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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo a investigação do processo criativo e da representação 

gráfica do exercício projetual arquitetônico, com base nos processos de arquitetos que utilizam 

as técnicas artísticas como principal meio de comunicação projetual. Os profissionais estudados 

foram: Steven Holl, Lina Bo Bardi, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Michael Graves, 

El Lissitzky, Bruno Taut, Hassan Fathy, Louis Kahn, Aldo Rossi e os grupos Archigram e 

Morphosis  As técnicas artísticas utilizadas por eles foram divididas conforme a teoria de 

Michael Graves em três categorias de desenhos: de observação, de estudos e de representação, 

sendo que as duas primeiras são relativas à criação. Para isso, foram utilizadas revisões 

bibliográficas sobre o processo de projeto de cada arquiteto e as relações deles com a escolha 

da técnica artística que o projeto é desenvolvido e representado. Ideias e conceitos sobre 

criatividade, desenvolvidos por Fayga Ostrower, também foram discutidas a fim de expor a 

relação da teoria com as técnicas utilizadas pelos arquitetos. 

Palavras-chave: arquitetura, projeto arquitetônico, técnicas artísticas, croqui, collage, 

criatividade, criação, representação. 
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ABSTRACT 

 

 This work aims to investigate the creative process and the graphic representation of an 

architectural project exercise, based on architects who use artistic techniques as the main mean 

of communication. The professionals studied were: Steven Holl, Lina Bo Bardi, Mies Van der 

Rohe, Frank Lloyd Wright, Michael Graves, El Lissitzky, Bruno Taut, Hassan Fathy, Louis 

Kahn, Aldo Rossi and the groups Archigram and Morphosis. The artistic techniques used by 

them will be divided according to the theory of Michael Graves in three categories of drawing: 

observation, studies and representation, which the first two are related to the creation. For that, 

bibliographic reviews were used about the project process of each architect and their relations 

with the choice of the artistic technique that the project is developed and represented. Ideas and 

concepts about creativity will be also developed in order to expose the relation with the 

technique used by the architects. 

 Keywords: architecture, architecture project, artistic technique, drawing, collage, 
criativity, creation, representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O exercício projetual arquitetônico é composto de etapas processuais que envolvem 

técnicas, soluções e criatividade. Esse processo passa desde a construção da imagem 

referencial1 do arquiteto, até os vários estudos que devem ser feitos a fim de que se chegue na 

melhor solução possível para determinado projeto. Porém, como observou Nardelli (2007), não 

é de hoje que o fazer arquitetônico vem se tornando muito mais digital e tecnicista do que 

manual ou artístico. 

 Existem variadas formas de estudo e representação gráfica dos exercícios de projeto, 

sendo que cada arquiteto desenvolve uma afinidade maior com um método específico, seja ele 

digital ou manual. Nesta pesquisa, o foco será dado nas principais técnicas artísticas que são 

familiares ao campo da arquitetura, como por exemplo o croqui em aquarela. Este estudo foi 

embasado em arquitetos e grupos de arquitetura que utilizam técnicas artísticas, a fim de que se 

fizesse um recorte dessas e de como são utilizadas no exercício projetual arquitetônico. Os 

arquitetos e grupos utilizados como referência são: Lina Bo Bardi, Steven Holl, Mies Van der 

Rohe, Frank Lloyd Wright, Grupo Morphosis (formação original), El Lissitzky, Archigram, 

Michael Graves, Aldo Rossi, Bruno Taut, Hassan Fathy e Louis Kahn. 

  Estudos sobre o processo criativo de cada um dos arquitetos citados acima foram 

realizados por meio de livros, teses e dissertações, a fim de se criar uma base teórica para a 

análise. Após essa etapa, imagens de representação e estudos de projetos autorais deles foram 

salvas e, quando possível, analisadas em três categorias: técnicas e materiais artísticos 

utilizados, imagens utilizadas para a criação e imagens utilizadas para representação. A partir 

disso, uma análise foi feita visando justificar o modo que o projeto foi realizado, tendo como 

base a teoria estudada.2 

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é discutir o processo e a representação 

gráfica de um exercício projetual arquitetônico utilizando as teorias relativas à criatividade, 

presentes na obra de Fayga Ostrower (2009) Criatividade e Processos de Criação, e as técnicas 

artísticas que são usadas no processo de concepção e representação da arquitetura. Além disso, 

 
1 Conceito de Fayga Ostrower, definido como “[...] imagens de percepção [...] que funcionam ao mesmo tempo 
como uma espécie de prisma para enfocar os fenômenos e como medida de avaliação.” (OSTROWER, 1996, p.58) 
2 A linha desse estudo e o quadro comparativo dos arquitetos está presente na figura 1 deste trabalho, p. 12. 
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houve uma investigação sobre a influência dessas técnicas na criatividade durante o trajeto 

percorrido pelo arquiteto. 

 Essa delimitação ocorre devido à importância da interdisciplinaridade entre a arte e a 

arquitetura – dois campos que estão sempre em ligação. Arquitetos que utilizam da arte visual 

para que suas ideias sejam devidamente transmitidas serão estudados a fim de se responder o 

seguinte problema: como as técnicas artísticas podem impulsionar o processo criativo no 

desenvolvimento e na representação de um projeto arquitetônico?  

Os processos de Lina Bo Bardi foram estudados com base na dissertação de Fabiana 

Luz Tannuri (2008) O processo criativo de Lina Bo Bardi, que detalha claramente alguns de 

seus projetos e sua forma de concepção e representação espacial. Sites de arquitetos ainda em 

atuação ou com arquivos online foram fonte de pesquisa, como os de Steven Holl, Morphosis 

e Archigram. Para além da plataforma digital, a dissertação de André Santos de Almeida (2017) 

O processo criativo em Steven Holl traz todo o mundo imaginativo da arquitetura de Holl. Os 

estudos de Peter Cook e George Rand (1989) Morphosis Buildings and projects e de Simon 

Sadler (2005) Archigram Architecture without architecture serviram para fazer um paralelo 

entre os dois grupos. O artigo de Marcos Favero (2017) Louis Kahn: arquitetura – concepção 

teórica e ensino de projeto trata sobre o processo de Louis Kahn e de suas representações 

formais das ideias. A fim de compreender melhor o processo de Aldo Rossi, o artigo de Tânia 

Calovi Pereira (2000) Le Corbusier e Aldo Rossi: dois conceitos de representação foi utilizado. 

A teoria de Michael Graves foi tratada a partir de seu texto autoral (1977) The necessity for 

drawing tangible speculation anexado no livro de Brian M. Ambroziak (2016) Michael Graves: 

Images of a Grand Tour. Os projetos de Mies Van der Rohe foram analisados a partir do estudo 

de Juan Rufino Castillo e Toshimasa Sugimoto (2002) Study on the characteristcs of Mies Van 

der Rohe’s design process of early 1930’s houses e de Martino Stierli (2010) Mies Montage. A 

representação de Frank Lloyd Wright é estudada por Ana Tagliari e Wilson Florio (2015) Frank 

Lloyd Wright: desenhos para uma arquitetura visionária. Da arquitetura participativa de 

Hassan Fathy e de suas críticas à representação técnica, abordamos Edmilson Madre Deus Leite 

(2018) O processo participativo e a sua expressão na cultura africana: algumas experiências. 

A tese de Acalya Allmer (2015) Scissors versus T-square: on El Lissitzky’s Representations of 

Space ajuda a compreender o espaço em perspectiva de El Lissitzky. Já Cláudio S. B. Furtado 

(2012) Bruno Taut e as fantásticas torres de vidro oferece uma visão da produção de Bruno 

Taut dentro da cadeia de cristal. 



13 
 

 

As produções de desenho de arquitetura desses profissionais foram divididas e tratadas 

em três capítulos diferentes. O capítulo um é dedicado ao estudo do processo criativo do 

arquiteto – etapa de concepção projetual em busca de soluções técnica e formal. Foram 

abordadas as obras direcionadas ao estudo individual de cada um, assim como a teoria que 

engloba a ideologia e a relação de cada um deles, com base na ideologia principal dos três tipos 

de desenho arquitetônico de Michael Graves – sendo que dois deles foram tratados nesse 

capítulo. O capítulo dois é dedicado ao estudo sobre a utilização das técnicas artísticas na 

representação gráfica de arquitetura, que tem como base a terceira categoria de Michael Graves. 

Por isso, deixa-se em evidência as inúmeras formas de representação que mais combinam com 

a identidade de cada um dos arquitetos que estão nessa categoria (Michael Graves, Lina Bo 

Bardi, Steven Holl, Mies Vam der Rohe, Archigram, Morphosis, Frank Lloyd Wright, Aldo 

Rossi, El Lissitzky, Bruno Taut e Hassan Fathy) e de cada projeto. Cada um desses possui 

reflexões acerca da própria forma de representação, e isso está exposto no respectivo capítulo 

na forma de citações próprias ou análises feitas a partir de pesquisas realizadas em teses e 

dissertações. No capítulo três, as técnicas artísticas utilizadas nas subdivisões do capítulo um e 

do capítulo dois possuem um certo tipo de padrão e diferenciações que foram abordadas em 

relação aos exercícios projetuais dos seguintes arquitetos e grupos arquitetônicos: Lina Bo 

Bardi, Steven Holl, Mies Van der Rohe, Archigram e Morphosis. É notável que cada arquiteto 

tem a sua própria linguagem arquitetônica, que dialoga com o projeto autoral, seu próprio 

processo criativo e a representação gráfica realizada. 

Os estudos desenvolvidos da teoria e prática da criatividade estão divididos em dois 

outros capítulos. O capítulo quatro relaciona a criatividade e o processo criativo como conceito 

e filosofia com as abordagens e as análises de Fayga Ostrower (1977) Criatividade e processos 

de criação. Uma relação com as práticas de desenvolvimento dos projetos dos arquitetos 

estudados foi feita, utilizando os conceitos de processo criativo como base para justificar as 

escolhas tomadas pelos profissionais. Uma relação entre ambos se fez necessária para que a 

pergunta-problema principal seja respondida. O capítulo cinco visou concretizar a percepção 

sobre o espaço e colocar em prática a teoria de Michael Graves (1977) The necessity for 

drawing. Croquis e aquarelas de observação foram produzidos a fim de aplicar as teorias 

estudadas. Uma oficina também foi realizada3 a fim de que as teorias dos processos criativos e 

projetuais fossem colocadas em prática pelos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da 

 
3 A oficina foi desenvolvida e ministrada em conjunto com a aluna bolsista do IAESTE, Ivana Vajda, da 
Universidade de Belgrado. 
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Universidade Federal de Ouro Preto. A oficina foi realizada em dois dias: um no centro histórico 

de Ouro Preto e outro em uma sala de aula da Escola de Minas do Campus Morro do Cruzeiro.  

A proposta era que os participantes deveriam realizar um desenho de observação no primeiro 

dia e, no segundo dia, fazer um exercício de desconstrução e composição de formas, a fim de 

gerar um produto arquitetônico.



Denhos experimentais em técnicas variadas
Aquarela
Colagem
Fotomontagem
Maquetes

Lápis de cor
Canetas hidrográficas
Nanquim
Pastéis

Croquis rápidos e espontâneos para desenvolvimento do projeto, principalmente em sua fase de 
concepção formal: preocupação com a forma, com os materiais e com a cor, além de soluções 
projetuais em canteiros de obra. Pouca atenção ao entorno e à ocupação das pessoas nessa 
etapa.

Utilização das ténicas artísticas para representação gráfica do projeto, com escala humana ativa 
e entorno em evidência. Estudo das possibilidades de ocupação pelas pessoas. Além disso, 
representa a projeção do tempo sobre a edificação em uso.

Lina Bo Bardi

Técnicas

Desenho 
p/ cria-

ção

Desenho p/
 represen-

tação

Arquitetos

exemplos

Steven Holl Frank Lloyd Wright Morphosis El Lissitzky Archigram Michael Graves Aldo Rossi Bruno Taut Hassan Fathy Louis KahnMies van der Rohe

Em um primeiro momento há o uso do grafite (representação e projeto em preto e branco, fortes contrastes, ideia 
de vastidão e melancolia).

Posteriormente há uma predileção pela aquarela (marco de uma evolução da linguagem arquitetônica, com uma 
exploração da cor, estudo de vãos, etc.)

Aquarelas abstratas com caráter de investigação que buscam dar formas a conceitos. Há um estudo da luz, dos 
reflexos, das sombras, das cores e das texturas.
Utilizado como uma primeira compreensão do mundo imaginativo de Steven Holl.

Desenhos utilizados com uma representação rigorosa do objeto arquitetônico em perspectivas, cortes, plantas, 
interiores e exteriores. Há uma plena consciência do pretendido no resultado final construído, a fim de que este 
pouco se altere da representação. Em suas representações há um sentido que induz o observador a se colocar 
no espaço.

Esboços conceituais
Collage
(Foto)Montagem

Esboços conceituais de visualização espacial do local e do objeto em uma composição arquitetônica completa 
(formação de layout). Croquis de testes para possíveis soluções arquitetônicas.

Collage, montagem ou fotomontagem como visualização de ideias sobre a forma, luz e espaço de um modo 
mais preciso. Essa forma de representação tinha um propósito de difusão pública - meio de comunicação de 
massa. Mies Van Der Rohe trouxe inovações nessa forma de representação, “mas não a fim de fabricar o efeito 
de realidade, mas para produzir imagens dramáticas”. Utilizava da perspectiva linear para organizar superfícies 
planas pictórias e paralelas - sobreposição e camadas.

Litografia
Lápis
Grafite
Lápis de cor
Tinta colorida

Giz
Nanquim
Aquarela

Poucos croquis de concepção sobraram, pois Wright afirmava que o projeto deveria ser concebido no imaginário 
e só depois deveria ser realizado no papel. Acredita-se que o arquiteto descartava os croquis de processo proje-
tual.

Desenhos em variadas técnicas para representação, sem muito apego às informações técnicas pois, para 
Wright, era mais importante o valor artístico do desenho. Para ele, o projeto não está encerrado, pois durante a 
obra o arquiteto continua a projetar. Há uma certa dificuldade em diferenciar quais desenhos são do arquiteto e 
quais são de seus aprendizes do studio.

Esboços conceituais 
Collage tradicional e digital
Montagem 

Esboços espontâneos de estudos de concepção formal e conceitual.

Desenvolvimento da representação em diversas linguagens artísticas, atualmente incluindo o modelo 3D digital, 
por meio de símbolos com totalidade poética. Valorização do objeto como design e reduzido à sua função gráfi-
ca.

Esboços conceituais 
Gesso
Tinta a óleo
Verniz
Giz de cera

Não há nada que fale sobre seu processo de criação, apenas algumas obras ainda não finalizadas, apresentan-
do apenas a fase de esboço e alguns desenhos de observação.

Representação dos prouns (trabalho gráfico) em formas geométricas com uma sensação de espaço arquitetôni-
co, contrapondo à ideia de perspectiva comum. Em sua representação arquitetônica ele dissipa sua ideologia 
oposta à tradição do uso da perspectiva. Aplicação da fotomontagem por efeito irônico ao “transformar a realida-
de” e não aludir a ela.

Litografia
Gouache
Tinta
Lápis
Colagem

Tipografia
Fotomontagem
Aquarela

Esboços conceituais
Collage
Tinta
Bricolagem (desenhos técnicos, desenhos artísticos, fotografias, textos)
Fotomontagens

Croquis conceituais para desenvolvimento de ideias com base nas referências do universo pop. 
O projeto e o espaço são vistos como processos para o Archigram, devido à constante transformação do 
espaço. Dessa forma, o projeto nunca chega a uma etapa final, ele continua sofrendo mutações (ideia de modu-
lação).

Representação em reação contra a obviedade e a monotinia no processo de representação e criação arquitetô-
nica da época. Apesar de sua forma peculiar, na representação ainda há verossimilhanças com a realidade (di-
mensões, materiais).

Utilização de técnicas digitais Nanquim
Grafite
Giz de cera
Lápis de cor
Prismacolor crayon

Dentre sua teoria de 3 tipos de desenho, 2 se encaixam na fase de estudo: desenho referencial (croqui de obser-
vação como meio de aquisição do conhecimento) e estudo preparatório (desenhos com obetivo de estudo proje-
tual claro com temas específicos).

O outro tipo é o desenho definitivo, com representações claras sobre a obra, com proporções, definição de ma-
teriais e detalhes construtivos.

Tinta
Pastel oleoso
Grafite
Marcador
Aquarela

Estudos de observação e registro como forma de construir uma “memória das coisas” e de contextualização do 
projeto no espaço urbano histórico, devido à sua atuação no campo da conservação, do restauro e de interven-
ções.

Contextualização do projeto no meio, devido ao seu rigor com a releitura e coerência construtiva historicista, 
aplicando a cor nas áreas que exigem destaque. 
Algumas de suas representações são feitas por cima de uma reprodução no papel por impressão (litografia com 
filme fotográfico), a fim de mostrar uma transformação realizada sobre a imagem de um espaço real.

Caneta esferográfica
Giz de cera Carvão

Pastel
Gravuras japonesas

Nada foi encontrado sobre seu processo criativo.

União do uso da cor à habilidade arquitetônica como estímulo psicológico e como símbolo da função. 
Representação de seus projetos quase que utópicos, como a “Cidade de Vidro”.

Tinta
Lápis de cor
Aquarela
Gouache
Marcador

Projeto flexível para ir se adaptando a mudanças necessárias, ou seja, participação do indivíduo no processo 
criativo da concepção projetual. 

Representações voltadas para a autoconstrução, buscando estabelecer uma relação entre o cidadão, os grupos 
responsáveis pela construção e a obra construída. Utilização de uma linguagem quase próxima da técnica para 
aprendizado e reprodução pelos grupos.

Nanquim
Giz de cera

Grafite
Nanquim
Técnicas utilizadas no papel vegetal

Desenho formal com o intuito de representar a strong idea, a fim de se desenvolver e estudar o projeto. 
Passagem do mundo imaginativo para o mundo físico no papel.

Nada foi encontrado sobre seu processo de representação.

Figura 1: quadro comparativo entre os arquitetos utilizados, relacionando suas respectivas técnicas 
Fonte: elaborada pela autora. 

15
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1 O PROCESSO DE CRIAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

 

Segundo Michael Graves (1977) existem três tipos principais de desenho arquitetônico: 

o croqui referencial (referential sketch), o estudo preparatório (the preparatory study) e o 

desenho definitivo (definitive drawing). As duas primeiras categorias serão tratadas e 

relacionadas neste capítulo, visto que são realizadas durante a etapa do processo criativo, de 

concepção e formação projetual de cada arquiteto estudado. Reflexões em relação à terceira 

categoria serão realizadas no capítulo dois. 

 Dessa forma, o croqui referencial é visto como uma produção pessoal do arquiteto, 

como o seu diário de descobertas ou de viagem – um processo que visa absorver o conhecimento 

que a vida oferece em um caderno de registros. 

Presumo que a maioria de nós seja por natureza preguiçosos, e quando vemos algo 

que nos interessa na paisagem natural ou construída, podemos nos enganar ao pensar 

que conseguiremos nos lembrar daquilo sem desenhar. No entanto, se nós 

desenharmos para lembrar, a chance de que a imagem em particular ou o conjunto 

delas ficará conosco é obviamente aumentada.4 (Graves. 1977 apud Ambroziak, 2016, 

p. 236, tradução nossa). 

Com isso, Michael Graves (1934 – 2015) nos direciona para a produção do croqui – do desenho 

rápido de observação - como um método de captar e documentar o conhecimento adquirido 

daquilo que já é existente. Diferentemente de uma foto, o croqui nos permite observar, perceber 

e retratar detalhes que apenas seriam ignorados em uma fotografia. Esta, na maioria das vezes, 

é apenas guardada e nunca mais será visualizada novamente. É nos detalhes das construções 

existentes que moram as soluções e devemos nos atentar a eles. O croqui nos possibilita focar 

e nos atentar à essas partes em particular que tenha chamado atenção e, com o seu registro em 

algum tipo de caderno que será acessado posteriormente, se torna mais internalizado em nossa 

memória e em nossa percepção. 

 
4 “I presume that most of us are by nature lazy, and when we see something that interest us in the natural or built 
landscape, we may deceive ourselves into thinking that we can remember it without drawing. However, if we do 
draw to remeber, the chance that the particular image or set of images will stay with us is obviously increased.” 
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Figura 2: Desenho de observação de Michael Graves do Fórum Imperial de Roma, 1961 
Fonte: Ambroziak. 

 

 Assim como Graves, Aldo Rossi5 (1931 – 1997) acreditava no croqui como uma etapa 

do processo de construção da imagem referencial de um arquiteto, principalmente considerando 

o seu campo de atuação nas áreas de restauro e de intervenção no espaço historicista. Para Rossi 

(apud Pereira) era de extrema importância que os detalhes da cidade existente fossem 

registrados de forma coerente: 

Provavelmente a observação das coisas foi minha melhor educação formal, para que 

esta observação, mais tarde, se transformasse em memória das coisas. Agora creio 

poder ver todas as coisas que observei harmoniosamente dispostas em fileira; 

alinhadas como em um herbário, em um catálogo, em um dicionário. (Rossi, apud 

Pereira, 2000, p.14). 

 

 
5 A partir dos estudos de Pereira (2000). 
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Figura 3: estudo de projeto com entorno representado de Aldo Rossi, 1981 
 Fonte: Pereira (2000). 

 

 Além deles, o arquiteto russo El Lissistzky (1890 – 1941), antes de abordar sua crítica 

ao espaço e à perspectiva realista com seus Prouns, produziu uma série de ilustrações de 

observação de algumas cidades italianas. 

 

Figura 4: desenho de observação da cidade de Veneza, El Lissitzky, 1913 
 Fonte: Vanabbe Museum. 

 

 Portanto, podemos perceber o papel que o desenho de observação desempenha quando 

se fala de processo criativo no meio arquitetônico. O croqui, como estudo de obras construídas 

e visitadas, é a ferramenta principal pela qual uma imagem já vista anteriormente pode surgir 

como referencial para soluções projetuais futuras: “Consequentemente, uma imagem pode ser 
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gerada a partir da observação de outra que foi precedente, o que propicia a solução de problemas 

por meio de associações visuais realizadas durante o ato de projetar.” (Mateus, 2012, p. 52). 

 Além disso, “os croquis permitem que os arquitetos representem e avaliem suas 

propostas, além de possibilitarem o registro da recuperação de conhecimentos adquiridos antes 

e durante o processo de concepção.”  (Mateus, 2012, p. 53). Dessa forma, entramos na segunda 

categoria de desenhos arquitetônicos listado por Michael Graves: o estudo preparatório.   

 O tipo de desenho que mostra a trajetória de estudos e evolução formal e conceitual do 

projeto é o chamado estudo preparatório. É uma categoria que abrange a maneira experimental 

de realizar o exercício de arquitetura, a fim de encontrar melhores soluções para o projeto final, 

segundo Graves, 1977 (apud Ambroziak, 2016, p. 237). 

 

 

Figura 5: estudo da casa de férias em Aspen, com um conjunto de tentativas e 
soluções em perspectivas de Michael Graves, 1978  

Fonte: MoMA. 
 

 Muito dos arquitetos utilizam dessa forma de desenho para gerar possibilidades e 

estudos, visto que é uma forma rápida e experimental de representar um pensamento ou uma 

ideia. Lina Bo Bardi (1914 – 1992), segundo Tannuri (2008), utilizava o desenho de estudo - 

um croqui mais simplificado e espontâneo - a fim de gerar uma forma definida para seu projeto6 

e para as soluções in loco que apareciam espontaneamente nos canteiros de obras.  

 
6 Diferentemente de sua etapa de representação, que será tratada no próximo capítulo, Lina Bo Bardi não se vê 
preocupada com o entorno do terreno trabalhado ou de como ele será ocupado pelos usuários nesse primeiro 
momento do exercício projetual. 
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Nesses desenhos processuais é possível entender os conceitos utilizados para chegar na 

concepção formal definida a partir de suas anotações, além de ser evidente a evolução de 

tentativas até atingir a forma final. Além disso, suas vastas experiências em diferentes culturas7 

ajudaram a compor seu processo criativo devido à absorção de imagens referenciais. Lina Bo 

Bardi também se preocupava com o uso da cor no processo criativo e da clareza de 

representação e composição dos materiais.  

 

 
Figura 6: desenho de estudo para o MASP que, nas 

ideias iniciais, teria uma forma piramidal e, 
posteriormente, foi tomando uma forma similar à 

que foi construída  
Fonte: Tannuri (2008). 

 

     

 
Figura 7: desenho de estudo para o MASP que, nas 

ideias iniciais, teria uma forma piramidal e, 
posteriormente, foi tomando uma forma similar à 

que foi construída  
Fonte: Tannuri (2008). 

Com uma produção quase que exclusivamente realizada em aquarela, os croquis de 

concepção de Steven Holl (1947 -) foram enquadrados na categoria de “registros pintados” por 

Almeida (2017). Neles, Holl utiliza de recursos visuais, como o croqui de investigação, e 

verbais, com conceitos e signos escritos em conjunto com o desenho. Sua forma busca retratar 

o conceito previamente determinado por ele a partir de um estudo muito profundo sobre os 

materiais, a iluminação incidente e artificial, e como todo o conjunto funcionará, a fim de dar 

evasão ao mundo do imaginário do arquiteto: “[...] no começo eu intuitivamente derivo. Eu 

 
7 “[...] sua origem e formação na Itália, sua iniciação profissional em Milão, sua vivência na Europa durante a 
Segunda Guerra, a decisão de vir ao Brasil, sua densa experiência no Nordeste brasileiro [...]” (Tannuri, 2008, 
p.94). 
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escreverei palavras e frases, farei muitos desenhos e esboços. Não há uma maneira de saber 

quanto levará para chegar a uma ideia.”8 (Holl, apud Almeida, 2017, p.53, tradução nossa).  

 

 

Figura 8: estudo em aquarela de Steven Holl para o 
Tianjin Ecocity Ecology and Planning Museums 

Fonte: Archdaily. 
 

 

Figura 9: estudo da iluminação natural e sua 
influência no material para o Knut Hamsun Center 

em aquarela Fonte: Almeida (2017).

 

 Outro arquiteto que utilizava não só o croqui, como também a collage como estudo, 

segundo Castillo e Sugimoto (2002), era Mies Van der Rohe (1886 – 1969). Seus desenhos de 

concepção projetual podem ser entendidos em dois momentos de pensamento. Primeiramente, 

há o que eles chamam de definição do conceito de design, onde Van der Rohe obtinha um 

estudo mais delimitado do local de estudo e desenvolvia a formação do layout a partir dos 

estudos preliminares, que eram realizados de forma espalhada.  Após essa etapa, ele começava 

a produção do espaço final, etapa na qual o arquiteto a visualizava como uma composição 

arquitetônica completa por meio de desenhos conceituais. Dessa forma, o projeto preliminar 

começava a modificar, a fim de que se chegasse a um produto arquitetônico final dimensionado. 

 

 
8“[...] in the beginning I intuitively drift. I’ll write words and sentences make a lot of drawings and sketches. 
There’s no way of knowing how long it will take to get an idea.” 
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Figura 10: estudos para o projeto de Teatro, um 

croqui e recortes de estudo de estrutura 
respectivamente 
 Fonte: MoMA. 

 
Figura 11: estudos para o projeto de Teatro, um 

croqui e recortes de estudo de estrutura 
respectivamente  

Fonte: Silva (2008). 

 

 Um exemplo de processo criativo altamente participativo com a população e cultura 

locais é o de Hassan Fathy (1900 – 1989), teoria abordada a partir dos estudos de Leite (2018). 

Fathy foi um arquiteto nascido em Alexandria, no Egito, e defendia uma abordagem mais 

íntima, com uma representação menos técnica e mais flexível da arquitetura, visto que muitas 

vezes ele trabalhava com uma população que não tinha afinidade com esse tipo de desenho 

presente nas normas. Assim, ele desenvolveu uma forma que oferece uma individualidade no 

produto arquitetônico gerado, inserindo formas e perspectivas similares às da arte egípcia 

antiga. O arquiteto buscava atingir um processo mais integrado com a sociedade devido à 

constante tendência de autoconstrução em seu local de atuação. 

 

 

Figura 12: estudos de Hassan Fathy em técnicas 
variadas 

Fonte: The American University in Cairo. 
 

 

Figura 13: estudos de Hassan Fathy em técnicas 
variadas 

Fonte: The American University in Cairo. 

Separados por três décadas, os grupos Archigram e Morphosis têm em comum o uso 

dos croquis de concepção formal, devido à constante tendência de experimentação que 

cultivavam. Quando se fala do Archigram, Cavalcante e Veloso assumem que, devido ao não 
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compromisso com a efetiva construção do projeto proposto, o processo criativo era muito mais 

livre, como por exemplo na The Walking City. O projeto de uma ideia utópica possui um 

potencial criativo libertador, visto que não há uma preocupação com a inserção do objeto no 

cotidiano ou com o compreendimento/aceitação da forma pelos outros. Projetos e 

representações como essas podendo causar um estranhamento da parte de quem vê, devido à 

falta de elementos que são condizentes com a nossa realidade e da tendência que se tem de 

achar que a Arquitetura e o Urbanismo seguem uma regra direta e objetiva, sem um espaço para 

o imaginativo. 

 

 
Figura 14: estudos referentes ao projeto The 

Walking City 
 Fonte: Archigram Archives. 

 
Figura 15: estudos referentes ao projeto The 

Walking City  
Fonte: Archigram Archives. 

 

  

 

Figura 16: estudo do Morphosis 
Fonte: site Morphosis. 

 

Diferentemente dos arquitetos citados, na ideologia de Frank Lloyd Wright (1867 – 

1959) o projeto deveria ser concebido primeiramente apenas em sua cabeça, exercitando sua 

imaginação:  
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[...] conceber a edificação na imaginação, não primeiro no papel, mas na mente [...]. 

Desenhar durante a concepção ou esboçar, como dizemos, experimentando com 

práticos ajustes em escala, é bom o suficiente se o conceito for claro o suficiente para 

ser mantido com firmeza ao mesmo tempo. Mas é sempre melhor, portanto, cultivar 

a imaginação por dentro.9 (Wright, apud Tagliari e Florio, 2015, p. 215, tradução 

nossa). 

Porém, segundo Tagliari e Florio (2015), poucos desenhos de estudos de Wright existem, 

concluindo, dessa forma, que o arquiteto os jogava fora quando já não eram mais necessários. 

 Essa etapa de concepção em um processo mental e imaginativo é comum ao arquiteto 

Louis Kahn (1901 – 1974) que, segundo Favero (2017), a conceitua como strong idea. Essa 

definição é referente à uma ideia de projeto, com resoluções de problemas e concepções formais 

no campo das ideias. Porém, contradizendo Wright, Kahn defende a necessidade do croqui de 

estudo em uma etapa posterior, sendo feito por ele como um conceito de form drawing. Esse 

desenho formal é uma etapa de projeto em que Kahn levava para o papel, por meio de esboços, 

a strong idea, “indicando somente os elementos essenciais do projeto e suas relações 

fundamentais. O croqui expressa o caráter e ilustra as propriedades espaciais [...].” (Favero, 

2017, p.36). A partir disso o projeto vai se estruturando, em um conjunto de forma e design, 

quase que desenvolvendo a forma pela forma. 

 

 
Figura 17: estudos de Louis Kahn, externando sua 
strong ideia sobre o projeto a partir de croquis e 

frases  
Fonte: MoMA. 

    
Figura 18: estudos de Louis Kahn, externando sua 
strong ideia sobre o projeto a partir de croquis e 

frases  
Fonte: MoMA. 

 
9 “[...] conceive the building in imagination, not first on paper but in the mind [...]. To draw during the conception 
or sketch, as we say, experimenting with practical adjustments to scale, is well enough if the concept of clear 
enough to be firmly held meantime.  But it is best always thus to cultivate the imagination from within.” 
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2 A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA UTILIZANDO TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

 

 Para Michael Graves (1977) existe ainda uma terceira classificação para os desenhos 

arquitetônicos, que são os chamados desenhos definitivos (the definitive drawing). Essa 

categoria corresponde aos desenhos de projeto em sua fase final, com todos os conceitos e 

soluções já definidas. Não necessariamente esses desenhos servirão para a construção do que 

foi realizado no projeto, visto que a liberdade de criação ainda está presente nessa etapa. Dessa 

forma, projetos utópicos ou do imaginário do profissional também podem ser representados 

sem se preocupar com alguns detalhes que Graves descreve: 

Este é o desenho que se torna final e quantificável em termos de proporção, detalhe 

de dimensão [...] o ônus da investigação agora é deslocado do desenho para a própria 

arquitetura. [...] Isso não quer dizer que esses desenhos tentam imitar a realidade; no 

entanto, eles podem ser considerados como passo final dado no processo de 

desenho[...].10 (Graves, 1997, apud Ambroziak, 2016, p. 240, tradução nossa). 

 

 

Figura 19: elevação final feita por Michael Graves a fim de representar o projeto autoral  
Fonte: MoMA. 

 

 Já para Lina Bo Bardi, na etapa final de desenho, diferentemente do que o Modernismo 

universal pregava, ela se atentava ao fato de como as pessoas se apropriariam de seus projetos 

e deixa isso em evidência na etapa de representação gráfica final do espaço, segundo Tannuri 

 
10 “This is the drawing that becomes final and quantifiable in terms of its proportion, dimension detail [...] the 
burden of inquiry is now shifted from the drawing to the architecture itself. [...] This is not to say that these 
drawings attempt to imitate reality; however, they can be regarded as the final step taken in the drawing 
process[...].” 
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(2008). Nessas ilustrações, a arquiteta representa uma escala humana ativa, que ocupa e altera 

o lugar e seu entorno. Este tem um papel muito importante em seus projetos, visto que ela 

considera o que já existe no local como um fator que ajuda a definir suas soluções projetuais e 

evidencia isso por meio de seus croquis e fotomontagens com o entorno representado da 

edificação. Toda essa preocupação em realizar o projeto nos moldes de sua ideologia é 

comunicada através da escolha de uma técnica artística, visto que cada uma remete à uma 

comunicação entre seu leque projetual11, responsável por comunicar suas intenções. 

 Ainda partindo dos estudos de Tannuri (2008), Lina Bo Bardi possuía croquis para a 

visualização de como a edificação ficaria no futuro, em que ela representava seus projetos 

depois de anos em uso. Alguns com cores desbotadas ou diferentes devido a alterações ou como 

ruínas, com a vegetação abrindo espaço entre a estrutura, ou ainda uma alteração do entorno 

imediato da edificação, como a evidência do processo constante de verticalização das cidades.  

 

Figura 20: representação de Lina Bo Bardi do 
MASP em aquarela, deixando em evidência o 
entorno projetado e a utilização e alteração do 

espaço feito pelas pessoas 
Fonte: Tannuri (2008). 

 

Figura 21: representação de uma projeção do tempo 

sobre o MASP  

Fonte: Tannuri (2008).

 Para Steven Holl, segundo Almeida (2017), os desenhos finais do projeto são 

conceituados como representação do espaço arquitetônico. Essa categoria possui um 

compromisso fiel ao imaginário do arquiteto, de modo que a construção realizada fosse o mais 

similar possível ao representado em suas aquarelas. Estas são usadas como representação e 

visavam a transmissão dos sentimentos que o espaço evoca, a partir dos ângulos escolhidos 

 
11 “Desta multiplicidade de linguagens vivenciadas por Lina surge a transferência das técnicas utilizadas entre 
áreas, como é observado como a técnica da colagem e da fotomontagem muito utilizada no seu trabalho como 
design gráfico, e incorporada nas representações investigativas de seus projetos arquitetônicos.” (Tannuri, 2008, 
p. 91). 
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(que induz o espectador a se colocar no espaço), dos detalhes que aparecem e do comportamento 

do material.  

 

Figura 22: representação em aquarela de Steven Holl 
do exterior, deixando em evidência como os materiais 

e a iluminação interna irão influenciar o entorno do 
edifício 

Fonte: Archdaily. 
 

 

Figura 23: representação em aquarela de um interior 
de Steven Holl, que mostra com clareza o 

comportamento dos materiais escolhidos com a 
iluminação natural e artificial 

Fonte: Almeida (2017). 
 

 

 

 Mies Van der Rohe buscava representar seus projetos, segundo Pimentel (2015), de 

modo a dialogar com a época em questão de sua produção, procurando seguir a tendência 

existente que permitisse o entendimento e divulgação pelas pessoas, que funcionaria como um 

marketing. “À medida que Mies compreendia a modernidade como a idade dos meios de 

comunicação de massas, e a arquitetura moderna, por extensão, como uma questão de 

representação, as suas montagens foram sendo explicitamente produzidas com o propósito de 

difusão pública.” (Stierli, 2010 apud Pimentel, 2015, p.67). Assim, o arquiteto desenvolvia suas 

representações da mesma forma que compreendia a cidade: um caótico urbano, que chegava a 

ser cênico, como uma constante colagem devido às imagens constantes da cultura pop 

(televisão, rádio, histórias em quadrinho, etc.) (Stierli, 2010).  
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Figura 24: contextualização do edifício no meio urbano, 
fazendo um diálogo da representação da sociedade na 

época em seu projeto  
Fonte: Stierli (2010). 

 

Figura 25: montagem de projeto de Mies Van der Rohe  
Fonte: Silva (2008) 

  

Os grupos Archigram e Morphosis compartilhavam dessa mesma ideologia da 

representação da cidade conturbada, baseadas em referências de televisão, rádio, histórias em 

quadrinho, entre outros. Tudo isso ao conjunto de uma bricolagem contra a monotonia das 

representações (Silva, 2004). A utilização de objetos gráficos fazia parte de suas identidades e 

representações, sempre buscando uma simbologia que expressasse o que os grupos propunham, 

em um sentido dinâmico e instável. 

 

Figura 26: representações do Archigram com suas 
referências pop dinâmicas por meio da collage 

Fonte: Archigram Archieves. 

     

Figura 27: representações do Archigram com suas 
referências pop dinâmicas por meio da collage  

Fonte: Archigram Archieves. 
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Figura 28: representações do grupo Morphosis  
Fonte: site Morphosis 

 

 

Figura 29: representações do grupo Morphosis  
Fonte: site Morphosis 

 

Frank Lloyd Wright considerava que suas representações deveriam ser consideradas 

obras de arte, e não desenhos propriamente técnicos, visto que “Wright admirava o desenho da 

planta de um projeto como uma abstração artística [...]. Deste fato pode-se concluir que os 

desenhos sintetizavam reflexões e conceitos fundamentais sobre os aspectos mais importantes 

do entendimento da arquitetura e urbanismo.” (Tagliari e Florio, 2015, p. 214). Visto que seus 

projetos eram pensados de forma modular, seus desenhos não apresentavam cotas gerais, apenas 

a identificação da malha do módulo.  

 

Figura 30: representações de casas de Frank Lloyd 
Wright 

Fonte: MoMA. 

      

Figura 31: representações de casas de Frank Lloyd 
Wright 

Fonte: MoMA.
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 Já a representação de Aldo Rossi faz uma constante comunicação com sua ideologia em 

seus croquis de observação, segundo Almeida (2010). “O projeto afirma-se como uma espécie 

de convergência e sobreposição entre a observação da cidade existente e a memória atemporal 

[...].” (Almeida, 2010, p. 181). Dessa forma, Rossi buscava contextualizar seus projetos com o 

entorno, devido à sua preocupação com a coerência histórica das cidades. Segundo Pereira 

(2000), o arquiteto buscava uma exatidão do existente em suas representações, realizando uma 

pintura sobreposta à imagem do real. 

 

Figura 32: representações dos projetos de Aldo Rossi 

em intervenções de espaços existentes  

Fonte: Almeida (2010). 
 

  

 

Figura 33: representações dos projetos de Aldo Rossi 
em intervenções de espaços existentes  

Fonte: MoMA. 

As representações de El Lissitzky estão sempre em um limite entre arquitetura e o design 

gráfico. Esse limite entre a pintura e a arquitetura é denominado como proun. Segundo Allmer 

(2015), o proun é um questionamento da perspectiva dentro da teoria de pensamento de El 

Lissitzky em relação ao espaço arquitetônico e às figuras geométricas. No entanto, “Parece que 

Lissitzky esqueceu-se que perder-se diante de um desenho arquitetônico ou que poder ler e 

compreender o desenho arquitetônico é importante.”12 (Allmer, 2015, p.24, tradução nossa), 

visto que os desenhos do arquiteto muitas vezes são realizados em uma perspectiva incoerente 

e inexistente no plano real, e é exatamente isto que Lissitzky critica. Para ele a perspectiva 

limita o espaço, o processo criativo. 

 
12 “It seems that Lissitzky forgot whether to loose oneself in front of an architectural drawing or to be able to 
read and comprehend the architectural drawing is important.” 
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Figura 34: representação arquitetônica com formas 
em uma perspectiva diferente da convencional 

Fonte: Van Abbe Museum. 
 

   

Figura 35: representação arquitetônica com formas 
em uma perspectiva diferente da convencional  

Fonte: Van Abbe Museum. 

 As representações de Bruno Taut, segundo Furtado (2012), têm como foco a cor 

representando seu imaginário utópico, com um realismo extremo na medida do possível – tendo 

como exemplo suas representações na Corrente de Cristal. 

 

Figura 36: emprego das cores e formas nas 
representações reais e utópicas de Bruno Taut 

Fonte: Lluch. 
 

 

Figura 37: emprego das cores e formas nas 
representações reais e utópicas de Bruno Taut 

Fonte: Lluch. 
 

Hassan Fathy, segundo Leite (2018), buscava uma representação que evidenciasse a 

valorização do seu local de trabalho em uma busca constante da utilização de recursos nacionais 

e da cultura como uma arquitetura vernacular. Como seus projetos geralmente eram efetivados 

com a autoconstrução das comunidades, a representação deveria ser clara e sem muito 
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tecnicismo, buscando sempre uma abordagem mais gráfica que evidenciasse a relação da obra 

construída com o seu público alvo, além de mostrar a forma artística que era predominante e 

compreendida no local em que se estava trabalhando. 

 

 
Figura 38: representações de Hassan Fathy que 
buscavam um maior entendimento por parte da 

população e uma valorização dos recursos nacionais  
Fonte: The American University in Cairo. 

 

   

 

Figura 39:  representações de Hassan Fathy que 
buscavam um maior entendimento por parte da 

população e uma valorização dos recursos nacionais  
Fonte: The American University in Cairo. 
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3 AS TÉCNICAS ARTÍSTICAS COMO LINGUAGEM ARQUITETÔNICA 

 

 Os arquitetos citados nos capítulos anteriores fazem uso de técnicas de estudo e de 

representação muito variadas entre eles, além de que cada um possui um pensamento que 

justifica a escolha mais adequada da técnica artística para seus próprios projetos. Similaridades 

e diferenças de ideologias puderam ser traçadas e, dentre elas, três arquitetos e dois grupos de 

arquitetura possuem métodos importantes para essa pesquisa, que serão divididas em dois 

grupos: primeiramente o croqui e as variadas técnicas de Lina Bo Bardi em um diálogo com as 

aquarelas de Steven Holl e, posteriormente a relação entre as collages e fotomontagens de Mies 

Van der Rohe, Morphosis e Archigram. 

Lina Bo Bardi, segundo Tannuri (2008), atuava frequentemente em mais de um campo 

da área gráfica, como arquiteta, cenógrafa e designer. Muitas vezes esses campos se misturavam 

e ocorria um intercâmbio de conceitos entre eles, principalmente quando se fala de sua atuação 

com cenografia e design de interiores. Essa “transferência de elementos pode ser percebida 

pelos meios de produção ou pelas técnicas aplicadas em seus croquis de estudo” (Tannuri, 2008, 

p. 90). Um levantamento das técnicas mais utilizadas pela arquiteta foi realizado com base em 

seus estudos e representações, onde foi possível perceber dois padrões distintos: um deles é 

mais artístico e experimental que engloba seus croquis em aquarela, e o outro é mais gráfico e 

visual, com a representação dos projetos em fotomontagens. A linguagem de sua arquitetura e 

da troca de elementos entre as áreas exercidas por Lina Bo são expostas pela técnica artística 

escolhida pela mesma, seja para a finalidade de estudo ou de representação final (Tannuri, 

2008). A utilização da fotomontagem reflete a intenção de demonstrar a edificação inserida em 

um meio urbano, como um “recurso de percepção direta do impacto de seu projeto sobre a 

paisagem e aproximando-o da realidade” (Tannuri, 2008, p.91), além de ser muito utilizada em 

seu trabalho como designer gráfico.  

 A utilização do croqui demonstra uma preocupação da arquiteta com a cena que se 

desenvolve em suas possibilidades  e cores nos projetos, com “representações espontâneas nas 

quais Lina registra uma cena urbana composta por cenários e personagens do cotidiano das 

cidades que viveu ou visitou” (Tannuri, 2008, p. 93), muito utilizado em seus projetos de 

cenografia, interiores e detalhes do projeto arquitetônico.  

Para Steven Holl, essa escolha entre técnicas artísticas não era apenas sobre qual delas 

representa uma intenção de projeto da melhor forma – como para Lina Bo Bardi -, mas, segundo 
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Almeida (2017), era sobre um certo nível pessoal da expressão arquitetônica. Como dito 

anteriormente, a principal forma que Holl utiliza como estudo e como representação é o croqui 

em aquarela, porém, não foi dessa forma que ele iniciou sua carreira. Por um tempo, Steven 

Holl utilizou a técnica do grafite para a representação de seus projetos em uma escala de cinzas. 

E, não só a representação era realizada em uma escala de cinza, como o projeto em si era 

pensado dessa forma (Almeida, 2017). Após um certo período, o arquiteto começou a utilizar a 

aquarela e as cores em suas representações, substituindo o grafite. Segundo Almeida (2017), 

essa alteração não ocorreu apenas por questão estética de preferência, mas sim devido às 

mudanças de conceitos do arquiteto. “A abordagem desse arquiteto viria a amadurecer e 

transformar-se, essa é acompanhada pela adoção de um estilo diferente de representação das 

suas ideias, com a aquarela a substituir o desenho estritamente a lápis.” (Almeida, 2017, p. 83). 

Essa mudança de técnicas artísticas de representação diz respeito à uma evolução da linguagem 

e ideologia arquitetônica de uma forma mais conceitual para Holl. 

 

 

Figura 40: representação das pessoas nas aquarelas 
de Lina Bo Bardi, além de seus estudos com base 
nas cores. Utilização da técnica artística que mais 
condiz com a linguagem arquitetônica de projeto 

utilizada  
Fonte: Tannuri (2008). 

 

Figura 41: representação das pessoas nas aquarelas 
de Lina Bo Bardi, além de seus estudos com base 
nas cores. Utilização da técnica artística que mais 
condiz com a linguagem arquitetônica de projeto 

utilizada  
Fonte: Tannuri (2008). 
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Figura 42: transformação da linguagem 
arquitetônica de Steven Holl, com sua mudança 
conceitual de projeto e, consequentemente, de 

técnica artística – do grafite à aquarela  
Fonte: Almeida (2017). 

  

Figura 43: transformação da linguagem 
arquitetônica de Steven Holl, com sua mudança 
conceitual de projeto e, consequentemente, de 

técnica artística – do grafite à aquarela  
Fonte: Almeida (2017). 

 

 No segundo grupo, que engloba Mies Van der Rohe, Archigram e Morphosis, a 

collage13 arquitetônica será a principal técnica artística de estudo e de representação gráfica. 

Essa técnica é determinada como uma “composição que consiste na utilização de recortes ou 

fragmentos de material impresso, papéis pintados etc, superpostos ou colocados lado a lado no 

suporte pictórico.” (Silva, 2008). 

 Mies Van der Rohe, segundo Stierli (2010), utilizava as collages e as fotomontagens em 

suas representações de projeto, principalmente em uma visão externa que visava o estudo de 

impacto do edifício em um meio edificado, urbano ou cênico. Esse método de representação, 

segundo Pimentel (2015), viria como uma maneira de incorporar a modernidade dos meios de 

comunicação em massa nos seus projetos. Dessa forma, era uma maneira de imitar a realidade 

a fim de que as pessoas vissem seu projeto, como uma divulgação própria, feita por meio da 

difusão pública. Além da compreensão que “hoje, a cidade é, quer queiramos quer não, feita de 

justaposições e colagens, e Mies compreendeu isso muito cedo.” (Moura, 1920 apud Lopes, 

2013). 

 Assim como Mies Van der Rohe, o Archigram está inserido em uma época de constante 

experimentação em relação a ideias, técnicas e projetos, quando o meio virtual começava a se 

expandir. Porém, mesmo em seus projetos utópicos em que havia uma relação futurista com a 

arquitetura da cidade, a representação gráfica, segundo Neto (2016), continha elementos 

fantásticos representados por objetos comuns. Dessa forma, os projetos eram realizados em um 

 
13 Termo criado por Max Ernst em 1918 (Silva, 2008), com o intuito de diferenciar das simples colagens. 
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“[...] diálogo com a tradição da arquitetura, desenhando com dimensões, materiais e coisas 

normais.” (Neto, 2016, p.60) 

Essas representações, segundo Silva (2004), continham múltiplas referências ao 

universo pop, que estava ganhando força na época. A televisão, as revistas, as histórias em 

quadrinho, o rádio, tudo era utilizado como material em suas técnicas de bricolagem, 

justaposição e collages, como uma “reação contra a obviedade e a monotonia no processo de 

representação e de criação arquitetônica” (Silva, 2004). 

 O grupo Morphosis trabalha com representações em colagens assim como o Archigram 

e Mies Van der Rohe, com uma ideologia “[...] contrária ao classicismo canônico com sua luta 

pela perfeição, os desenhos do Morphosis evidenciam uma certa quantidade de estranheza 

intencional.”14 (Cook e Rand, 1989, p. 18, tradução nossa). E, assim como Mayne e Rotondi 

(1989) afirmam, o intuito da representação do Morphosis é comunicar o processo e a atividade 

de construção, que é visível em suas perspectivas e diagramas desenhados. 

 

 

Figura 44: representação de um projeto do 
Archigram, utilizando cores fortes e personagens 

que remetem ao universo das histórias em 
quadrinho  

Fonte: Archigram Archives. 
 

    

Figura 45: representação de uma forma do 
Morphosis por meio de diagrama, que deixa claro o 

processo construtivo do desenvolvimento do 
projeto  

Fonte: Cook e Rand (1989). 

 

 
14 “Unlike canonic classicism with its striving for perfection, the designs of Morphosis evince a certain amount 
of intentional awkwardness.” 
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Figura 46: montagem do caótico urbano de Mies Van der Rohe  
Fonte: Stierli (2010). 
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4 A CRIATIVIDADE COMO FILOSOFIA 

 

As teorias e processos dos arquitetos estudados nos capítulos anteriores foram 

desenvolvidas de forma espontânea e empírica, apesar disso podemos reconhecer nela uma base 

teórica e filosófica. A criatividade como filosofia atua em diversas situações do fazer humano 

e não abrange apenas as áreas artísticas, como muitas vezes se é levado a pensar, por isso, a 

arquitetura pode ser incluída nesse estudo. Segundo Ostrower (2009) existem influências que 

atingem o campo da criatividade, que vão desde o psicológico do ser, envolvendo uma 

sensibilidade da percepção de tudo que está em sua volta, até o meio em que o ele está inserido, 

gerando a condicionante cultural. Esses campos psicológico e físico se interligam e geram um 

criar intencional e cultural. 

 

4.1 OS CONCEITOS DE FAYGA OSTROWER 

 

 Em seu livro Criatividade e processos de criação (1977), Fayga Ostrower traz termos e 

conceitos que relacionam o psicológico e o fazer humano, que muitas vezes acontece de forma 

automática, a um processo de criação inerente ao ser humano em qualquer área de atuação. 

Além desses, existem conceitos relativos à matéria física do produto do processo de criação em 

um campo mais artístico. As principais definições que Ostrower desenvolve e que podem ser 

aplicadas no campo da arquitetura, especialmente aos arquitetos estudados anteriormente, serão 

tratadas neste capítulo com a finalidade de desenvolver uma relação entre a teoria filosófica e 

a prática dos arquitetos estudados nas seguintes categorias: os conceitos do psicológico de 

construção referencial, os conceitos que envolvem o processo criativo e os conceitos que 

influenciam a forma do objeto.  

 Os conceitos do psicológico de construção referencial são: memória, associação, 

imagem referencial e caminhos. Eles se baseiam nas sensações vividas e absorvidas pelo ser 

com o tempo. Não é algo que se estuda ou que seja racional, mas que o ser não tem um controle 

próprio do acontecimento, visto que são conceitos influenciados pela cultura e pelas vivências.  

 O primeiro termo é memória, que está relacionado ao que o ser é capaz de aprender e 

absorver com os fazeres passados. Quando uma certa situação é vivida e a informação é 

absorvida, isto permite que esses saberes venham à tona em um momento futuro que seja similar 

ao que já foi passado, surgindo como uma lembrança ou como algo que permita evitar algum 
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problema que a situação posterior possa ter proporcionado. A memória leva ao segundo 

conceito, que é o da associação, proveniente do mundo imaginativo do ser e invocado por meio 

dessas semelhanças com as outras experiências vividas. A associação, em conjunto com a 

memória, permite com que soluções, pensamentos e ações possam ser criados em um processo 

justificável de assimilação. Um terceiro conceito também relacionado aos dois anteriores é o da 

imagem referencial, que são “fenômenos parecem correlacionar-se em nossa experiência.” 

(Ostrower, 2009, p.58), moldando o entendimento do conhecimento e de imagens a partir de 

uma associação proveniente da memória de uma determinada cultura. 

 O quarto conceito é caminhos, que são decisões feitas em todo esse processo criativo 

que acaba por influenciar a forma. Eles estão ligados em como o ser vê o mundo, pegando 

influências de conceitos anteriores, como a imagem referencial e a associação, pois o caminho 

não é feito com base em algo racional – conceitos e teorias – nem em algo irracional – 

pensamentos e emoções - , embora tudo isso possa influenciar o caminho. Este é traçado com 

base em momentos e vivências que se tem, antes de qualquer estudo ou emoção (Ostrower, 

2009, p.75). 

 A segunda categoria criada para dividir os conceitos são aqueles que envolvem o 

processo criativo, algo que pode ser controlado pelo indivíduo a partir da obtenção de 

conhecimento e de razão. Fazem parte desta categoria: elaboração, ampliação do imaginar, 

crescimento e maturidade. 

Uma das etapas mais importantes para compreender o processo criativo, o tornando 

bem-sucedido é a elaboração.  Este conceito está relacionado ao conhecimento específico de 

uma pessoa na área em que se deseja criar, pois se desconhecermos a materialidade do fazer, o 

processo criativo se torna sem sentido. Ostrower (2009) traz o exemplo do fazer musical: 

“quando desconhecemos a materialidade da música, e sobretudo não a vivenciamos enquanto 

materialidade, torna-se impossível ter noção do processo de criação musical [...].” (Ostrower, 

2009, p.35). Dessa forma, só é possível compreender o processo e a matéria se obtermos o 

conhecimento e consumirmos tal produto, o que nos leva a compreender nós mesmos como 

criadores. Em um fazer, a elaboração trabalha como uma intuição que, segundo Ostrower 

(2009), guia as decisões em uma força interior proveniente de uma empatia com o que se 

trabalha e com a forma que será gerada. 

A ampliação do imaginar, ou a ausência dela, está intimamente ligada à alienação do 

homem na sociedade, principalmente após o conceito de “gênio” – um indivíduo 



40 
 

 

superespecializado em diversas áreas do conhecimento –, uma herança do Renascimento devido 

à grandes nomes que surgiram naquela época, ser visto como uma exigência da sociedade atual. 

“Exige-se dos indivíduos uma especialização extraordinária. Esta, todavia, pouco tem de 

imaginativo.” (Ostrower, 2009, p.38). E essa superespecialização exigida, em um fazer que 

seria automático e mecânico de nossas atividades influenciam diretamente a imaginação e o 

pensamento criativo do ser. Dessa forma, Ostrower afirma: “Em tal clima anti-humanista – 

antivida – não haveria por que se surpreender com a atual e profunda crise de criatividade.” 

(2009, p.144), como uma crítica a esse “aprisionamento” do imaginar. 

O conceito de crescimento e maturidade se contrapõem completamente a ideia do gênio 

apresentado anteriormente, por ser um parâmetro inalcançável ao exigir um processo de criação 

e maturação tão acelerado ao ponto de ser esmagador para a criatividade do indivíduo.  “Na 

visão do potencial criador do homem como um potencial estruturador, propomos desvincular a 

noção da criatividade da busca de genialidade, de originalidade e mesmo de invenção.” 

(Ostrower, 2009, p. 133), pois na sociedade atual a cultura só enxerga como criativo aquele que 

é genial – sendo que são duas coisas completamente distintas. Vimos que dentro de todos esses 

conceitos a criatividade é muito mais um saber fazer a partir de uma sensibilidade humana do 

que um saber fazer várias coisas em uma superespecialização massacrante e sem a ampliação 

do imaginar. 

A categoria dos conceitos que influenciam na forma segue com uma referência aos 

conceitos do psicológico e do processo criativo. São conceitos que envolvem o produto gerado 

em um fazer criativo, e são eles: potencial criador, formar e transformar, ordenações e 

equilíbrio. 

 O potencial criador é um conceito que defende a visão de Ostrower de uma 

desconstrução, um refazer a forma que não deve se tornar concreta, pois “[...] uma realidade 

configurada exclui outras realidades [...]. É nesse sentido, mas só e unicamente nesse que, no 

formar, todo construir é um destruir. Tudo o que num dado momento se ordena, afasta por 

aquele momento o resto do acontecer.” (p.26). Ou seja, cada decisão em um processo criativo 

leva a diversas outras possibilidades de escolha e de transformação, como se a forma fosse se 

recriando.  

  A forma é o objeto físico derivado do processo criativo que o produziu. Porém, assim 

como é afirmado no potencial criador, essa forma não será definitiva. Ela vive em um constante 

transformar, pois “todo processo de elaboração e desenvolvimento abrange um processo 

dinâmico de transformação, em que a matéria, que orienta a ação criativa, é transformada pela 
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mesma ação.” (Ostrower, 2009, p.51). Porém, essa transformação deve seguir suas próprias 

ordenações. Nessas diversas configurações que a forma sofre a ordem das coisas altera o 

produto final, visto que ela – a ordem – é o próprio produto gerado em sua configuração. 

 O conceito do equilíbrio é resultante dos vários conceitos citados anteriormente que 

influenciam na forma, em seus diversos caminhos e decisões processuais. Nota-se nesse produto 

final um “equilíbrio interior que as várias forças diferentes foram de algum modo reunidas e 

em algum ponto compensadas, adquirindo um novo sentido de unidade.” (Ostrower, 2009, 

p.99). A composição acaba por se tornar um novo equilibrado, em que todas as partes 

processuais se unem em uma forma única.  

 

 4.2 A RELAÇÃO COM A PRÁTICA 

 

 Com esses conceitos de Fayga Ostrower, uma relação com as teorias desenvolvidas nos 

capítulos anteriores se faz necessária a fim de que seja possível ver as aplicações teóricas nas 

práticas arquitetônicas e nas técnicas artísticas estudadas. 

 Os conceitos que tratam da construção de imagens de referência se relacionam com as 

teorias de Michael Graves relativas aos desenhos do croqui referencial. Apesar da teoria de 

Ostrower abordar um campo mais psicológico relativo à absorção de conhecimento por meio 

da observação do meio e vivência do mundo com os conceitos de memória, associação, imagem 

referencial e caminhos, há um diálogo que pode ser aplicado na teoria de Michael Graves. O 

croqui referencial, como descrito por Graves e como uma prática recorrente entre os arquitetos 

estudados, é uma forma de transferir para o papel o que se vê no mundo real (Graves, 1977 

apud Ambroziak, 2016). Sejam desenhos feitos para compreender soluções arquitetônicas, 

espacialidades existentes, estudo de elementos históricos ou por hobby, essas representações 

buscam traduzir algo que está na percepção do olhar e/ou na memória para um local físico – a 

folha de papel –, a fim de que tal elemento seja melhor absorvido pelo psicológico do ser. Além 

disso, esse registro possibilita a consulta caso a memória falhe. Isso faz com que o processo do 

desenvolvimento de uma forma pela intuição e decisão de caminhos seja mais certeiro, visto 

que o indivíduo, anteriormente, teria realizado algo similar devido ao desenho de observação. 

 Os conceitos relacionados ao processo criativo são aqueles relativos ao saber e ao fazer. 

Esses são os necessários de se ter em mente quando se fala das diferentes técnicas artísticas 

utilizadas pelos arquitetos em estudo. Seja qual for a técnica ou o conceito utilizado, uma base 
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de conhecimento sobre tal processo e sobre a arquitetura deve ser adquirida, a fim de 

desenvolver e compreender as etapas envolvidas. Além disso, a utilização das técnicas artísticas 

não exige uma superespecialização do indivíduo, o que oferece liberdade e ampliação criativa 

visto que é uma ação intuitiva e manual. Isso possibilita uma maturação do fazer dependendo 

do tempo investido. 

 Aqueles relacionados à forma, suas concepções e transformações são como a segunda 

categoria de desenho descrito por Michael Graves, o denominado estudo preparatório (Graves, 

1977, apud Ambroziak, 2016). Nesse tipo de desenho os arquitetos utilizam as técnicas 

artísticas para conceber uma forma, que pode ser alterada a partir dos estudos e decisões dos 

caminhos que passam pela concepção. O processo criativo do MASP de Lina Bo Bardi, por 

exemplo, que começou como um edifício piramidal e foi alterado para um formato retangular 

elevado por meio da estrutura (ver figuras 6 e 7, p. 17) (Tannuri, 2008). Neste exemplo, Lina 

Bo Bardi não ignorou o potencial criador que a forma original possuía, a refazendo por meio 

de ordenações a fim de encontrar um equilíbrio da forma.  

 A documentação desses processos por meio de estudos com colagem e/ou croquis de 

concepção e estudo são favoráveis para criar uma biblioteca referencial que faça diálogo com a 

primeira categoria dos conceitos de Ostrower, a de construção de imagens de referência. Com 

esses registros o indivíduo consegue acessar facilmente as soluções testadas e os estudos feitos, 

com a intenção de evoluir uma ideia que deu certo ou reproduzi-la - em um mesmo projeto ou 

não - e reprovar aquelas que não são tão interessantes ou que apresentaram erros para que não 

ocorra novamente. 
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5 ATIVIDADES E OFICINAS 

 

Utilizando os conceitos de Fayga Ostrower estudados no capítulo anterior em conjunto 

com as análises dos arquitetos realizadas com a teoria dos três tipos de desenho de Michael 

Graves, a proposta de uma oficina foi feita para que fosse possível colocar esses conceitos na 

prática. A oficina foi de caráter voluntário para os alunos em qualquer período, graduandos de 

Arquitetura e Urbanismo da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto e foi 

realizada em duas manhãs, totalizando oito horas de atividade.15 

 

Figura 47: arte confeccionada para convidar os alunos a participar da oficina 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
15 A oficina foi idealizada e executada em conjunto com a aluna bolsista do programa IAESTE, Ivana Vajda, da 
Universidade de Belgrado. 
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5.1 A OFICINA 

O primeiro dia da oficina ocorreu no Largo do Rosário, na cidade de Ouro Preto, Minas 

Gerais. O local foi definido após se traçar as diretrizes de desenho de observação de arquitetura 

civil, por possibilitar uma visão ampla de vários elementos com formatos variados e pelo fato 

de a Igreja Nossa Senhora do Rosário ter um conjunto de formas que tornariam o estudo 

interessante. Um total de dez pessoas participaram da oficina no primeiro dia. 

 

Figura 48: Largo do Rosário em Ouro Preto, Minas Gerais 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 49: Igreja Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto, Minas Gerais 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Após explicar que a oficina serviria para o Trabalho Final de Graduação e qual é a 

temática trabalhada nesta pesquisa, as diretrizes foram dadas. Neste primeiro momento os 

participantes deveriam escolher algum elemento do lugar para realizar a primeira categoria de 

desenho proposta por Michael Graves: o croqui referencial de observação. Explicações sobre 

o que é o desenho de observação e qual a visão de Graves sobre esse tipo de processo foram 
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dadas com base no primeiro capítulo desenvolvido neste trabalho. Além da aplicação da teoria 

do arquiteto, os conceitos relativos à construção referencial de Fayga Ostrower foram 

externados em forma de desenho. Alguns dos resultados serão exibidos em uma prancha mais 

abaixo. 

O segundo dia da oficina ocorreu em uma sala de aula da Escola de Minas no campus 

Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto. Uma explicação breve sobre o 

segundo tipo de desenho de Michael Graves foi realizada: o estudo preparatório. Comentou-se 

sobre a importância desse tipo de desenho para o desenvolvimento de um projeto para o 

arquiteto, explicando que, além de possibilitar o estudo, esse tipo de desenho permite que 

criemos um dossiê de soluções que podem ser acessadas a qualquer momento. A fim de 

exemplificar o resultado disso algumas das imagens presentes no primeiro capítulo deste 

trabalho foram mostradas. 

Dessa forma, os participantes colocaram todos os desenhos produzidos no primeiro dia 

sobre uma mesa e cada um pegou aquele que fosse mais diferente daquele por ele realizado. 

Com esse desenho em mãos, cada um deveria observar as formas geométricas mais relevantes 

na composição e refazer a silhueta dessas formas em outro papel. Após destacar essas formas, 

o participante deveria realizar alguns desenhos de estudo de composição recombinando essas 

silhuetas como um quebra-cabeça  – ele era livre para escolher apenas uma forma ou combinar 

várias, alterar as escalas e a rotação, utilizar apenas desenhos ou recortes. 

Na última e terceira etapa os participantes deveriam escolher uma das formas geradas 

para ser feita em um outro papel, tentando adicionar elementos que a transformaria em um 

produto arquitetônico. Soluções como adição de materiais, esquadrias, vãos, evolução da forma 

e escala humana poderiam ser realizadas, fazendo com que uma edificação fosse gerada. A 

pessoa poderia escolher a técnica artística que desejasse e entre gerar um elemento 

completamente novo ou que se associasse ao desenho original de alguma forma – como um 

anexo a ele.  

 Alguns feedbacks foram coletados e, no geral, a oficina teve boa aceitação e um 

resultado muito bom. Alguns dos alunos se sentiram um pouco confusos e com medo dessa 

forma tão abstrata de se fazer arquitetura. Porém, a maioria concordou que a desconstrução 

ajudou a gerar formas que a maioria não se imaginou gerando antes caso precisasse imaginá-la 

do zero. Alguns dos resultados serão exibidos posteriormente. 
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Observou-se que alguns participantes conseguiram se libertar mais facilmente na hora 

de desconstruir, enquanto outros apresentaram medo e/ou dúvida na hora de prosseguir com a 

experimentação. O ideal do “fazer algo corretamente” se mostrou tão presente no interior de 

alguns participantes que, muitas vezes, ficavam olhando para a folha de papel sem compreender 

o que deveria ser feito e para o que aquilo serviria no futuro, perguntando para as ministrantes 

a todo momento se a maneira de prosseguir estava correta para o que buscávamos. Esse tipo de 

comportamento foi muito comum em alguns estudantes que estavam no início do curso de 

Arquitetura. 

Com todo esse desenvolvimento, pôde-se observar que a oficina foi efetiva para 

compreender esses processos, quando explicados para outras pessoas, além de mostrar as 

limitações existentes na compreensão de uma atividade abstrata por pessoas que tem um 

pensamento mais objetivo, focando no “certo” ou no “errado”. A experimentação gerou todos 

os tipos de resultados que se esperava, indo de uma forma confusa e totalmente experimental 

até uma simples realocação dos elementos existentes no desenho original. 
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 5.2 PRODUÇÕES PESSOAIS 

 

Além da oficina, algumas outras produções pessoais foram realizadas, a fim de que 

fossem gerados mais materiais para o desenvolvimento e conclusão da teoria deste trabalho. 

Utilizando os desenhos de observação gerados pelos participantes do primeiro dia da oficina 

anterior, as mesmas etapas propostas aos participantes no segundo dia foram feitas pela autora 

deste trabalho. Dessa forma, com os desenhos de terceiros em mãos, foram destacadas formas 

predominantes e elas foram utilizadas para gerar uma outra composição formal, que, 

posteriormente, deveria virar um elemento arquitetônico. A utilização de técnicas artísticas foi 

realizada conforme as teorias dos arquitetos explicadas no capítulo três. 

Devido ao tempo de trabalho necessário para realizar esses estudos e utilizando como 

base as técnicas vistas pela autora durante a graduação, uma preferência maior foi dada à técnica 

de aquarela na representação. Ao observar os desenhos de criação gerados, vimos o emprego 

da caneta nanquim, devido ao fato de ser uma alternativa rápida que possibilita um estudo mais 

dinâmico da forma, oferecendo liberdade criativa. 

Detalhes observados nos desenhos de observação originais foram levados em conta para 

se produzir a forma final. Por exemplo, o recorte gerado na forma final da figura 54 foi realizado 

devido ao foco no positivo e negativo que existe no desenho original. Assim, existiu uma 

preocupação de estudo e observação na produção original, para que fosse possível ocorrer a 

evolução da forma nos outros desenhos. 

Com o desenvolvimento desses estudos pessoais, muitas vezes me vi presa e sem saber 

onde começar. Compreendi as pessoas que não geraram produtos experimentais na oficina. 

Com o passar do tempo e ao realizar mais estudos e mais formas novas, compreendi melhor os 

meus caminhos e a minha forma de pensar, se tornando um processo automático e rápido uma 

vez que entendi onde essa experimentação deveria levar. 
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Figura 52: produção pessoal de evolução e representação da forma 01
Fonte: elaborada pela autora.

50



PRODUÇÕES PESSOAIS 51

Figura 53: produção pessoal de evolução e representação da forma 02
Fonte: elaborada pela autora.
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Figura 54: produção pessoal de evolução e representação da forma 03
Fonte: elaborada pela autora.
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Figura 55: produção pessoal de evolução e representação da forma 04
Fonte: elaborada pela autora.
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Figura 57: produção pes-
soal de evolução e repre-
sentação da forma 06
Fonte: elaborada pela 
autora.
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Figura 56: produção pessoal de evo-
lução e representação da forma 05
Fonte: elaborada pela autora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na pesquisa aqui desenvolvida foi possível expor as diferentes formas de representação 

e desenvolvimento projetual, além das variadas técnicas artísticas que cada arquiteto carrega 

consigo mesmo. A partir da revisão bibliográfica referente à cada profissional da arquitetura foi 

possível traçar uma relação entre os tipos de desenho arquitetônico na teoria de Michael Graves 

com as técnicas artísticas utilizadas, caracterizando a importância do estudo em seu nível de 

interdisciplinaridade entre a arte e a arquitetura. 

 Dessa forma, os desenhos relativos aos projetos autorais de cada arquiteto foram 

separados em duas categorias principais, importantes para o exercício projetual arquitetônico: 

os desenhos de criação e os desenhos de representação. Percebemos o uso do desenho de 

observação - em conjunto com os de criação - como ferramenta cognitiva de extrema 

importância para interiorizar e absorver o conhecimento e as soluções já existentes ao nosso 

redor, a partir da teoria de Michael Graves (1977), Aldo Rossi (Pereira, 2000) e El Lissitzky. 

Além disso, o croqui de estudo de conceitos e formas foi visto como atividade imprescindível 

para muitos arquitetos, a fim de investigar e realizar tentativas das melhores soluções técnicas 

e estéticas para os projetos.  

A representação dos trabalhos por meio das técnicas artísticas traz uma proposta 

individual de cada um dos arquitetos tratados, e a escolha da técnica artística utilizada é feita 

por meio de afinidade e/ou de linguagens arquitetônicas que o profissional deseja traduzir. A 

partir disso, as técnicas mais recorrentes no campo arquitetônico foram separadas e 

exemplificadas a partir das teorias de três arquitetos e dois grupos arquitetônicos a fim de traçar 

diretrizes que foram aplicadas em produções pessoais que buscassem traduzir a intenção de 

cada projeto por meio da técnica utilizada. 

As práticas dos arquitetos em relação ao seu processo criativo, representação gráfica e 

escolha de técnicas artísticas podem ser complementadas a partir de conceitos vindos da 

filosofia da criatividade, tratadas nesse trabalho com base na teoria de Fayga Ostrower. A fim 

de facilitar o entendimento e as relações criadas, três categorias foram criadas para compreender 

os conceitos que influenciam o processo criativo: os conceitos que envolvem teorias do 

psicológico, da compreensão do conhecimento e da alteração da forma. Esses conceitos podem 

ser aplicados nas vivências e produções realizadas pelos arquitetos, e essa relação foi alcançada 

ao traçar linhas de conexão entre as categorias dos conceitos de Fayga Ostrower e a teoria de 
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Michael Graves utilizada para dividir os capítulos deste trabalho, de acordo com os estudos de 

cada arquiteto. 

A proposta de desenvolvimento e conclusão deste trabalho era que houvessem oficinas 

para os alunos da Universidade Federal de Ouro Preto durante todo o período. Com o decorrer 

do tempo, observou-se que o planejamento e a logística não permitiriam que houvessem muitas 

delas. Achar uma prática que seria prazerosa e que explicasse bem toda a teoria da pesquisa 

aqui realizada para os participantes levou um tempo razoável. Após isso, realizar o 

planejamento de datas e horários em comum que alunos poderiam ir demandou outro 

investimento de tempo. Dessa forma, ao final da oficina se observou que realizar outra etapa 

seria incondizente ao prazo deste trabalho, visto que a pesquisa deveria ser concluída. 

Na prática vivenciada pelos estudantes participantes da oficina pôde-se ver que a tática 

do desenho de observação, desconstrução e croquis rápidos de estudo ajudaram cada um a 

desenvolver a forma da maneira que cada pessoa desejasse, facilitando o processo por se ter 

uma forma base e que deixa de ser uma criação comum, com uma silhueta e composição mais 

ousadas comparadas com algo que a pessoa criaria do zero. No que tange as produções pessoais 

da autora, fica nítido a construção e o processo de evolução do elemento arquitetônico, que é o 

foco deste estudo, a partir de uma forma ou conceito empregado na ilustração original realizada 

pelos participantes da oficina. A versão final deste objeto foi realizada de forma a seguir as 

teorias relacionadas às técnicas artísticas, tentando criar uma experimentação de técnicas que 

traduzissem da melhor forma a intenção de sensação que a edificação buscaria despertar. 

Esses produtos foram utilizados para publicar um artigo em conjunto com estudos da 

professora orientadora deste trabalho, Sulamita Lino e da arquiteta e urbanista Priscila Cristeli. 

Este artigo foi publicado no I Congresso Internacional IDEA, da Universidade de Cuenca, onde 

apresentamos o trabalho. Além disso, este estudo possibilitou uma parceria com a aluna da 

Universidade de Belgrado, bolsista do programa IAESTE, Ivana Vajda. Ao trazer vivências de 

outra cultura e integrar seu discurso com a teoria deste trabalho, as propostas de oficina foram 

variadas e importantes para o desenvolvimento deste trabalho e do relatório que ela desenvolveu 

sobre seu aprendizado na Universidade Federal de Ouro Preto. 

Assim, este trabalho mostra diversas teorias e práticas utilizadas por diferentes 

profissionais da arte e da arquitetura, evidenciando que não existe um “certo” ou um “errado”, 

mas sim uma constante experimentação que visa despertar a forma de cada um demonstrar, 

visualizar, desenvolver e representar o próprio projeto, cada um com sua individualidade. Cada 
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conceito estudado mostra que a criatividade está dentro de nós, está em nossa humanidade e em 

como conhecemos, percebemos e interpretamos o mundo que existe ao nosso redor, absorvendo 

o conhecimento e o aplicando em cada área do fazer humano, inclusive a arquitetura. 
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