CONSTRUÇÃO DE VOCABULÁRIO E REPERTÓRIO
GEOMÉTRICO PARA O PROJETO DE ARQUITETURA
Janice de Freitas Pires
UFPel - Universidade Federal de Pelotas, Grupo de Estudos para o
Ensino/Aprendizagem de Gráfica Digital, Instituto de Física e Matemática, DTGC,
janice_pires@hotmail.com

Adriane Borda Almeida da Silva
UFPel - Universidade Federal de Pelotas, Grupo de Estudos para o
Ensino/Aprendizagem de Gráfica Digital, Instituto de Física e Matemática, DTGC,
adribord@hotmail.com

Resumo
A partir de uma análise de caso, extraído do contexto de práticas didáticas
dirigidas aos estágios iniciais de aprendizagem de Projeto de Arquitetura,
assume-se como problema de estudo a necessidade de delimitar uma rede
conceitual que expresse um conhecimento geométrico atualizado, que
sustente a atividade de caracterização da forma arquitetônica. Para o caso
analisado identifica-se, à luz de abordagens tradicionais de projeto e
daquelas advindas de práticas de representação gráfica digital e de
gramáticas da forma, um conjunto de conceitos e procedimentos que
permitem explicitar uma estrutura de saber considerada capaz de suportar
e potencializar a atividade em questão. Tal estrutura é representada
através de mapas conceituais, que permitem observar, visualmente, a
ampliação de conceitos, que no âmbito deste estudo se identificam com
vocabulário e repertório geométricos. Depara-se com a necessidade de
reconhecer uma terminologia para a explicitação destes elementos,
experimentando-se o emprego de uma taxionomia estabelecida em
contexto de arquitetura. Adiciona-se ao estudo uma abordagem
Metacognitiva, associando práticas de Modelagem Geométrica e de
Gramáticas da Forma com os mecanismos de metacognição dedutivo e
indutivo, respectivamente. Esta perspectiva de análise propõe contribuir
para a integração disciplinar: Projeto e Representação, centrando-se na
construção de um vocabulário e repertório geométricos para arquitetura.
Palavras-chave: prática projetual de arquitetura, conhecimento
geométrico, estruturas de saber, metacognição.
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Abstract
Departing from a case analysis extracted from the context of didactic
practices directed to the initial stages of Architectural Project learning, the
necessity of limiting a conceptual net which expresses an updated
geometric knowledge is assumed in order to sustain the characterization
activity of the architectonic shape. For the case which was analyzed one
identifies, through the light of traditional project approaches and from those
originated from practices of digital graphic representations and shape
grammars, a set of concepts and procedures that allows to explicit a
knowledge structure considered able to support and strengthen the activity
in question. Such structure is represented through conceptual maps that
allow observing, visually, the amplification of concepts which in this study
are identified with the geometric vocabulary and repertoire. It faces the
necessity of recognizing a terminology to explicit such elements and, thus,
experimenting the usage of established taxonomy in the context of
architecture. In the present study, a metacognitive approach is added,
associating practices of Geometric Modeling and Shape Grammars to the
mechanisms of deductive and inductive metacognition, respectively. This
perspective of analysis is proposed to contribute for the disciplinary
integration: project and representation centered on the construction of a
geometric vocabulary and repertoire to architecture.
Key words: design practice of architecture, geometric knowledge,
structures of knowledge, metacognition.
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Introdução

O presente trabalho tem interesse didático na área de ensino / aprendizagem em
projeto de arquitetura.
Considera a necessidade de revisão do conhecimento geométrico veiculado junto
a práticas didáticas dirigidas ao estágio inicial de aprendizagem no âmbito de
disciplinas de Projeto. A importância atribuída a este conhecimento refere-se ao
processo de aquisição/construção de um vocabulário e repertório geométricos inicial
de projeto.
Esta aquisição/construção no âmbito do processo de ensino/aprendizagem da
graduação, no contexto de estudo, se dá, por um lado, a partir de disciplinas como a
Geometria Descritiva (GD), como espaço formal para a construção do conhecimento
geométrico, e, por outro, a partir da disciplina de Projeto, como espaço para a
contextualização da forma geométrica frente à complexidade da atividade de projeto.
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No âmbito da GD os conhecimentos, frequentemente, estavam centrados mais na
atividade de representação a partir de processos projetivos, do que na exploração da
forma geométrica em si, decorrente dos próprios limites das ferramentas tradicionais
de representação. Estas ferramentas impossibilitavam a visualização dinâmica no ato
da exploração/transformação da forma.
Por outro lado, com o advento da Informática Gráfica, vem sendo constituída a
área de Gráfica Digital aplicada à arquitetura, ampliando as possibilidades para a
representação da forma, com maior liberdade de controle. E, principalmente trazendo
a possibilidade total de visualização dinâmica no ato da exploração/transformação da
forma. Novos conceitos passam a permear a atividade de representação arquitetônica
(POTTMANN, 2007), facilitando a geração e transformação de formas poliédricas,
quádricas e livres, por mais complexas que sejam.
No contexto de estudo, esta trajetória de ampliação de conceitos e procedimentos,
ou de estruturas de saber (CHEVALLARD, 1991), que sustentam tal atividade, desde a
Geometria Descritiva à Gráfica Digital, se estabelece lentamente e em estágios mais
avançados de formação. Sendo assim, estes “novos” conceitos geométricos não são
veiculados em atividades didáticas iniciais de Projeto.
Nos estágios iniciais de ensino/aprendizagem da prática projetual existe o
interesse em desencadear um processo de construção de um repertório geométrico.
No contexto analisado, este interesse é demonstrado a partir da proposta de
exercícios de criação de composição formal, sem envolver toda a complexidade do ato
de projetar arquitetura. Esta complexidade vai sendo introduzida paulatinamente,
apoiando-se em atividades de análise de casos de arquitetura construídos ao longo da
história. A prática de reconhecimento de casos de Projeto como estratégia para a
construção de repertório de arquitetura é demonstrada anteriormente a estas práticas
iniciais de projeto.
Esta postura analítica, no âmbito de disciplinas de Projeto, é frequentemente
subsidiada por um conhecimento sistematizado como, por exemplo, o apresentado por
Ching (2002), capaz de aguçar a percepção sobre processos definidores da forma
arquitetônica. Através de uma terminologia própria, que reflete uma estrutura de saber
que subsidia a atividade de caracterização da forma, promove a atividade reflexiva
sobre a produção arquitetônica.
Nesta direção, e avançando bem mais na explicitação de estruturas de saber que
conectam geometria e arquitetura, encontram-se os estudos de Gramáticas da Forma
(MITCHELL, 2008, CELANI, 2007). Tais estudos, que consideram toda a
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complexidade do ato de projetar arquitetura, vêm também demonstrando a
necessidade de um amplo conhecimento geométrico.
Fundamentam-se na proposta de identificação de possíveis vocabulários e regras
geométricas capazes de descrever a forma arquitetônica definida em processos
projetuais próprios seja de um determinado arquiteto, de uma tendência arquitetônica,
de um projeto ou de conjunto de projetos.
Frente a isto, têm-se estruturas de saber, dirigidas à compreensão da forma,
constituídas a partir de diversas abordagens, que delimitam linguagens geométricas e
arquitetônicas próprias e muitas vezes com significados particulares. Considera-se que
a apropriação destas diferentes abordagens, linguagens ou terminologias, no âmbito
do processo de aprendizagem, permitem enriquecer a prática arquitetônica.
Com o propósito de contribuir a este processo de apropriação de estruturas de
saber mais amplas possíveis, no contexto estudado, este trabalho busca identificar um
conjunto de conceitos geométricos advindos das diferentes abordagens: desde as
tradicionalmente estabelecidas em disciplinas de Projeto àquelas que ainda não são
reconhecidas como referencial para a caracterização da forma arquitetônica, tais como
Gramáticas da Forma e a Gráfica Digital, mais especificamente, a Modelagem
Geométrica.

2

Marco teórico e metodológico

O propósito de identificação de estruturas de saber, que fundamenta este trabalho,
apóia-se nos pressupostos da Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991)
que estuda o processo dinâmico de constituição de um saber para ser veiculado em
um contexto de ensino. Ao considerar que uma estrutura de saber se constitui por
quatro elementos – “problema”, “técnicas” de resolução deste problema, “tecnologias”
(discursos que produzem e explicam as técnicas) e teorias (que produzem e justificam
as tecnologias) – esta visão promove o estudo do processo de constituição de tal
estrutura, demonstrando a dinâmica em associar a um único problema elementos
advindos de diversas abordagens. Tal problema, neste estudo, está caracterizado
como a descrição da forma para sua compreensão, como estratégia para a construção
de um vocabulário e repertório geométrico.
Cada abordagem para a resolução de um problema pode estar apoiada em
diferentes técnicas, tecnologias e teorias advindas de contextos científicos e
profissionais diversificados, tais como da Teoria de Arquitetura, da Geometria
(Modelagem Geométrica) e a ainda da Lógica (Gramáticas da Forma). Importa a
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adição de elementos que potencializem a estrutura para a resolução do problema
abordado.
Neste sentido, este enfoque propõe, como primeira etapa de estudo, a
identificação das estruturas envolvidas em cada uma das abordagens mencionadas
para, posteriormente, observar as correspondências terminológicas e de significado e,
por fim, a construção de uma estrutura ampla e aberta que reúna os elementos
considerados pertinentes.
Como ferramenta para sistematizar esta atividade de explicitação de estruturas de
saber têm-se utilizado “mapas conceituais” (NOVACK & CAÑAS, 2006, SILVA, 2007)
através do recurso CmapTools (http://cmap.ihmc.us/). O uso de tal recurso tem
facilitado a visualização das conexões entre cada um dos elementos que compõem as
estruturas encontradas, além de configurá-las como estruturas abertas à ampliação ou
reorganização provocada pela adição de novos elementos.
Ainda, a consideração de que práticas de Modelagem Geométrica e de Gramáticas
da Forma promovem uma ampliação de vocabulário e repertório geométrico para o
Projeto está apoiada na postura reflexiva, sobre as características da forma
arquitetônica, que ambas as práticas exigem.
Davis (2005), ao exemplificar uma ação metacognitiva, essencialmente reflexiva,
se refere à atividade de representação gráfica, particularizando a atividade referida
como uma ação metacognitiva do tipo dedutiva. A autora explica que o raciocínio
dedutivo envolve empregar proposições amplas para entender, explicar, avaliar e
monitorar eventos específicos. Desse modo, considera que o tipo de raciocínio
envolvido na representação gráfica requer a aplicação de idéias gerais à experiência
particular, envolvendo previsões, planejamento e solução de problemas, permitindo
ativar o conhecimento prévio e abrir espaço para novas idéias. Desta maneira
considera-se pertinente associar a abordagem da Modelagem Geométrica com este
tipo de raciocínio dedutivo, por se caracterizar como uma atividade de representação
gráfica da forma.
Abordando outros aspectos da metacognição, a mesma autora ainda caracteriza o
raciocínio indutivo, referindo-se ao processo pelo qual conexões entre fatos são
estabelecidas, possibilitando generalizações a partir delas. Considera que neste tipo
de raciocínio a articulação dos fatos é importante para criar novas idéias, levantar
novas hipóteses e propor novas teorias a serem testadas. É o tipo de raciocínio em
que há o processo de construir idéias a partir da experiência. Para caracterizar o
raciocínio indutivo destaca que este envolve alocar significados por meio da busca
deliberada dos fatos da experiência, sua categorização e construção teórica (DAVIS,
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2005). Nesta direção, identificam-se na abordagem de Gramáticas da Forma, os
mesmos tipos de raciocínios. Estes são ativados em exercícios de análise de
composições formais de obras de arquitetura, nos quais os conhecimentos
geométricos são utilizados para a atividade reflexiva com o propósito de tomar
consciência das ações sobre a forma arquitetônica. Tal exercício tem a intenção de
estimular a reflexão dos projetistas sobre as maneiras de projetar de outros arquitetos
e sobre suas próprias maneiras de projetar, sobre vocabulários e possíveis regras
empregadas.
Desse modo, considera-se que as abordagens de Modelagem Geométrica e de
Gramáticas da Forma, por promoverem tais posturas metacognitivas podem adicionar
elementos de saber importantes e com isso potencializar a pratica de arquitetura.
Entretanto, para observar o diferencial que pode provocar a inserção de tais
abordagens para a ampliação de um vocabulário e repertorio geométrico, já em
estágios iniciais de aprendizagem de Projeto, faz-se necessário realizar análises que
estejam apoiadas em abordagens tradicionalmente estabelecidas em contextos de
arquitetura, para uma posterior comparação.
Neste trabalho analisa-se uma atividade didática, oriunda de um contexto concreto
de aprendizagem de Projeto de Arquitetura. São consideradas quatro abordagens, as
quais disponibilizam conhecimentos sistematizados, dirigidos explicitamente para a
arquitetura, e que incluem a forma geométrica como parâmetro de análise. Neste
momento busca-se identificar as terminologias para a descrição da forma, empregadas
em cada uma das abordagens tratadas, para, em um próximo trabalho, realizar uma
análise comparativa, incluindo principalmente o detalhamento das correspondências
ou divergências de significados dos termos utilizados.

3

Desenvolvimento do trabalho

O estudo de caso selecionado para esta análise está ilustrado na figura 1. Refere-se a
uma forma geométrica desenvolvida por um estudante respondendo à proposta de
uma atividade intitulada “Planos Seriados em Formas Geométricas”, que é
tradicionalmente realizada no âmbito da disciplina de Projeto de Arquitetura II, da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. Tal forma
é constituída a partir da composição de planos seriados dispostos em torno de um eixo
vertical.
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Figura 1: Trabalho produzido pelo estudante Gregório Arosteguy Pereira Nunes, para a
disciplina de Projeto Arquitetônico e Urbanístico II, FAUrb / UFPel, segundo semestre de 2008.

3.1 Análise da forma geométrica a partir de uma terminologia de domínio
de Arquitetura
Iniciativas advindas da exploração das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) têm contribuído para a organização do conhecimento em diferentes áreas de
atuação. Especificamente na área de arquitetura identifica-se o trabalho desenvolvido
pelo Projeto MACE (Metadata for Architectural Contents in Europe, http://portal.maceproject.eu/) que ao objetivar a disponibilização de um sistema aberto, através da
INTERNET, que facilite a busca de informação de interesse específico para apoiar a
prática arquitetônica, apresenta uma interface de acesso a esta informação através de
palavras-chave, organizadas em categorias de análise (STEFANER et al, 2008).
Este conjunto de palavras-chave, por estar reconhecido no âmbito de um consórcio
de escolas de arquitetura, no caso, européias, é adotado neste trabalho como
referência inicial para a realização da análise. Desta maneira, utiliza-se a terminologia
apresentada pelo

Projeto

MACE,

particularmente

àquela

pertinente

para a

caracterização da forma geométrica.
A seqüência de imagens da figura 2 exemplifica como esta terminologia,
organizada em categorias e subcategorias, pode facilitar o acesso a uma informação
particularizada. Tal interface objetiva facilitar, por exemplo, o acesso a casos de
projeto de arquitetura que se encontram caracterizados a partir de palavras chaves
correspondentes à terminologia apresentada e disponibilizados em repositórios
próprios através da INTERNET.
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Figura 2: Exemplo de interface do sistema MACE (http://portal.mace-project.eu/)

De acordo com Stefaner et al (2008) as categorias do sistema “MACE” estão
baseadas

no

AAT:

Art

&

Architecture

Thesaurus

(http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/), um vocabulário
controlado usado para descrever objetos de arte, arquitetura e cultura material.
As categorias de análise que detalham aspectos geométricos da forma,
consideradas no âmbito do Projeto MACE, estão agrupadas fundamentalmente sob os
termos “Conceitos de Projeto”, que por sua vez adota os termos “Ações de Projeto”,
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para caracterizar tipos de disposição, composição e distorção que podem estar
definindo a forma arquitetônica, e “Características da Forma”, que se refere à
descrição de figuras geométricas, apontando também para conceitos de composição
formal.
A figura 3 apresenta o resultado do exercício de caracterizar a forma referida na
figura 1 a partir da terminologia disponibilizada pelo Projeto MACE.

Figura 3: Registro da análise da forma da figura 1 a partir da terminologia empregada no
Projeto MACE (http://portal.mace-project.eu/).

De acordo com a figura 3, o elemento formal da composição (plano seriado) ficou
caracterizado com o termo figura plana. O termo espiral foi utilizado para caracterizar a
forma do movimento da figura plana no espaço. Devido ao tipo de sólido que envolve a
composição (sólido envolvente) associou-se o termo poliedro reto. Foram também
associados termos que se referem aos conceitos de composição formal, tais como:
verticalidade, por existir uma dimensão dominante em torno do eixo z; simetria, por
haver uma repetição seqüenciada de variação dos planos ao longo de um eixo fixo;
proporção, pela existência de relações entre as formas dos elementos da composição.
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Ainda foram utilizados termos que buscam caracterizar ações de projeto, tais como:
disposição – rotação, referindo-se ao tipo de movimento no espaço das curvas que
compõem o perfil de cada figura plana; distorção – escala, fazendo-se referência à
modificação das dimensões dos segmentos de linhas retas, que compõem os perfis da
figura plana; composição – repetição, em relação ao processo de composição
contínua dos planos seriados no espaço tridimensional.
Considera-se que o mapa apresentado na figura 3 delimita uma estrutura de saber
que foi constituída a partir da reflexão realizada para atribuir significados à
terminologia, disponível pelo Projeto MACE, quando associada à forma analisada.

3.2 Análise da forma geométrica a partir de princípios da forma, do
espaço e de sua ordenação
Na figura 4 apresenta-se o resultado do exercício de análise da mesma forma da
figura 1 a partir de um referencial que tradicionalmente é veiculado em contextos de
aprendizagem de Projeto de Arquitetura: a partir de Ching (2002), que sistematiza
conceitos relativos aos princípios sobre a forma arquitetônica.

Figura 4: Registro da análise da forma da figura 1 a partir da terminologia empregada em
Ching (2002).
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Pode-se observar, no mapa conceitual da figura 4, a consideração de seis
categorias de análise. Se rapidamente comparadas com as categorias do mapa
anterior da figura 3, esta abordagem sugere um maior detalhamento como, por
exemplo, em relação ao conceito atribuído à figura plana, aqui chamada de plano,
como sendo um elemento primário da composição, assim como os elementos lineares
que configuram este plano. Outro conceito que pode ser destacado por ampliar sobre
a terminologia arquitetônica é o termo espiral, que é abordado como uma configuração
de recorrido no espaço (seqüência de espaços), e classificado como um tipo de
circulação. Desta maneira, a estrutura de saber constituída nesta análise emprega
uma terminologia do campo arquitetônico que está ligada à definição do espaço a
partir de uma configuração da forma.

3.3 Análise da forma a partir de referenciais advindos de Práticas de
Modelagem Geométrica aplicadas a Arquitetura
Na figura 5 apresenta-se outra estrutura, novamente resultante da atividade de análise
da forma da figura 1, que agora está apoiada em uma terminologia própria da
Modelagem Geométrica, particularmente a empregada por Pottmann et al (2007). Esta
abordagem detalha procedimentos essencialmente geométricos que indicam as ações
projetuais para a delimitação da forma arquitetônica.
A ênfase na geometria desta abordagem está ressaltada, por exemplo, no
detalhamento da forma que define o movimento vertical dos planos seriados,
associado ao movimento helicoidal, caracterizado como movimento de um corpo rígido
de uma posição a outra por rotação contínua e translação simultânea, e a
transformação helicoidal, que se constitui de uma rotação sobre o eixo helicoidal e de
uma translação paralela a este eixo. Tais conceitos derivam de raciocínios dedutivos
para a constituição de hipóteses de processos de geração da forma analisada.
Observa-se, também, a indicação de outros parâmetros, como por exemplo, os
relacionados com a transformação de translação, que exige a configuração do vetor de
translação pela definição da direção e magnitude da translação.

12

Figura 5: Registro da análise da forma da figura 1 a partir da terminologia própria de
práticas de Modelagem Geométrica, empregada em Pottmann (2007).

Desta maneira, a abordagem da Modelagem Geométrica sugere a constituição de
uma estrutura que inclui elementos de uma especificidade geométrica capaz de
descrever a forma em seus mínimos detalhes, já que se propõe sustentar atividades
de geração, transformação e controle preciso da mesma.

3.4 Análise da forma a partir de referenciais advindos de Práticas de
Gramáticas da Forma aplicadas à Arquitetura
Na figura 6 apresenta-se o resultado da atividade de análise da forma geométrica
ilustrada na figura 1, apoiando-se em uma terminologia de Gramáticas da Forma,
atribuída por Mitchell (2008). A estrutura que sustenta esta análise reflete o propósito
de explicitar o processo projetual a partir da identificação de vocabulários e regras
empregadas nos processos de geração, principalmente a partir da categoria de análise
“operadores projetuais”, utilizando-se de elementos da geometria e da lógica. Desta
maneira essa terminologia se destaca como uma contribuição diferenciada para a
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construção de vocabulário e repertório geométricos e arquitetônicos, dirigidos para o
reconhecimento da forma durante o processo projetual.

Figura 6: Registro da análise da forma da figura 1 a partir da terminologia própria de
práticas de Gramáticas da Forma, empregada em Mitchell (2008).

Na análise ilustrada no mapa da figura 6 destacam-se alguns conceitos que
aprofundam sobre vocabulários e regras de geração de formas e de composições
arquitetônicas, tais como: linhas e arcos distinguidos como elementos básicos de uma
composição, o que se assemelha à conceituação adotada por Ching (2002); o
polígono plano bidimensional como primitiva de um mundo possível de projeto; uma
associação entre as diferentes tipologias de formas (polígonos, superfícies, volumes)
com as tipologias de mundos projetuais (mundos de linhas, mundos de superfícies e
mundos volumétricos), nas quais os elementos gerados podem ser utilizados como
primitivas para o projeto arquitetônico. Mitchell (2008) associa os conceitos de ritmo,
repetição e simetria, que são identificados em elementos compositivos presentes
nesta análise, e demonstra como estes eram aplicados como princípios geradores dos
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edifícios na Antiguidade, como elemento fundamental de concepção da própria obra
de arquitetura. Destacam-se, desse modo, conceitos associados ao vocabulário e às
relações entre os elementos de composições arquitetônicas, sugerindo a reflexão
sobre como estes conceitos são utilizados como um vocabulário de arquitetura.
A abordagem de gramáticas da forma, estando baseada em análises sobre os
processos de concepção e na investigação de suas regras, traz elementos que
configuram vocabulários generalizados para o processo projetual, ativando o raciocínio
indutivo, para novas idéias, durante o próprio ato de projetar.

4

Considerações Finais

No âmbito deste trabalho buscou-se reunir referenciais considerados capazes de
promover a reflexão sobre a forma arquitetônica e com isso desencadear um processo
de construção de vocabulário e repertório geométricos para a prática de projeto de
arquitetura em estágios iniciais de projeto.
Através de um exercício de análise de uma atividade didática, dirigida ao estágio
de aprendizagem referido, procurou-se identificar terminologias próprias, utilizadas em
cada referencial tratado, para a descrição da forma arquitetônica. O reconhecimento
desta terminologia implicou na compreensão do tipo de abordagem proposta por cada
referencial, onde as análises resultantes explicitaram estruturas de saber específicas.
Desta maneira, as análises realizadas até o momento constituem-se como dados
para a construção de uma estrutura de saber mais ampla, a qual deverá incluir
elementos advindos das diversas abordagens e então promover reflexões sobre a
forma arquitetônica, sob os diferentes pontos de vista.
Considera-se que este estudo se caracteriza por agrupar maneiras de pensar
sobre a forma, advindas de contextos de Projeto e de Representação, que podem ser
reconhecidas desde os estágios iniciais de aprendizagem de projeto.
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