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Abstract.This paper is about comparative didactic experiences where the “Serial plan Technique” defined by Wong
(1998), was applied in 2001 and 2008 which computer resources from that time. In 2001 this technique was applied with
the help of AutoCAD for generation of the planifications, but in 2008 the appliances of AutoCAd and Sketch Up were used
for the virtual construction of objects. The quality of the results showed a didactic potential and an increasement in the
possible creative rhythm, mainly because the facility of the three-dimensional virtual visualization and because the speed
in the physical execution of the created project.
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Introdução
Com o desenvolvimento tecnológico, ferramentas, antes limitadas
à área industrial, começam a fazer parte do cotidiano de alunos
em laboratórios apropriados nas universidades. Este alcance
propicia a geração de explorações didáticas mais ricas e
realísticas onde é possível construir, de modo rápido e fácil,
objetos criados virtualmente.
O uso conjunto de teorias aplicadas ao processo de projeto e
técnicas de produção permite aos alunos experimentarem todas
as etapas do processo de projeto de um produto, seja este um
objeto ou um edifício, desde sua concepção racional até sua
concepção física experimentando assim as complicações
intrínsecas em cada fase. Isso permite aprendizagem por meio da
necessidade de se sobrepor aos desafios apresentados em cada
etapa.
Didaticamente estas teorias e técnicas podem ser utilizadas
como instrumentos para se exercitar a capacidade criativa, o
desenvolvimento da percepção espacial e das relações entre
cheios e vazios, fundamentais na formação do arquiteto.
A disponibilização, cada vez maior de recursos tecnológicos no
ambiente acadêmico vem resultando em mudanças significativas
no comportamento dos alunos frente às tarefas a serem
realizadas.
Exemplificando esta observação, este artigo aborda
comparativamente resultados obtidos, com a aplicação de uma
mesma técnica, aplicada como exercício para o desenvolvimento
da percepção espacial em alunos de disciplinas relacionadas a
estudos da forma na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP).
A técnica, denominada de “Planos em Série”, é apresentada por
Wong (1998) e baseia-se na construção de unidades volumétricas
a partir do posicionamento de planos paralelos entre si há uma
distância constante.
Na Técnica dos Planos em Série, os planos podem ser

Figura 1. variações dos planos em série (Wong,1998)
fisicamente quebrados ou ondulados. Cada qual pode ser
considerado como uma unidade e ao conjunto destas unidades
pode-se aplicar diferentes operações, como por exemplo de
repetição ou graduação, que por sua vez podem variar em forma
e tamanho. As posições dos planos também podem permanecer
paralelas e com distâncias constantes ou variar angularmente,
conforme a Figura 1.
A eventual modificação gradual das formas dos planos, associada
aos intervalos repletos de vazios, geram a percepção espacial de
uma volumetria específica que pode ser utilizada para o
desenvolvimento de modelos ou mesmo aplicada diretamente para
a confecção física de um produto, como exemplifica a Figura 2.

Aplicação didática
A técnica dos Planos em Série introduzida, juntamente com
outras, foi apresentada em dois momentos didáticos distintos: em
2001-02 e em 2008-09.
Em 2001-02, dentro da disciplina AU221 – Geometria aplicada à
Arquitetura, para turmas de primeiro semestre do curso de
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Figura 2. banco no salão de entrada do SESC PINHEIROS, SP).
Arquitetura e Urbanismo, com 30 vagas. O que se tinha
basicamente como instrumento de trabalho em CAD era uma
ferramenta gráfica, o AutoCAD e em 2008, dentro de numa
disciplina oferecida como eletiva pelo curso de Arquitetura e
Urbanismo sob o título de AU206 – tópicos espaciais, que em
2009 se consolidou sob o título AU909 - Modelos no Estudo de
Formas Tridimensionais. Oferecida pela primeira vez no verão de
2008, num formato concentrado em duas semanas e meia, em
período integral e aberta a alunos de outros cursos teve todas as
suas vagas preenchidas por alunos do curso de Engenharia Civil.
Neste período foi possível, além da utilização do AutoCAD, do
Sketch Up e de micros conectados à internet, o uso eventual de
uma cortadora à laser.
Esta técnica é inserida em dois exercícios. No primeiro, é
proposta a criação de formas livres tridimensionais com o uso da
técnica dos Planos em Série. No segundo, a proposta é a criação
de formas tridimensionais inspiradas em projetos arquitetônicos
reais com o uso de qualquer uma das técnicas apresentadas,
entre elas a dos Planos em Série.
Observou-se que os alunos de 2001-02 realizaram apenas o
primeiro exercício, a partir de estudos em croquis e
eventualmente com o uso otimizado do programa AutoCAD 2000
para o traçado dos perfis dos planos e posterior impressão de
seus moldes em papel, como exemplifica a Figura 3.
Em contrapartida, os alunos de 2008-09, realizaram ambos os
exercícios. Para a concepção das formas livres da primeira
proposta, os alunos se utilizaram inicialmente de croquis à lápis
e, a partir de uma primeira idéia, de programas CAD, em geral o
AutoCAD e o Sketch Up, disponíveis nos laboratórios de
informática da FEC, para o desenvolvimento dos estudos
volumétricos e da geração dos perfis. Para a concepção do
segundo exercício, a pesquisa por meio da internet de obras
arquitetônicas foi um importante aliado.
Com a disponibilização do Laboratório de Automação e
Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPAC) da FEC,
alguns alunos da disciplina intensiva de verão de 2008 e do
primeiro semestre de 2009 também utilizaram a impressora à
laser para a geração rápida dos perfis, o que permitiu que se
realizasse o exercício em apenas um dia, Figuras 4 e 5.
Os materiais utilizados também mudaram. Em 2001-02 se
limitaram a acartonados. Em 2008-09 mesmo sem o uso da
cortadora laser, utilizou-se uma variedade maior de materiais.
Além do papel panamá de 1,5 mm e da chapa de madeira mdf
(medium density fiberboard) 3mm, disponíveis para a disciplina,
também foram utilizados policarbonatos de 5mm, acrílicos e
outros polímeros, Figuras 6-8.

Figura 3. exemplo modelos livres desenvolvidos
por alunos em 2001-02.

Figura 4. modelo livre , alunos em 2008. Estudos e corte à laser,
panamá 1,5mm.

Figura 5. modelo livre, alunos em 2008,
corte à laser, panamá 1,5mm.
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Considerações Finais
Comparando-se a aplicação de uma mesma técnica em
exercícios práticos de modelos da forma em dois momentos
didáticos distanciados por 6 anos, observou-se que, embora os
exercícios realizados em 2001-02 tenham resultado formas
interessantes, seu processo de elaboração e execução foi mais
longo e limitado se comparados aos realizados em 2008-09.
A possibilidade de realização de pesquisas em bancos de
informações na internet cada vez mais completos permite ao
aluno realizar estudos rápidos e aplicar simultaneamente suas
idéias em croquis físicos ou virtuais acelerando assim o processo
de aprendizagem. A disponibilização de equipamentos CAD-CAM
em ambientes de ensino permite a confecção de modelos de
modo mais elaborado e em menos tempo.
Em 2001, embora disponíveis aos alunos nos laboratórios de
informática da faculdade, a internet e o AutoCAd 2000, estes
eram subutilizados. Já em 2008, nota-se uma grande
desenvoltura dos alunos no que diz respeito ao uso dos
programas de CAD e das tecnologias de informação e
comunicação em geral. Familiarizados com os programas de
busca pela internet, os alunos, antes de irem às bibliotecas,
realizam suas pesquisas nos computadores dos laboratórios e
desenvolvem seus trabalhos em seus próprios computadores.
Nota-se atualmente uma crescente pressão para que se permita
redes wireless na área da faculdade a fim de que os alunos
possam entrar na rede com seus próprios laptops.
Ferramentas de prototipagem rápida por outro lado, se acessíveis
aos alunos, permitem rapidez na execução de cortes e
montagens de modelos físicos contribuindo com uma
aprendizagem mais profunda das formas.
Finalizando, este comparativo permitiu a observação das
mudanças significativas provenientes principalmente da evolução
das novas tecnologias de comunicação e informação e da
computação gráfica nos últimos anos. Mudanças estas, não
apenas na disponibilização de novas ferramentas, mas também e
principalmente, de comportamento dos alunos frente a estas
novas possibilidades.

Figura 6. aplicação da técnica com corte à laser 2009.

Figura 7. modelos inspirado em obra arquitetônica,
alunos, jan/2008.
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Figura 8. corte manual da placa de policarbonato
5mm, jan/2008.
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