenho científico, um desenho geométrico, um
desenho descritivo. □ desenho visto como modo de explicação,
lei de constituição, modelo — desenhar: "descrever",
"caracterizar".

Haverá um desenho artístico, um desenho para
manifestação . cultural, para a imaginação espiritual -
desenhar: "dar relevo a", "representar—se ou produzir—se na
imaginação, fiqurar-se".
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Haverá um desenho para cada qual de suas finalidades:
desenho mecânico, desenho geométrico, desenho de livre
expressão, desenho publicitário etc.. Haverá um desenho
arquitetônico. Haverá um projeto • - desenhar: "conceber",
"projetar", "idear", "imaginar" etc..

A amplitude das atividades do desenho corresponderá a
uma diversidade de procedimentos, conhecimentos, atributos e
^^ ^ticas de cada "disciplina" a que se estendeu e se
pode estender o desenho.

Essa divisão liga-se aos diferentes modos com que o
desenho pode aqir, correspondendo á variedade de processos
mentais aos quais consegue adaptar-se, aos diversos
resultados cognitivos que dai advém e, mais ainda, às
diversas funções comunicativas que exerce ou pretende
exercer.

Devido a essa divisão do desenho em diferentes
especialidades", não existem obras que permitam sua
abordagem de forma integral, estabelecendo-se como uma
teoria geral do desenho", mas uma variedade de enfoques

quase tão extensa quanto à sua diversidade de usos. A Qnica
exceção histórica ocorre, como se verá, durante o período do
Renascimento, com a manifestação das "artes do desenho" e da
tratadística clássica.

A tratadística clássica unificou o campo da arte ao
campo da geometria e ao da ciência, através do fato de ter
estabelecido um suporte cognoscitivo artístico que ao mesmo
tempo teve a capacidade de implantar as bases da construção
da ciência moderna.

Entretanto, reestabe1ecidas as características de cada
campo de conhecimento, o desenho passou a se adequar à
pertinência de vários discursos.

De um lado, foi desenvolvida uma manualística artística
(tratados da pintura, manuais de desenho artístico etc.).

Doutro lado, foi desenvolvida uma "ciência" do desenho
com a elaboração da geometria descritiva, como a de Gaspar
Monge (1795) .

Surgiram manuais de desenho técnico codificado,
transformando em práticas aplicadas os elementos
desenvolvidos pelo "desenho científico".

Foram desenvolvidos tratados de arquitetura onde o
desenho adquiriu função comunicativa e de registro.

A dificuldade no estabelecimento de bases seguras para
elaborar uma classificação, ou uma "forma de ver" uma
atividade tão interdisciplinar como o desenho, deve-se à
amplitude de seu raio de ação.

Entretanto, longe das dificuldades da formulação de uma
rigorosa taxonomia do desenho, a abrangência das atividades,
como se verá, será de grande importância para a utilização
do desenho como instrumento nas diversas disciplinas em que
operou e opera, principa1mente, no caso do desenho de
arqui tetura.
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Representação sintética das contradições de
um desenho elaboradas pelo correto uso de
elementos gráficos de diferentes

e significados.
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FIG.1.2.5 Representação do modelo de um campo vetorial

O  conceito de campo, como uma grandeza
definida a cada ponto de uma região do espaço
e do tempo, pode ser visualizada representado
pelo desenho atribuindo-se a cada ponto uma
grandeza e uma direção.
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conceitos não visivelmente observáveis.
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CAPITULO i.3

DESENHO E ARQUITETURA / DEFINIÇÃO E TIPOLOGIA

"Contém em si a pinture —
tanto Quanta se diz da amizade ~
a farpa divina de fazer presentes
os ausentes s mais ainda de fazer

dos mortos, depois de muitos
séculos, sereli:^ Quase vivos,
reconhecidos com Qrande prazer e
admiração para com os artífices."

(Leon Battista Alberti)

Desenhos trazem à presença, tornam reais objetos
imaginados , aproximam entes distantes, fazem explicativo o
desconhecido e o incompreensível.

Desenhos dos objetos arquitetônicos são signos da
arquitetura ideada, realizada e realizável. Nos seus papéis
^de siqnos, representam e expressam a arquitetura, conduzindo
a sua interpretação, tornando os objetos arquitetônicos,
nessas operações de signaqem, mais opacos ou mais
transparentes.

Desenhos tornam a arquitetura mais transparente porque,
se interpretados, permitem visualizar intenções , processos
e conceitos. Doutro modo, tornam a arquitetura mais opaca
por obstar, pelo caráter ilusório da representaçào, o
conhecimento da arquitetura como objeto vivenciével tri-
dimensionalmente, experimentável funcionalmente, verificável
historicamente, impedindo-a de que se revele em todas as
suas faces, inteligivel interpretativãmente.

Devido a essa ambigüidade de caráter, os desenhos de
arquitetura permanecem vistos com algum preconceito, ora com
muita estima, ora com muito desdém.

Algumas vezes, os desenhos são entendidos com signos
válidos, que substituem obras e construções, transmitindo
conhecimentos e informando concepções e possibilidades à
produção arquitetônica. Outras vezes, são criticados como
discursos vazios, ou como elementos indutores de estratégias
escusas de convencimento de idéias arquitetônicas, não
adequadamen te realizáveis.

De um lado favorável, não é por acaso que se registram
expressões prosaicas do tipo - "o edifício tem um desenho
muito elegante" -, ou afirmações acadêmicas, tal qual - "o
desenho de um edifício é a organizaçãia espacial dos
pensamentos acerca de suas funções" (1). Na primeira frase,
registra-se o entendimento de "desenho" como o sistema
suporte de concepção que permitiu a eficiente distribuição
visual dos elementos arquitetônicos colocados em jogo. Na
segunda, o desenho é visto como o esquema que permite "dar
forma à idéia, idear", maneira de organizar um programa numa
ou mais formas, agenciando os espaços requeridos.
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Doutro lado, de um modo mais depreciativo, registram-se
expressões comuns do tipo - "trata-se de uma arquitetura de
papei , ou, opiniões de críticos mais mordazes - "um
teórico da arquitetura poderia construir uma reputação sem
encomendas. Poderia no mínimo obter convites para palestras
e seus desenhos poderiam valer dinheiro."(2)

A interpretação da variedade de avaliações com que o
signo desenho substitui a obra de arquitetura advém dos
diferentes modos com que ele é utilizado na representação
desta. Em diversos momentos, ele recebe funções icônicas

como: signo de registro, método de
trabalho, indicador de operações construtivas, documento de
observações, agente mercadológico etc,. Desenhos substituem
a arquitetura com diversas finalidades e com diferentes
funções comunicativas.

ü desenho, como já se viu, tem uma diversidade enorme
de usos e múltiplas finalidades; portanto, ao encontrar-se
com uma atividade de caráter muitidisciplinar, como a
arquitetura, vai potencializar, numa área de fértil
desenvolvimento, suas ocupações. Dito de outra forma, o
desenho, como se sabe, oferece ás artes visuais um amplo
espectro de possibilidades e recursos, possibilita às
ciências um imenso campo de signagem e permite às técnicas
aplicadas um instrumental operativo , seguro e eficiente. Se
udo isto ocorre nos mais variados campos, na disciplina

arquitetônica, onde estào contidos teoria e prática, "ratio
cinatio" e "fabrica", "ars" e "scientia", arte e técnica,
ideaçâo e construção, os modos de atuar do desenho encontram
um numero quase ilimitado de tarefas.

Alguns aspectos do desenho de arquitetura sâo
inseparáveis da -problemática geral do desenho, entendido
como configuração e representação. □ desenvolvimento das
técnicas, porém, tem introduzido outros instrumentos para a
realização dessas tarefas, como a fotografia. Entretanto, no
caso especifico da arquitetura, quando se trata, além da
representação, da concepção do que ainda não existe a

imagens, via desenho, continua sendo
insubstituível.

No caso particular do desenho de arquitetura, as
funções do desenho como instrumento técnico e cientifico e
como suporte da realização artística, encontram-se
justapostas e pertinentes ao discurso realizado. O desenho
comparece na gênese da arquitetura, em sua concepção, e

comunicação, transmitir asinformações para a sua realização, comparecendo em sua
edificação.

Essas duas funções delimitam, num quadro geral, as duas
caracteristicas principais do desenho de arquitetura.

1. Desenho de arquitetura de caráter
representativo/suqestivo, onde a finalidade é a de
apresentar o ideário, qerir e apresentar a proposição de um
projeto.



2. Desenho de arquitetura de caráter
descritivo/operativo, onde a finalidade principal é a de
indicar as operações, as dimensões, os materiais, etc., para
a execução da obra de arquitetura.

A divisão entre as duas grandes vertentes do desenho de
arquitetura não deve, entretanto, ser rígida, e conforme

ccDi^cei tuada neste trabalho, deve ser vista dentro de um
balizamento que compreende os desenhos produzidos como
continentes dessas duas finalidades principais.

DEFINIÇÃO DO DESENHO DE ARQUITETURA

O estudo do desenho como signo da arquitetura impõe uma
condição inicial - a da delimitação do campo de estudo, a da
definição do objeto a ser analisado.

Na realidade, a signagem da arquitetura pode ser
realizada por um conjunto imenso de agentes, com as mais
diversas finalidades, A arquitetura desenhada pode servir ao
artista como motivo paisagístico, ao legislador como
documento legal, ao pedreiro como guia de construção, ao
arquiteto como meio de trabalho, etc. .

Todo o desenho que contém uma representação de um
motivo arquitetônico sempre contém algum interesse para a

arquitetura. As diversas nomenclaturas
utilizadas no nomeamento da atividade de representação da
arquitetura são exemplificadoras dessa amplitude.
Encontram-se, como registrou Nauro Mendonça de Oliveira em
seu trabalho "Desenho de arquitetura Pré-Renascentista" (3),
vários nomeamentos para o registro da arquitetura: desenho
arquitetônico, desenho de arquitetura, desenho técnico de
arquitetura e desenho arquitetura 1.

Em seu entendimento, os três primeiros podem ser
considerados como equivalentes e o desenho arquitetura1, com
um sentido de iconografia arquitetural ou desenho onde a
arquitetura é tratada como motivo plástico, como um desenho
sem a finalidade de materialização construtiva.

Sua classificação não delimita propositadamente o campo
do desenho de arquitetura, porque para os estudos das
representações mais antigas devem ser analisados alguns
exemplares da iconografia arquitetura1.

Entretanto, com o desenvolvimento do desenho e da
atividade da arquitetura, será importante delimitar o
conceito, o raio de ação e as características do desenho de
arqui tetura.

Um trabalho mais atual publicado sobre o tema, "G
desenho de arquitetura", de Jorge Sainz (4), procura
delimitar e definir que uma representação, para se
constituir em um desenho de arquitetura, deve preencher
quatro condições;

1. a representação deve ser uma imagem - uma série de
elementos que compõem uma figura reconhecível de caráter
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ideogramático;

. . .. imagem deve ser uma representação plana,
bidimensional; '

3. a imagem representada deve ter um conteúdo
arquitetânicD, deve ser uma representação da arquitetura;

4 a representação deve ter uma finalidade
arquitetônica e deve estar realizada de modo que este
objetivo 5ej"a alcançado.

-f • ultima condição de que a representação tenha umafina Idade arquitetônica é, num sentido bastante preciso,
aquela que distingue e dá especificidade ao desenho de
arquitetura, em relação à qualquer outra representação
gráfica com tema arquitetônico.

Isto quer dizer que o fato de um desenho constituir-se
de uma representação gráfica de um motivo arquitetônico nSo
lhe outorga a pertinência à sua classificação como desenho
de arquitetura. E necessário que ele se ocupe da arquitetura
com uma finalidade arquitetônica.

A finalidade arquitetônica, à primeira vista, é a de
que o desenho de arquitetura constitua-se num meio para
conseguir uma finalidade que é exterior ao próprio desenho -

Ltra^"f Entretanto, existem diversasoutras finalidades do desenho de arquitetura.
Essas finalidades ocorrem, no processo de signagem das

obras de arquitetura construídas ou imagináveis, pelo
registro dos ideários arquitetônicos e de sua transmissão,
interpretação e conhecimento. Registros do processo e
propósitos de uma -arquitetura e registros das possibilidades
de 5ua consecução material.

A  finalidade arquitetônica de um desenho de
arquitetura, portanto, compSe-se de fatores descritivo/
operativos, ou de fatores representativos/ sugestivos ou de
a m bo 5.

A finalidade arquitetônica, entretanto, faz com que
possamos distinguir entre uma paisagem de Canaletto e um
studo arquitetônico de Bramante, ou entre um quadro de
representação urbana de Boccioni e um desenho de SanfElia.

A  finalidade arquitetônica pode cumprir as várias
caracteristicas que o desenho de arquitetura contém - tanto
os seus aspectos descritivos/operativos como seus aspectos
sugestivos/representativos. Na realidade, essa referência
finalista deve ser entendida numa direção significativa: a
e contribuir com para o aprimoramento, o desenvolvimento e

â realização da arquitetura.

^  desenho como signo da arquiteturapressupõe uma condição de que este deve ser colimado com a
finalidade de que, através dele, possam ser estudados os
edyiciDs, desenvolvidos projetos e executados planos. Em
todos os sentidos, do utilitário ao icônico. a finalidade
p incipal deve ser. a de que a arquitetura possa ser
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conhecida e desenvolvida. Q desenho de arquitetura deve
permitir que as novas e antigas concepçOes possam ser
analXBadas e utilizadas. O objetivo finar do Lsenho de
instâncía^^ 'etura deve ser, em primeirainstancia, a própria arquitetura.

TIPOLQGIA SUMARIA DO DESENHO DE ARQUITETURA

de5crLaQ''da'^^'^h desenho na representação e
naner arquitetura variará de acordo com cada
fín^ííH^H exercido, correspondendo a cada
coonosr ^ tarefa comunicativa, operativa oucognoscitiva a ser cumprida.

raor numerosas maneiras de descrever e/ourepresentar a arquitetura, podem ser registrados, pelas suas
características, funcbes e finalidades. os seq^intes tipos
de desenho. enquadrados sequndo as principais vertentes
definidas por esse trabalho;

A. DESENHOS SUGESTIVOS/REPRESENTATIVOS

A.l DESENHOS DE ESTUDO 6NQSE0L0GICO/METODGLOGICO
A.i.i Desenhos de estudos ou croquis
A,1.2 Esquemas ou diaqramas

A.2 DESENHOS DE FINALIDADE COMUNICATIVA
A.2,1 Desenhos de apresentação
A.2.2 Desenhos de memoriais ou explicativas
A.2.3 Desenhos oara vendas

A.3 DESENHOS DF FfNAI TnADF COGNITIVA
A.3.1 Desenhos de documentação e reconstituição
A.o.2 Desenhos de tratados

A,4 DESENHOS DE FINALIDADE PROSPECTIVA
A.4.1 Desenhos fantásticos ou visionários

B. DESENHOS DESCRITIVO/OPERATIVOS

B.l DESENHOS PARA OBRAS
B.l.l Desenhos de execução
B.l.l Desenhos de detalhes

B.2 DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO
B.2.1 Desenhos de componentes

_ B.2.2 Desenhos de manuais

Delimitada de forma sumária essa tipologia do desenho
de representação da arquitetura. devem ser descritil al
tarefas e as finalidades de cada um desses tipos.
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A. DESENHOS SUGESTIVGS/REPRESENTATIVOS

A.i DESENHOS DE FINALIDADE GNOSEOLOGICA/NETODOLOGICA

.on. registras gráficos utilizados para adesenvolvimento de um projeto. São utilizados

umr idéia" averiguar a pertinência e a adequação delQ©Íâ â Lim 01^01^*^0 ^ ^
•  uruie^o. ^^ara o autor, servem comopossibilidade de conhecer e comparar as várias

CnmnH soluçòes arquitetônicas.Compôem-se basicamente de:

A.1.1 Desenhos de estudos ou croquis

Darte°%a^^^?'^°^ estudos e croquis são, na sua maior'^te, caracterizados como obras dos autores dos projetos-
sua finalidade é a de verificar a validade d^ um^
determinada alternativa ou partido arquitetônico. Em geral,

dei^nacão / "t trabalho do arquiteto; normalmente su^
avaWarãn tornar visive 1" ao próprio autor, para sua

n  ' possibilidades arquitetônicas colocadas emjogo. Devido a esse aspecto, são tratados de maneira pessoal

e  = vistas, interpenetrando plantas
Lhirt permitindo a simulação de vários espaços,bientes e visuais do proieto, como se pode observar nos

ocorrer ítiq.1.3.1). Qs desenhos de estudo
obr^ L constituição dos aspectos gerais daobra, mas são muito utilizados na concepção de pormenores
apontando a solução de vários problemas formais, funcionais

L Rocha detalhe executado por Paulo Mendesda Rocha para uma residência em Piracicaba ( f iq . 1. 3 .'2 ) .
Muitos desenhos de estudo e croquis podem 'nâô ter

oodenr" " instrumentação de um projeto,
pessCal interpretação, análise e compreensão
são ns d determinadas obras. Exemplares desses desenhos5áo OS dos cadernos de viagens de Le Corbusier (fiq.i.3.3):
neles, o arquiteto acumula graficamente referências dê

Saêta^Têrê.r^^°^?- ° desenho do Viaduto de
^93^ eíaí quando de sua visita ao Srasil, em193Ó. Esses croquis acabam sendo "desenhos referenciais"
para o arquiteto, como poderá ser visto no Capitulo 35-
DESENHO DE ARQUITETURA DE LE CORBUSIER. ^^Pitulo 3.5

'^•^•2 Esquemas ou diagramas

Os esquemas e diagramas são representaçôes não-icônicas

dados^^^íír""^; são produzidos para organizar
relacf, ao edifício como os fluxogramas, asrelações do programa, niveis de acessibilidade etc.. Esses

buscLdn " utilizados para a elaboração de um projetobuscando interpretar um fluxograma funcional aLtrato
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(fig.1.3.4) num fluxograma espacial concreto (fig.1.3.5),
como no caso da organização funcional e espacial de uma
unidade de produção de estanho. Os esquemas e diagramas
também são utilizados para análise de obras realizadas,
tendo a finalidade de apontar seus esqueletos ou esquemas,

funcional como espacial (fig.i.3.é)) ou construtivo.

A.2 DESENHOS DE FINALIDADE CGMUNICATIVA

São os registros gráficos de projeto cuja finalidade
Pf^incipal concentra —se em traduzir, para um determinado
público, os principais elementos propostos por uma obra a
ser construída. Gs desenhos de finalidade comunicativa são,
em geral, dirigidos pelo repertório dos intérpretes aos
quais se destinam, tendendo, nesse sentido, a realizar uma
simplificação gráfica dos conteúdos de uma obra. Compbem-se,
conforme destinaçâo, por:

A.2.1 Desenhos de apresentação

□s desenhos de apresentação são executados para expor
um projeto, para mostrar sua concepção. Destinam-se a
indicar aos empreendedores, aos clientes ou, no caso de
concursos, aos jurados, as características principais de um
projeto, descrevendo-o através de plantas, cortes e
elevações, e ilustrando-o através de perspectivas ou
desenhos de fachadas. Normalmente, são desenhos elaborados
visando apresentar os aspectos mais significativos da obra a
ser realizada ífiq.1.3.7) . Nesse sentido, são importantes
instrumentos para compreensão das principais intenções de um
projeto. Os desenhos de apresentação foram consagrados por
algum tempo pela "Ecole Nationale Supèriére de Beaux-Arts"
de Paris, quando instituiu os prêmios "Prix de Rome", sendo
a aquarela de Noei—Narcel Lambert, o projeto premiado em
1873, um exemplar desses desenhos com a finalidade de
apresentação em concursos (fig.1.3.8) .

A.2.2 Desenhos de memoriais ou explicativos

Os desenhos explicativos ou de memória são aqueles
que visam apresentar ou introduzir a apresentação de um
projeto. Normalmente podem estar contidos ou englobar os
desenhos de apresentação. A característica básica dos
desenhos de memória é de apresentar, de forma analítica e
sintética, vários aspectos da obra a ser constituída. Por
serem explicativos, tendem a desdobrar as intenções do
P'^^jsto, apresentando—as em partes, através de notações
gráficas e escritas; a implantação, a distribuição
funcional, a estrutura, o partido etc. . Outra caracteristica
marcante é a sua simplicidade: por terem de ser sintéticos,
os desenhos de memória apresentam notações gráficas e
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resumidas e diagramas ou esquemas que buscam
mostrar as principais diretrizes adotadas no projeto. Sâo
famosos, como exemplares de desenho de memória, os croquis
de apresentação de Lúcio Costa para o concurso do plano
piloto de Brasília (fig.1,3.9). Nem sempre os desenhos de
memória antecedem à execução de obras: podem ser realizados
posteriormente para fins de comunicação, registro ou
pub1icação.

A.2.3 Desenhos para vendas

□s desenhos para vendas buscam transformar a obra
arquitetônica num conjunto de valores identificáveis com um
determinado público alvo. Diferem dos projetos de
apresentação porque esses. em geral, contam com a
participação dos autores e destinam-se aos promotores ou
empreendedores da obra. Cs desenhos para vendas são
executados por "perspectivistas" e destinam-se à leitura de
leigos. Os desenhos para vendas, geralmente, constam de um
conjunto de plantas ilustradas com as peças e o mobiliário
interno, contendo a indicação escrita dos ambientes; contêm
também aqueles desenhos de ilustração que os arquitetos
convencionaram chamar de"perspectiva comercial"
(fig.1.3.10), que são desenhos de ilustração elaborados para
revelar os aspectos "artísticos" do projeto. Atualmente,
esses desenhos povoam as páginas dos cadernos de imóveis, de
jornais e revistas com o titulo: "ilustração artística do
projeto - não serve como documento para contrato".

Normalmente são desenhos legendados e apoiam-se em um
ex o explicativo que visa ressaltar e ampliar os dados

postos em tela pelo desenho.

A.3 DESENHGS DE FINALIDADE COGNITIVA

Os desenhos com essa finalidade são aqueles utilizados
pelos arquitetos para o conhecimento de outras obras e
elementos de arquitetura. Sua finalidade principal é a de

^  registrar as soluções propostas, normalmenteutilizando-se dos melhores protótipos qerados na história da
arquitetura. Compõem—se de:

A.3.1 Desenhos de documentação e reconstituição

Os desenhos de documentação enqlobam as imagens
zadas para registrar a memória arquitetônica. Nesta

finalidade realizam-se, de modo qeral , sobre obras
executadas; por isso, quando contém informações construtivas
e/ou dimensionais estas constituem-se de dados técnicos e/ou
ormais e/ou constatativos. Apresentam-se em aspectos menos

variados, devendo conter normas de representação definidas
escalas e informações dimensionais precisas que permitam ao4
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técnicos e estudiosos compreender â constituição de
determinada obra (fig.1.3.11). As vezes, sào utilizados como
projetos, quando de reconstruções e/ou restaurações de
edifícios antigos. Existem também exemplares ilustrativos de
documentação, como são os inventários de J. Watsh Rodrigues
( fig . 1.3.12). Diferem dos "desenhos referenciais" (desenhos
de estudo ou croquis) porque esses são utilizados como
fontes pessoais, ao passo que os desenho de documentação tem
finalidade de registro e comunicação que extrapolam o uso
particular.

A.3.2 Desenhos de tratados

□s desenhos de tratados (tipologias) têm a finalidade
de constituírem guias para a elaboração de outros projetos,
□s primeiros tratados foram desenvolvidos a partir da
descoberta dos textos de VitrQvio e, aos poucos, foram
incorporando imagens da arquitetura dos mais variados
tipos. A maior parte dos tratados, como será analisado no
Capítulo 2.5 - DESENHO DE ARQUITETURA E TRATADISTI CA,
envolve de forma diferenciada textos sobre a teoria da
arquitetura, desenhos de elementos, desenhos de geometria e
perspectiva aplicada, desenhos de tecnologia da arquitetura,
desenhos de projetos e detalhes. A característica básica
desses desenhos (com exce^^âo daqueles de representação de
obras existentes) é a de'não se destinarem a nenhuma obra
especifica, mas a de serem exemp1 ares-1ipo, modelos ou
emblemas construídos com o propósito de expor apenas os
atributos visíveis que os permitam ser caracterizados numa
classificação morfológica, ou catalogados em tipos
funcionais. Exemplos desses desenhos são a classificação das
ordens através de colunas-tipo, como as formuladas por
Briseux (fig.1.3.13) , ou desenhos de dimensões básicas de
ambientes e usos apresentados em a "Arte de Projetar em
Arquitetura", de Neufert (fig.1.3.14) .

A.4 DESENHOS DE FINALIDADE PROSPECTIVA

São aqueles registros gráficos realizados sem a
necessária finalidade de que venham a se tornar realizáveis.
Q objetivo principal é o da apresentação de novas propostas
arqui tetônicas.

A.4.1 Desenhos fantásticos ou visionários

□s desenhos fantásticos são aqueles mormente utilizados
com uma função ilustrativa, para revelar possibilidades de
novas arquiteturas. Esses desenhos normalmente não têm
obrigação nenhuma nem com o uso, nem com a exequibi1 idade da
obra que visam apresentar. São utilizados por arquitetos ou
grupos visionários, intentando indicar novas concepções de
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espaços, novas idéias, sugerindo novas possibilidades de
utilização de materiais ou usos, etc,. Os desenhos de
Piranesi retirados de sua "Invenzioni Capricciose di
Carceri" (1745) ( f i g . 1 . 3 . 15) , ou o desenho de SanfElia
(1913 1914) (fig.i.3.16), sâo exemplos de desenhos

caracteristica básica desses desenhos è a
utilização de recursos gráficos expressivos e acentuados, o
tratamento do espaço de forma geralmente um pouco destorcida
e/ou dilatada, e o uso de elementos arquitetônicos em
proporções modificadas para obter uma dimensão fantástica.

B. DESENHOS DESCRITIVO/OPERATIVOS

B.l Desenhos para obras

São registros gráficos destinados à execução da obra.
Em geral, além de seu caráter icônico, contêm uma série de
elementos gráficos simbólicos e codificados. Além dos
registros gráficos finais para a execução, compõem-se de
desenhos intermediários destinados aos vários técnicos que
agem sobre a elaboração dos diversos projetos que se
articulam com o projeto de arquitetura (estrutura,
instalações, segurança, etc.).

B.l.i Desenhos de execução

Os desenhos de execução constituem-se no conjunto de
elementos gráficos que tem a finalidade de indicar as
operações construtivas e assegurar a recomposição, através
de uma codificação precisa, das informações em linguagem bi
dimensional para formas tri-dimensionais. São desenhos
técnicos realizados dentro de normas precisas, completados
com informações escritas e numéricas contendo legendas e
códigos definidos. São destinados aos técnicos, mestres,
operários e artesãos da obra. Ao contrário dos desenhos de
autor, em aeral são realizados pelo estúdio , "loja" ou
escritório do arquiteto, sendo algumas vezes registrados
desenhos de execução traçados ou desenvolvidos no canteiro
de obras. Normalmente constituem-se num conjunto de pranchas
contendo plantas, cortes, elevações e detalhes que permitam
o claro entendimento da obra a ser construída (fig.1.3.17 ) .

B.l.2 Desenhos de detalhes

□s desenhos de detalhes compõem-se dos registros
viauais destinados à compreensão dos pormenores do projeto
ou da obra a ser construída. Podem ocorrer em todas as fases
do projeto, existindo como desenhos de detalhes em croquis
(fig.l.o.lB) e detalhes de execução (fig.1.3.19) . Visam,
sobretudo, apresentar relações entre os vários
sistemas construtivos e etapas da obra
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B.2 DESENHOS DE INSTRUNENTACPlO

Safo desenhos destinados a facilitar o desenvolvimento
do projeto executivo, normalmente apresentando soluções
técnicas padronizadas para a utilização de materiais e
componentes na obra.

B.2.Í Desenhos de componentes

Os desenhos de componentes, embora refiram-se a partes
e pormenores da obra, não se confundem com os desenhos de
detalhes, que representam relações entre vários elementos,
processos e fases (fiq.1.3.19). Os desenhos de componentes
representam peças isoladas de um dos sub-sistemas
construtivos do qual se constituirá a obra a ser realizada.
O advento da industrialização da construção proviu o desenho
de arquitetura de um qrande número de peças e elementos
industriais, que apenas são especificados para a utilização
no projeto a ser executado. Exemplos típicos são os desenhos
de peças de estrutura de concreto pré-moldadas (fig.1.3,20)
ou os de telhas para coberturas Cfig.1.3.21). Em geral, os
desenhos de componentes são apresentados em catálagos, onde,
além de informações visuais e de dados dimensionais, são
informadas as condições técnicas de utilização.

B.2.2 Desenhos de manuais

São desenhos elaborados para apresentar um conjunto de
soluções técnicas para os detalhes executivos das obras a
serem edificadas. São apresentados, normalmente, através de
desenhos técnicos que indicam a solução a ser adotada. O
desenho de um detalhe construtivo arquitetônico (fig.i.3.22)
s tipico dessa forma de apresentação.

A tipologia apresentada não impede que os desenhos,
pela amplitude de sua ação, sejam utilizados de modo
diferente em relação ao qual foram concebidos. Assim, podem
ser utilizados desenhos documentais para fins operativos,
desenhos operativos para fins representativos e vice-versa.
Entretanto, além de reforçar as intenções entre desenho e
arquitetura, tais fatos não invalidam a c1assificação
apresentada - apenas indicam o cuidado com que se deve
aplicá-1a.

As relações entre desenho e arquitetura podem agora ser
discutidas de um modo mais amplo, buscando revelar
importância do uso do desenho como signo da arquitetura.

a
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FIC3.1.3.1 Esboço do 2° projeto da Vila Erica
Arq. Alvar Aalto, 1967

D  desenho de estudo representa a arquitetura
como um objeto em constituição, apresentando
um conjunto de vistas e plLtls petos puaÍs
autor vai estudando as alternativas viáveis
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FIG.l.3.2 Esboço de um detalhe da residência Mello
Arq. Paulo Mendes da Rocha, aprox. 1965

Croquis de detalhe de arquitetura, onde se
compatibilizam os diversos componentes com as
dimensões e características do conjunto da
obra .
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FIG.1.3.3 Desenho do viaduto de Santa Tereza
(aqueduto), por Le Corbusier, 1936

Croquis de observação característico da obra
de Corbusier - desenho de análise do ambiente
e  da arquitetura que pode servir
referência a outros projetos.
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FIG.1.3.Ó Fluxograma espacial de um hospital
Análise desenvolvida sobre um projeto do
Arq. Rino Levi

Desenho onde o agenciamento dos espaços do
edificio pode ser entendido através de fluxos

(entre pavimentos) e horizontais.
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FIG.1.3.7 Desenhos de apresentação do projeto de uma
agência bancária

Arq.M.Amaral, R.A.C.Perrone e G.Ribeiro, 1981
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FIG.1.3.9 Croquis originais da implantação da nova
capital (Brasilia), por Arq. Lilicio Costa

Desenho sintético apresentando a concepção da
cidade através de sinal com duas linhas em
cruzf que assinalam um território e também

se tornam seus eixos de ocupação.
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FIG.1.3.11 Desenho em corte da Capela de Santo Ângelo

Desenho de levantamento onde, ao contrário do
desenho de execução, o registro objetiva
fixar as dimensões, os materiais e os
sistemas construtivos empregados na obra.
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FIB.1.3.12 Desenho de sobrados de engenhos

ilustrativo das irnagens do
a. Sobrado e Capela do Engenho da Lagoa,
São Sebastião / BA
b. Sobrado do Engenho Embiara, Cachoeira / BA
c. Engenho da Passagem, Salvador / BA
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FIG.i.3.13 Desenho de colunas

Arq, Charles-Etienne Briseux, 1752

tratados, as colunas sâo mostradas de
acordo com sua classificação pelas ordens. A
cada coluna correspondem leis de proporção
que devem reqer a formulação do edifício.
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nelas alias iluminam bem e per
mitem usor os panos de peilo para
colocação de arquivos e estantes

FIG.1.3.14 Espaços necessários para escritórios
Arq, E. Neufert

Nos tratados do periodo funeiona1ista, ai
relações arquitetônicas sâo apresentada;
pelas dimensões impostas pelo uso.
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FIG.i.3.15 Desenho de interior de prisão, por
Giovanni Battista Piranesi, 1744

Nos desenhos visionários, o ambiente é
apresentado de modo ilustrativo com ênfase no
emprego de perspectivas, contrastes ou
elementos gráficos acentuados.





4
—*

\ \

"1^- \  .

lirr«4U

51

..

<g.-«

% _S7
m

m

mmo

* WlWm wm
//á

m mm.
' m̂. mm. Viim.

FIG.1.3.17 Desenho de execução da Casa Redonda
Arq. Mário Botta

Conjunto de plantas e elevações gerais
dimensionadas, que constituem os principais
elementos para a execução da obra.
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FIG.1.3.18 Detalhe em croquis da gárqula da Capela de
Ronchamps, por Le Corbueier

Desenho de estudo do projeto da Gárqula onde
são notadas superposiç&es entre desenhos
livres e instrumentados, visando analisar e
atínqir o "formato da peça.
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revestimentos da Casa Redonda
Arq. Mário Botta

Conjunto articulado de pormenores que indicam
a relação entre a alvenaria, a estrutura e os
materiais de acabamento.
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FIG.1.3.20 Desenhos de componentes pré-moldados de
cone reto

Desenho oenérico pue representa a forma geral
de articulação das

peças de um sistema
construtivo.
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Desenho de manual de detalhes que procura
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entre materiais e acabamento.
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CAPITULO 1.4

□ DESENHO COMO SIGNO DA ARQUITETURA / DESCRIÇÃO E
REPRESENTAÇÃO

"Construir nâo é uma profissão
para indivíduos isolados.
Escritores, artistas e certo tipo
de compositores e escultores podem
executar a maior parte do seu
trabalho isolados em seu estúdio^
mas arquitetos dependem da
cooperação de muitas outras pessoas
- clientes, contratantes,
construtores, engenheiros,
oficiais, especia 1istas em finanças
e agentes do Estado. Se eles
pretendem comunicar alguma mensagem
especial com seu trabalho, eles têm
de explicá—la a todos aos quais
ela concerne, "

(Wolfgang Pehnt)

A  definição do desenho de arquitetura e a sua
caracterização tipológica não esgotam a tarefa de análise do
papel desempenhado pela representação gráfica na
arqui tetura.

Ao observar—se que a finalidade última do desenho como
representação da arquitetura é a própria constituição desta,
determina-se que ele seja entendido como o instrumento de
sua gênese, o registro de sua transmissão, o informante de
seus predicados e o agente de sua configuração material.

Assim sendo, a classificaçâo dos desenhos na
arquitetura, em duas grandes vertentes, auxilia a observação
da amplitude de suas atividades na sua constituição. Q
registro gráfico, vale lembrar, atua por meio de dois
principais objetivos significativos para a arquitetura:

1. o desenho atua, na sua representação da arquitetura,
indicando uma visão, uma interpretação e sugerindo a leitura
do significado das obras ou das proposições arquitetônicas
nelas contidas;

2. 'O desenho atua, na descrição da arquitetura,
operacionalizando a sua constituição material, indicando as
tarefas executivas, codificando os procedimentos que
permitam o perfeito entendimento da obra arquitetônica em
relação à sua exequibi1 idade.

Simplificadamente, num objetivo o desenho substitui e
representa a arquitetura, no outro, a descreve e permite sua
execução.

De fato, o desenho é um duplo da obra arquitetônica em
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toda sua envergadura e complexidade, registrando sua origem,
sua constituição, sua fisionomia e permitindo visualizar
seus étimoB. Como Ícone, é um duplo que ultrapassa a função
de um espelho, pois, como imagem, não registra apenas
semelhanças, mas também indica processos, especula sobre
conceitos e faz indagar sobre origens e referências.

A característica do desenho como signo da obra de
arquitetura é a de que seu papel de duplo não cabe apenas no
da substituição por semelhança - vai além, atinge a sua
con f iguraçâo.

□ desenho, por seu caráter descritivo/operativo, é
registro codificado, é constituidor da arquitetura, meio de
avaliação, instrumento que prescreve operaçbes construtivas.
Por seu caráter representativo/sugestivo, o desenho é
transmissor da cultura arquitetônica acumulada, pré-
figurador da cultura futura, ferramenta de concepção,
conhecimento e de divulgação.

□ desenho não só expressa uma obra, ele representa sua
intencionalidade. No conhecimento e produção de obras,
desenho e edificação cruzam-se constantemente. □ signo que
substitui, representa, também pré-fiqura, constitui e opera
sobre novas concepções.

Nessa medida. o desenho como signo da arquitetura é um
duplo que habita a obra realizada e realiza a obra a
habitar, ou, de outro modo, a obra habita o desenho que a
fará habitar-

Entende-se, assim, ooraue se torna quase impossível
isolar desenhos de obras, ou ainda, ter desenhos que
instrumentam desenhos separados dos desenhos que instruem a
execução da obra, ou isolados de desenhos que "significam"
as obras realizadas ou realizáveis.

fáto, em seu trabalho O desenho, dp___arquitetg (1) ,
Marília de Almeida critica a tentativa de sistematização e
classificação realizada por Blonfield (2) , revelando a
impossibilidade de definir os limites entre tipos e funções
do desenho, opondo desenhos objetivos a desenhos subjetivos,
desenhos teóricos ou artísticos a desenhos para execução de
obras.

Na realidade, essa impossibilidade funda-se muito, na
visão de Narília de AlmeiçJa, pela orientação de seu
trabalho, que está quase exclusivamente calcado na
utilização do desenho pelos arquitetos. Nesse sentido
profissional, em todos os momentos. os desenhos de um
projeto tém^ finalidades expressivas ao mesmo tempo em que
'^^P'^®^®'^tativas. Ao serem definidos diversos leitores e
necessidades de leitura é que se tornam possíveis as
abordagens das tipologias do desenho x arquitetura
apresen tada.

Na realização da arquitetura, pode-se observar que um
conjunto de desenhos destina-se a operações de projeto e
outro tipo a operações na obra. Os desenhos de operação e
conhecimento do projeto (croquis, estudos, desenhos de
apresentação, desenhos fantásticos, desenhos de tratados
etc. ) são considerados desenhos predominantemente

com
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finalidade de representação/suqestão. üb desenhos destinados
a operações da obra (desenhos de execução, desenhos de
detalhes etc.) são considerados desenhos predominantemente
com finalidade de descrição/operaçào. □ fato de algumas
vezes desenhos de concepção serem utilizados em obras, ou
desenhos executivos exercerem papéis de verificação
nitidamente projetual, não invalida essa afirmação
genera1i zan te.

A impossibilidade de definir com precisão, os limites
entre as diversas fases e tipos em que o signo "desenho"
substitui e elabora o objeto "obra", ou o objeto "projeto",
não deve impedir o estabelecimento de algumas referências e
conceitos que propiciarão, ao definir áreas de atuação do
desenho, fundar relações entre a arquitetura e seu desenho,
de modo a realizar interpretações mais consistentes entre
eles.

Entre os desenhos de finalidade descritiva, de caráter
exato, e os desenhos de finalidade representativa, de
caráter sugestivo, já podem ser notadas formas de absorção
bastante diversas na utilização dos recursos básicos de
constituição do desenho, ou seja, dos componentes de seu
arsenal geométrico, matemático e pictórico.

Alberti, ao iniciar seu ensaio Da pintura (3) , já
revela algumas dessas diferenças: "Escrevendo sobre pinturs
nestas brevSssimss ânotaçõesj tomaremos aos matemétlcos —
para que nosso discurso seja bem claro - aquelas noções que
estõo particularmente ligadas à nossa matéria. Depois de
conhecê-las, faremos, na medida de nossa capacidade, uma
exposiçõo sobre a pintura, partindo dos primeiros principios
da natureza. Peço, porém, ardentemente, que durante toda
minha dissertação considerem que escrevo sobre essas coisas,
nõo como matemático, mas como pintor. Os matemáticos medem
com suas inteligências apenas as formas das coisas,
separando-as de í7íjaigíjer matéria. Nós, porque queremos que
as coisas sejam postas bem diante dos olhas, por isso mesmo,
ao redigir, nos serviremos como se diz de uma Minerva mais
gorda, e apreciaremos bastante se, de algum modo, nesta
matéria sem dúvida dificil e pelo que sei - par nenhuma
pessoa até agora tratada, os leitores me entendam. Rogo,
pois, que interpretem nossas palavras como ditas unicamente
por um pintor. " (4)

Se Alberti revela essa distinção entre os atributos da
pintura e representaçào matemática do espaço, pode-se
inferir as dificuldades de compreensão do desenho para a
arquitetura.

Na pintura, aqui entendida como "representação da
natureza", a função do desenho é quase mimética. Na
arquitetura não, a função não é imitativa, mas criativa. No
trabalho da arquitetura não se copia apenas a aparência de
uma determinada casa, templo ou palácio. 0 desenho da
arquitetura está sempre mais. próximo do "criar" do que do
"imitar" e quanto mais o desenho de arquitetura está ligado
ao "imaginar" mais ainda distancia-se do mimetismo de
representação.
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Assim, uma infinidade de autores, ao tentar esclarecer
a estrutura do desenvolvimento das atividades do desenho
como atividade por si próprio ou para uso na arquitetura,
indicam algumas bi ou tripolaridades reveladoras das
modalidades e objetivos do desenho: desenho técnico x
desenho artístico, desenho objetivo x desenho subjetivo
(Blonfield) (5), função ilustrativa x função operativa
(Massironi) (6), design x draw x draft (Motta) (7), desenho
técnico X desenho de observação x desenho de criação (Costa)
(8) .

As classificações dos desenhos, ressalvadas as
limitações de sua cientificidade, adquirem, para analisar a
signagem de uma obra de arquitetura, alguns importantes
valores que interessam a este trabalha investigar. A
classificação deve permitir elucidar:

1- o acompanhamento de quase todas as obras de
arquitetura, nas publicações e demais elementos de sua
^'^"fo^íííação, de "certo tipo" de desenhos;

2- a preferência por se analisarem os desenhos como
enunciadores de características do projeto mais facilmente
identificáveis;

3. a primazia por parte de teóricos, críticos,
historiadores e profissionais, na utilização dos desenhos
como fontes de conhecimento, produção e informação,
documentação de obras arquitetônicas;

4- a existência de "arquiteturas", historicamente
■  realizadas quase tão somente por desenhos-

Em resumo, classificar e delimitar possibilita entender
porque alquns desenhos propiciam com mais clareza e maior
extensão que quaisquer outros instrumentos (ás vezes
inclusive a própria obra), o conhecimento' de uma dada ou
imaginada arqui tetura.

A elucidação dos itens enunciados encontra-se fundada
no duplo papel do desenho de arquiteturaí descritivo /
operativo e representativo/suqestivo. Desenhos de
arquitetura permitem representar e apresentar obras de uma
maneira qlobal e peculiar.

Bruno Zevi, mesmo rejeitando, em seu trabalho
i^^ (9), a inclusão dos desenhos de projeto

de arquitetos na constituição de uma historioqrafia da
arqui tetura , escreve sua História da mgd^erna
(10) utilizando-se apenas de ilustrações com desenhos das
obras, dedicando atenção a correntes arquitetônicas, como o
Expressionismo e Futurismo, que se constituíram quase que
tão somente de arquiteturas desenhadas.

Voltando à classificação dos desenhos, pode-se
constatar duas qrandes divisões: desenhos voltados para a
representação do projeto ou obra e desenhas voltados á
descrição/operação da obra.
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Embora essas modalidades entremeiem-se e utilizem-se de
métodos e recursos quase que comuns, elas apresentam-se nos
diversos momentos da arquitetura (de sua concepção à sua
construção e utilização), em papéis diferentes.

A definição dessas diferenças já permite uma leitura da
arquitetura, porque os desenhos revelam a existência no
objeto arquitetônico de uma forma de elaboração, e de uma
concepção. Essa <ã-laboração e concepção, vistas pelo desenho,
permitem identificar cada fase de trabalho e cada situação
histórica, que se delimitam dentro das relações técnicas e
sociais do trabalho, registrando as atribuições especificas
entre o arquiteto e os demais agentes que participam da
constituição de uma obra de arquitetura.

Os desenhos de representação (do latim "representare",
que significa trazer o ente presente) implicam exatamente
nos momentos em que o desenho deve atuar como signo,
tornando patente a arquitetura a que se refere e os
predicados que ela contém.

□s desenhos de descrição/operação envolvem os momentos
em que a representação não se limita à obra de arquitetura,
mas objetiva signar os elementos de sua materialização,
vista através de seus constituintes. São desenhos que
envoWem operações construtivas, instruções sobre a
realização de suas partes, etapas e informações unívocas com
a finalidade de execução da obra.

Nos desenhos de representação, a obra de arquitetura é
visualizada do ponto de vista de sua ontologia, sendo assim
seus aspectos mais indicativos ressaltados e apresentados de
um modo^ mais conotativo, permeados pela intencional idade
pretendida. Desta forma, os desenhos são, normalmente, mais
livres, no sentido da escolha do modo de representar, cujos
códigos e sinais partem mais do ideário do emissor e de uma
dada cultura visual do que de regras convenciona1izadas.

Nos desenhos de descrição/operação, a obra de
arquitetura é expressa do ponto de vista de sua futura
realização ou execução, sendo assim seus aspectos mais
distintivos a clareza e a univocidade. Nesses desenhos
indicam-se, de maneira quantitativa e sistemática, as
operações e os elementos materiais necessários para intervir
concretamente (construir, montar, ajustar etc. ) sobre a
obra. Assim sendo, esses desenhos acabam sendo norma tizados,
contendo códigos e sinais que devem estar perfeita
igualmente definidos entre os emissores e receptores.

Desenhos de representação são realizados antes e depois
da obra arquitetônica. São realizados antes como pré-
figuração de uma possibilidade real ou imaginária, ou como
instrumento de trabalho, não dependendo da viabilidade da
obra para sua existência como sinal. Estes desenhos são,
outras vezes, realizados depois da obra ou das obras
executadas, como explicação de suas idéias, de seus usos ou
de seus principais detalhes e características
arqui tetônicas.

Desenhos descritivos/operativos são realizados antes da
obra arquitetônica ou durante sua execução, como indicadores
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de sua viabilidade, devendo prever a clara compreensão de
sua exequibi1 idade.

Duplo papel do desenho na arquitetura, representar e
constituir. Papel de duplo no desenho da arquitetura,
significar e substituir, muitas vezes só pré—figurar.

Todo e qualquer desenho de arquitetura contém os
elementos duplos de sua duplicidade: representar x operar,
Qualificar x quantificar, sugerir x descrever.

Alguns desenhos, entretanto, revelam-se e são ou acabam
sendo adotados como mais representativos; caberá agora
discutir as possibilidades de sua utilização para
compreensão e estudo da arquitetura.

O USO DG DESENHO COMO SIGNO DE ARQUITETURA

A análise e compreensão das obras de arquitetura pode
ser efetuada de diversas maneiras: através de textos
analiticDs, através do estudo das obras, com fotografias ou
através de filmes, videos etc.. Diversos podem ser os
métodos de aproximação, mas para o que se pretende
demonstrar, o mais eficiente meio de conhecimento deve ser
realizado através do estudo dos desenhos de arquitetura.

A utilização dos desenhos propicia, em relação às
outras abordagens da arquitetura, as seguintes vantagens:

1. Os desenhos de arquitetura podem, através das
interações que realizam, ser em alguns aspectos mais
significativos do que a arquitetura edificada. A técnica
utilizada, o modo de representação, o formato, o traço, a
escolha do ponto de vista, a ênfase demonstrada, etc., tudo
pode permitir interpretar as intenções de um projeto, a
proposição e a situação de seus autores. Os desenhos de
obras e de temas arquitetônicos são manifestações que
permitem avaliar as posturas artísticas, culturais e
técnicas dos procedimentos arquitetônicos.

2. Desenhos de arquitetura eliminam as diferenças entre
obras executadas e não executadas. A coneretização de
determinados projetos envolve, quase sempre,
disponibilidades técnicas, sociais e econômicas que, algumas
vezes, impossibi1itaram a existência física da arquitetura.
Algumas vezes as dificuldades técnicas e econômicas emperram
ou desvirtuam as possibilidades visualizadas pelos
arquitetos. Estes fatores são importantes, sobretudo para
verificar as mudanças realizadas durante a execução das
obras que, por vezes, desvirtuam as proposições de um
projeto. São igualmente importantes, se for considerado o
conjunto de "obras em desenho" que, artística, cultural e
tecnicamente foram e são tão significativas como aquelas que
foram construídas. Os projetos de torres de vidro de Mies
van der Rohe (fig.1.4.1), as propostas de Claude Nicolas
Ledoux (fig.1.4.2), são ilustrativos dessas "obras em
papel . A arquitetura desenhada liberta-se das limitações
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impostas pela realização, adentra no campo das utopias,
cristaliza visões, opera na modificação de procedimentos
estratificados.

3. Os desenhos de arquitetura podem auxiliar na
compreensão da qênese dos projetos, A evolução seguida
pelos desenhos, que vai do croqui ao desenho executivo de um
detalhe, pode reproduzir de maneira viva o rastro construído
entre as diversas opções e proposições aventadas no decurso
de um proj"eto,

4. Os desenhos de arquitetura são o veiculo mais
difundido para a comunicação das obras, tanto nas
publicações de divulgação, quanto nos tratados e no ensino
da arquitetura, Esse fator faz com que o desenho adquira
uma peculiar preferência em relação às demais formas de
transmissão de conceitos, obras ou propostas arquitetônicas.

Por fim, a qualidade com que o desenho atua como signo
da arquitetura está nas amplas possibilidades que oferece, O
desenho .assume o caráter de propagador/enunciador da
arquitetura, estabelece um fio condutor na gestação das
obras e permite a transmissão e o conhecimento do ideário
contido nas proposições realizadas ou imaginadas pelos
arqui tetos.

O desenho de arquitetura, nas suas funções descritivas
^ i^^pcesentativas, como signo que é, torna—se um duplo que
habita a obra realizada e realiza a obra a habitar, mesmo
quando se trata de um habitar apenas imaginável.
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FIG.l.4.1 Arrsnhâ-céu de vidro
Arq. Mies van der Rohe

Proposta de exercicio vertical utilizando o
vidro como pelicula de vedação externa, que
permite a visualização da estrutura dos
pavimentes e dos ambientes internos.
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FIG.1 .4.2 Vista do cemitério da cidade de Chaux
Arq. Nicolas Ledoux, 1804

As propostas visionárias caracterizam-se,
muitas vezes, por imagens alusivas sem
comprometimento algum com as obras
construtíveis.
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