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ABSTRACT  

The connection between the acts of seeing, perceiving and representing 

thematises this work, considering that seeing is not only a result of a mechanical 

activity of the eye but takes into account personal experiences. What 

demonstrates that the language used to express what is seen and perceived tells 

us a lot about who writes or draws, his knowledge and repertoire. This study aims 

to understand in which manner architecture students’ draws reveal their 

knowledge about the subject, about designing, by detecting what questions take 

their attention: what is identified as problems to be solved and for which ones 

they have found alternatives. The case study was analysed through Manfredo 

Massironi’s [1] argument that presents the draw as choices between emphasized 

and excluded aspects. Through this key it was possible to expound the images 

and find in them conclusions about some notions students have and are 

constructing about architecture. 

KEYWORDS: emphasize, exclusion, perception, architectural drawing, 

architecture education. 

 

RESUMO  

A conexão entre o ver, o perceber e o representar tematiza este trabalho, 

considerando que o “ver” não se resume à atividade mecânica do olho, mas se 

vale das experiências do indivíduo. De modo que a linguagem utilizada para 

exprimir o que se vê e se percebe informa sobre o sujeito, seu conhecimento e 
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repertório. Este estudo intenta buscar compreender de que maneira desenhos 

de alunos de arquitetura revelam seus conhecimentos sobre o projetar em 

arquitetura, detectando quais questões conseguem identificar como problemas 

a serem tratados e para quais conseguem encontrar alternativas. Escolheu-se 

analisar o estudo de caso via a visão de Manfredo Massironi [1], que aponta o 

desenho como constituído de escolhas entre aspectos enfatizados e excluídos. 

Por meio desta chave foi possível analisar as imagens e compreender que 

pontos foram enfatizados e excluídos, e assim concluir que noções os alunos já 

possuem e estão formulando acerca da arquitetura. 

PALAVRAS-CHAVE / PALAVRAS-CHAVE: enfatismo, exclusão, percepção, 

desenho de arquitetura, ensino de Arquitetura. 

INTRODUÇÃO 

A definição do ato de ver é o ponto de partida para este trabalho. Para o seu 

desenvolvimento foram verificados quais fundamentos buscam justificar que a visão é um 

procedimento não somente funcional, automático, mas que implica o sujeito que olha. 

Alfredo Bosi usa da pesquisa acerca da linguagem verbal para defender que o olhar 

depende de mais fatores que apenas o mecanismo do órgão olho. Ele indica como a língua 

grega “enlaçava pelos fios da linguagem o ver ao pensar” [2] e apresenta idiomas cujos 

próprios vocábulos são uma demonstração do descolamento entre o olho e o olhar, tais 

como o espanhol, que conta com os termos ojo e mirada. Lucrécia Ferrara [3] alega que a 

recepção visual é tensionada pela experiência do sujeito, ou seja, pelo que ele carrega de 

repertório em si. Segundo a autora, as coisas não existem em si, mas sim mediante as 

relações entre elas, uma vez que a compreensão do existente opera por meio de 

associações com o conhecido, via similaridade e/ou contiguidade. De modo que de tudo o 

que  o  olho  pode  captar  só  é  apreensível  aquilo  que  pode  formar  conexões  a  algo  

já  familiar  –  o totalmente novo não é passível de leitura. O que se pode concluir é que o 

conhecimento determina, dentre tudo o que é passível de ser enxergado, o que cada 

pessoa de fato vê. “Conhecer é clarear a vista, como se o saber permitisse, enfim, olhar” 

[4] 
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Como consequência, pode-se propor que, no ato de desenhar, também só possamos 

representar aquilo que conhecemos. “A representação gráfica transmite, sempre e 

simultaneamente, tanto os traços figurativos do objecto, como a chave interpretativa, por 

intermédio dos quais o objecto foi e deve ser representado.” [1]. Bosi [2], ao apontar 

Merleau-Ponty, lembra que se o entendimento de cada objeto não é idêntico a todas as 

pessoas, mas se dá de um modo particular para cada indivíduo, a linguagem permite 

compartilhar tais compreensões pessoais com os outros. O que implica que via linguagem 

pode-se conhecer o sujeito, sua historicidade e sua inserção no mundo. “O desenho 

enquanto projeto, tomado como prospectiva e propositiva a um só tempo, é uma das chaves 

para compreender o que é fazer arquitetura. ” [5]  

Esta conclusão motivou que a realização deste trabalho fosse baseada na análise de 

croquis de projeto, elaborados por alunos, a fim de explorar o que estes, em um dado 

estágio de sua formação, já conhecem acerca da disciplina da Arquitetura. O pressuposto 

adotado, a fim de explorar o modo com que a linguagem faz conhecer o sujeito, é que no 

desenho não se pode representar o todo, são necessárias sempre escolhas. “Toda 

codificação é representação parcial do universo, embora conserve sempre, no horizonte da 

sua expectativa, o desejo de esgotá-lo.” [3]. De modo que, impreterivelmente, certos 

aspectos são realçados e outros omitidos, sendo que a decisão de quais pontos enfatizar 

e quais excluir muito diz sobre o sujeito que opta, o que ele conhece, o que julga importante. 

Vale notar que a interpretação de croquis como meio de ampliar a percepção sobre o ato 

de projetar e os intuitos do arquiteto é defendido por diversos autores. Herbert [6] relembra 

que o desenho permite a compreensão de suposições tácitas carregadas pelo autor, não 

configurando-se como um objeto inocente ou objetivo, mas que porta o peso do escolher 

entre isto ou aquilo, entre o que é natural e o que é exceção. Laseau [7] declara que o 

processo de pensar e o de grafar podem intrincarem-se de tal modo, como em Da Vinci, 

que não podem ser analisados separadamente. Fraser e Henmi [8] atestam que o desenho 

pode revelar forças e qualidades antes invisíveis, inatingíveis. A vertente escolhida para dar 

base a este trabalho foi a de Massironi que considera que “o processo representativo gráfico 

fica caracterizado pela dialéctica entre enfatismo e exclusão” [1]. O funcionamento de tal 

processo se efetiva de modo que “em qualquer imagem são evidenciados alguns traços, 

elementos ou características, de maneira a resultarem bem legíveis, enquanto outros, pelo 
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contrário, são completamente descurados, voluntariamente ignorados, omitidos, como se 

não existissem.” [1]. 

Para conseguir estudar o que pode comunicar o desenho, Massironi estrutura um desmonte 

de seus componentes elementares e das combinações destes.  Ele os divide em elementos 

primários, chamados assim por serem finitos, e portanto enumeráveis, e secundários. O 

primeiro grupo é formado por: “característica do sinal (traço); a posição fenomenista do 

plano de representação; e o processo de enfatismo-exclusão dos elementos postos em 

relação pela representação, ou seja a finalidade informativa imediata para que esta tende.” 

[1]. O segundo grupo contém outros fatores que influenciam na produção do desenho: o 

lugar, o tempo e a cultura. Podemos aqui começar a explicar sobre os elementos primários: 

a “característica do sinal ou traço” foi classificada em “sinal-objeto”, “sinal-contorno” e “sinal-

textura”, seguindo uma subdivisão proposta por Arnheim para a linha [1]. Dentre estes, e 

sinal-objeto consegue passar sua mensagem meramente  pelo  desenho  da  linha,  sem  

contar  com  a  área  ou  superfície  que  esta  abrange.  Ao contrário, o sinal-contorno fecha 

campos com os então ditos contornos. O sinal-textura é marcado pela  repetição  e  por  

progressivas  variações,  usualmente  com  amenização  das  bordas,  ou  seja, compõe-

se do preenchimento da superfície, ao invés de valer-se da sua delimitação. As três famílias 

de  sinal  ainda  são  subdivididas  de  acordo  com  o  grau  de  precisão  da  realização  

do  traço.  São elencadas em sinais feitos com instrumentos, que possuem portanto 

uniformidade e precisão; e os feitos à mão livre, que contam com variabilidade e ausência 

de homogeneidade.  Em relação à “posição do plano de representação”, Massironi [1] cria 

as categorias: frontal, ou fronto-paralelo; e inclinado, ou longitudinal, lembrando que ambos 

podem coexistir em um mesmo desenho. Já as “funções comunicativas”, ou seja, a 

finalidade informativa do desenho, que, segundo o autor, é critério para as escolhas de 

enfatismo e exclusão, são categorizadas em função ilustrativa, na qual a figura é 

identificável com a coisa que reproduz, deseja “organizar os estímulos perceptivos de modo 

a produzir no observador aspectos análogos aos provenientes dos objetos, cenas, 

paisagens do mesmo tipo observados na realidade” [1]; função operativa, que tem a 

finalidade de reproduzir características peculiares, propriedades métricas e construtivas; 

função taxonômica, normalmente utilizada na zoologia e especialmente na botânica, que 

dá atenção a um objeto único a fim de classificá-lo, e para tal foge do retratar um indivíduo 
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existente, e busca formar uma figura emblemática, que reúne as similitudes e descarta os 

desvios individuais; função sinalética, na qual o desenho tem a missão de transmitir 

informações essenciais a um grande número de pessoas, de maneira simples e que exija 

o menor esforço de decodificação; e função diagramática, utilizada para tornar visíveis 

processos não vistos, e hipóteses. Cruzando todas as possibilidades de combinação de tais 

elementos primários, Massironi elabora uma tabela a fim de mostrar a presença e 

frequência com que cada sinal e plano ocorre em cada função comunicativa.  

 

Figura 1: Tabela de Massironi. Fonte: MASSIRONI, 1982, p. 67 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Decidiu-se tratar de croquis realizados por alunos ao longo de dois exercícios da disciplina 

de Projeto do segundo ano do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura 

e Urbanismo da USP (IAU-USP). O que se propõe é analisar os desenhos baseando-se 

nos seguintes aspectos da teoria de Massironi: a dualidade de enfatismo e exclusão, dita 

participante em cada escolha que se enfrenta ao desenhar; e a categorização de tipos de 

planos, sinais e funções comunicativas. A contribuição do autor é questionada no que toca 

as razões que guiam as decisões por enfatizar ou excluir: ele apresenta o principal motivo 

como a função comunicativa do desenho, e este trabalho deseja propor que tais opções 

seguem também outras lógicas. Especialmente, que as exclusões por vezes não são 

consequência somente de uma escolha, mas de uma ignorância. O que interliga-se à 

discussão de que o que se vê é dependente do que se sabe. Se o sujeito não conhece 

certo tópico, ele não o pode nem enxergar nem, muito menos, retratar em desenho.   
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ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

Inicialmente, buscou-se seguir as subdivisões das funções comunicativas, propostas por 

Massironi, para analisar os desenhos do estudo de caso, embora suas delimitações 

adquirissem limites imprecisos quando aplicados a eles, o que será posteriormente 

explicado. Desse modo, notou-se que por muitas vezes os desenhos possuem caráter 

ilustrativo, quando o projetista deseja compreender características visíveis que intenta 

exprimir na obra. Não sem motivo a função ilustrativa aparece especialmente nas elevações 

e perspectiva, afinal essas são as representações que poderiam de fato ser vistas pelo olho 

do ser humano, ao contrário das plantas e dos cortes.  

Os desenhos operativos, por definição, são qualificados por demonstrarem características 

peculiares e apresentarem propriedades métricas e construtivas, o que os induz a serem 

realizados em plano frontal e com traço preciso. No conjunto do estudo de caso há 

frequentemente desenhos que poderiam ser considerados operativos, por exprimirem 

questões dimensionais, especialmente em plantas mas também em cortes e no plano 

inclinado. Contudo, a falta de precisão e rigor tanto nos traços quanto nas próprias 

proporções coloca em dúvida se assim pode-se chamá-los, afinal tais imprecisões 

interferem na razão de ser da função operativa, que é informar corretamente medidas e 

modos de construção. Os poucos casos em que o desenho pode, de fato, ser assim 

chamado, são úteis para que se perceba qual conhecimento os alunos possuem acerca 

das questões construtivas, pelos detalhes que escolhem desenhar, e como os retratam. Os 

detalhamentos precisos presentes no conjunto tomaram quase que um único tema: as 

escadas. É perceptível, portanto, o nível de problematização construtiva que os alunos 

conhecem e se propõem a resolver. Em outros casos, eles começam a enxergar a 

existência de certas questões, mas ainda não sabem resolvê-las. 

Nos desenhos do estudo de caso ocorre também a função do diagrama, que mostra 

graficamente interações, porém sem pretender tomar forma de projeto de fato, com 

elementos construtivos. São de pouquíssima frequência, e aparecem, quase que somente, 

relativos a um programa introduzido no segundo exercício e é novidade para eles: uma 

creche, a qual requeria uma lógica de organização mais complexa e menos familiar que a 

composição da moradia, com a qual eles haviam tratado até o momento. Pôde-se observar 

a correlação entre o diagrama e sua tradução para um projeto, em planta, em alguns casos 
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realizada inclusive de maneira talvez demasiadamente literal. Além disso, vale ressaltar 

que diversas vezes as plantas realizadas pelos alunos são tão esquemáticas que se 

configuram praticamente como um diagrama.  

Talvez a maior parte dos desenhos aproxime-se, contudo, do que o autor mostra ser a 

hipotetigrafia, um produto gráfico que dá forma visiva a uma hipótese para explicar 

funcionamentos e comportamentos. Especialmente nas plantas baixas, que formam a maior 

parte dos desenhos, enquanto estudam relações entre dimensões, posicionamentos e 

acessos entre espaços, pode-se encontrar características que parecem conciliar-se com a 

função hipotética. Contudo, é difícil negar que elas poderiam ser consideradas operativas, 

ou, em casos em que são mais detalhadas, ilustrativas. Essa incerteza mostra que os 

croquis de projeto de Arquitetura situam-se no intermeio de diversas funções, exatamente 

por servirem como, simultaneamente, prospecção e proposição, e estudarem ao mesmo 

tempo questões de uso, funcionamento, e físico-espaciais. 

Já as “características dos sinais” puderam ser mais claramente diferenciadas nos desenhos 

dos alunos, embora tenha-se notado que aparecem combinadas na maioria das vezes. Vale 

ressaltar a enorme preponderância dos sinais contorno, em todos os planos de 

representação. O sinal textura é prioritariamente utilizado em plantas e elevações, em geral 

como um complemento ao contorno, conferindo diferenciação de material entre superfícies, 

distinguindo usos ou funções entre diferentes superfícies e discernindo cheios de vazios. O 

sinal objeto apareceu majoritariamente em planta, trazendo interpretações de uma figura 

sem fazer parte efetivamente dela, embora por muitas vezes apareça grafado da mesma 

maneira – material, cor, intensidade - que os traços que representam elementos de fato. 

Prestou-se a assinalar ênfase ou a desistência de uma ideia, a indicar movimento, fluxo, 

especialmente de pessoas, do Sol e da sombra. É possível, pela forma com que são 

grafados - perdendo características dimensionais e reduzindo-se a pontos ou retas - chamar 

alguns elementos, especialmente pilares e paredes, de sinais objeto. 

A maioria dos desenhos não utiliza instrumentos, e mesmo em alguns desenhos realizados 

com régua falta exatidão: as linhas são retas, mas os encontros, as angulações e os 

espaçamentos não são precisos. Pode-se detectar também que quando houve 

necessidade de precisão para plantas, cortes e elevações os alunos puseram-se a utilizar 

réguas, porém houve certa dificuldade em usar instrumentos para desenhar perspectivas. 
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Exatamente por isso há mais ocorrência de desenhos à mão livre que almejam ser precisos 

para esta modalidade. 

 

Figura 2 – Desenhos dos alunos, onde se pode perceber: transformação de diagrama, conceito, em planta 

(1); planos frontal e inclinados articulando-se (1); funções ilustrativa e hipotética (1); preocupação técnica 

construtiva mais rigorosa com a escada, função operativa (2); sinais-objeto (3); preocupação com a 

insolação (3); sinal textura junto a sinal contorno (3); tendência ao mais abstrato e menos construtivo (4). 

Fonte: alunos Alex C. Ashitomi, Jonas dos S. Veiga, Juliana P. de Santana, Lamarques A. de M. Rodrigues 

Finalizando a discussão sobre o próprio grafar dos desenhos, pode-se dissertar acerca de 

que conteúdo, do campo da disciplina da arquitetura, foi enfatizado e excluído neles.  

A presença de uma malha estrutural é assídua, chegando a ordenar todo o terreno, contudo 

nem sempre compreendida por completo pelos alunos. Afinal, se a regularidade em 

módulos da estrutura aparece quando em uma escala menor, ao se detalhar uma escala 

maior os pilares muitas vezes não encontram-se junto às plantas. Quando aparecem, deve-

se notar que os alunos compreendem onde se deve locar o pilar, contudo não dominam 
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sua dimensão física, e nem experimentam os conflitos entre dimensões de pilares e 

paredes. A dimensão real dos elementos construtivos, aliás, é um quesito em geral 

excluído, com, por exemplo, dezenas de plantas com paredes que não possuem espessura, 

salvo quando são desenhadas com precisão, e pilares que são uma marcação em x – 

utiliza-se a linha objeto. Também isso se nota pela exclusão do uso do corte, representação 

na qual deve se dar atenção às espessuras dos elementos construtivos. O estudo do 

espaço com mobiliário é enfatizado, e tanto mais quanto mais preciso é o desenho, contudo 

somente nas plantas. Mesmo porque nos cortes há, invariavelmente, exclusão do 

detalhamento do que ocorre no interior do edifício.  

Há ênfase também no estudo do estacionamento e do posicionamento dos acessos 

verticais, que estruturam o térreo e os andares tipo. Os acessos entre cômodos da 

habitação, contudo, são eventualmente excluídos, assim como a definição do local das 

janelas em planta, embora haja uma ênfase grande no estudo das fachadas e da caixilharia 

nas elevações e perspectivas, com um grau de detalhamento elaborado, se comparado aos 

desenhos em geral. Não se nota, contudo, relação entre a determinação dos caixilhos e a 

preocupação, existente, com a insolação dos prédios, marcada pela presença do símbolo 

do norte e pelos estudos de sombra, que se mostram um tanto esquemáticos. 

Percebe-se ênfase e compreensão dos alunos da diferenciação e necessidade de 

agrupamento das áreas íntima, coletiva e molhada de uma habitação, e isso é com alguma 

frequência desigualado por cores e texturas. Essas são comuns em plantas e também em 

elevações, para individualizar especialmente os usos, e exclui-se a possibilidade de utilizá-

las para diferenciar gabaritos de edifícios, o que também poderia ser alcançado via uso de 

sombras, e não é realizado, dificultando por vezes a leitura. 

De modo geral, houve ênfase no projeto dos andares tipo e foi excluída a preocupação de 

que o projeto relacione-se profundamente com as características do terreno e do seu 

entorno. Tal questão foi tratada no máximo de modo superficial, o que mostra também a 

dificuldade dos alunos em trabalharem com a declividade, especialmente quando em 

planta, e com as preexistências. Consequentemente são excluídos o detalhamento dos 

espaços livres e do mobiliário urbano, e desenhos que deem atenção às calçadas e ruas, 

sejam em planta, elevação, corte ou perspectiva. A diferenciação do público e do privado, 

e de como se dá o acesso a este, no térreo, foi questão com a qual mostrou-se alguma 
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ênfase em linhas gerais, contudo um maior detalhamento foi excluído. Notou-se também 

nos estudantes escassa intenção de distinguir uma planta de térreo de uma planta de 

cobertura, mesmo em representações precisas. Há alguma ênfase na atenção à 

materialidade, ao reconhecimento dos elementos específicos – aparecem os guarda 

corpos, as caixas d’água, os cobogós, etc - e no impacto que causa a vegetação. A escala 

humana foi sistematicamente excluída e a exatidão nas proporções nas dimensões em 

geral, e também na demarcação de cotas, foi ponto geralmente pouco enfatizado. A 

exposição das referências utilizadas para o projeto foi praticamente nula. 

CONCLUSÕES 

Minuciando os desenhos e fazendo o confronto com a análise bibliográfica citada, pode-se 

resumir o que significaram as escolhas entre o que enfatizar e o que excluir por parte dos 

estudantes. No geral, percebeu-se que a grande maioria dos alunos possuem dificuldade 

em lidar com a precisão, e sistematicamente excluem a necessidade de representar com 

exatidão. O que os afasta, assim, de diversos problemas reais, pois as questões são 

atingidas de maneira simplificada, por vezes simplista. Isso é refletido na maior quantidade 

de desenhos esquemáticos que precisos, na pouca utilização de instrumentos, e quando 

sim dirigida para apresentar questões já decididas, e não para investigar, contrariando o 

que diz Salles, de que o desenho de criação “não é um mapa do que foi encontrado, mas 

um mapa confeccionado para encontrar alguma coisa. ” [9]. Ligado a isto está a exclusão, 

não esperada por se tratar de desenhos de arquitetura, da função operativa. Poucos 

desenhos tratam da execução, da construtibilidade, de detalhes, e os existentes são 

realizados com pouca precisão. Ligado a isso também está a quase ausência de cortes e 

também certa exclusão da grande importância que possuem em arquitetura a proporção, a 

escala e as dimensões de espaços e materiais. Em conjunto, tais escolhas mostram que 

os alunos apresentam diretrizes de uma arquitetura mais próxima da abstração do que de 

algo que pretende ser construído.   

Percebe-se que a ênfase que os desenhos mostram está na hipotetigrafia e no estudo da 

organização, da composição, a fim de saciar o cumprimento das funções do programa da 

moradia e posteriormente da creche. Por isso há uma abundância de representações em 

plantas e algumas ligações com a função diagramática, carregando consigo o uso da linha 

objeto. Há também uma preocupação, que lembra a construtiva e econômica, em explorar 
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a modulação e a sistematização. A função ilustrativa é enfatizada, junto a preocupação com 

as visuais que o projeto gerará, o que é demonstrado pela preocupação com as fachadas 

e suas caixilharias, embora, paradoxalmente, tal preocupação pelas visuais não se dê a 

partir do olhar do pedestre.  

Também percebeu-se exclusão no tratar do relacionamento da edificação com o que a 

rodeia. Foge-se de retratar o conjunto completo, as habitações junto à creche, e 

principalmente pouco aparecem a relação com os prédios ao redor e com a estrutura do 

bairro e da cidade, embora haja alguns traços de continuação da malha urbana no terreno 

e de manutenção de caminhos de pedestres preexistentes. O que indica dificuldade e não 

grande intenção em estudar o terreno de fato, com sua forma e declividade. Os estudos de 

como um edifício relaciona-se com um terreno inclinado de fato mostraram-se genéricos, 

pouco específicos. A escassez de plantas de térreo que não se confundam com plantas de 

cobertura, a preferência por estas últimas, e a quase inexistência de plantas que 

representem adequadamente a inclinação do terreno mostram a não preferência pelo 

estudo do térreo, mas a ênfase no estudo do edifício em si. Interessante o paradoxo de que 

haja uma maior atenção à edificação, e, contudo, não haja aprofundamento em seus 

detalhamentos e operações construtivas. Enfim, as relações que são enfatizadas não são, 

como já se disse, vinculadas com o que há de vizinho ao terreno, e também menos do 

edifício com o sítio, e mais de como funciona a edificação em seu interior. Pode-se dizer 

que há heranças modernas nesse posicionamento, de uma aproximação com a noção de 

‘tábula rasa’, que não dirige o olhar para o que já existe. Contudo, a tendência em desenhar 

o objeto, a figura, e excluir o fundo é não só comum como quase natural, como foi apontado 

por Massironi [1], quando comparando com desenhos infantis e primitivos. Desse modo, 

por tratar-se de estudantes de início de curso, é possível dizer que tal foco no que haverá 

de ser projetado de fato por eles, e certa omissão do que há em volta, é consequência de 

um estágio de aprendizado em que eles não conseguem ainda administrar tantas 

preocupações e relações de maneira simultânea.  

Por fim, percebe-se que a análise dos desenhos consegue apontar quais noções os alunos 

já possuem e ainda estão construindo sobre a arquitetura, sendo capaz de gerar 

interpretações acerca do que, de fato, foi absorvido e atentado por eles. 
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