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Abstract

Graphic representation and communication have always had an established presence in architectural 

practices. From the beginning, architects have been using traditional tools to express their designs. 

Digital technologies, however, introduced new workflows and terminologies, using new ways of seeing 

and interpreting, which modified the way one perceives and reacts to reality. 

This study aims to understand the capabilities and limits of the representation and communication 

mechanisms in architectural design, evaluating the impact of digital technologies and the potentialities 

of the use of combined mechanisms, established in this dissertation as Hybrid SyStemS.

The research begins by characterizing and identifying representation qualities, which constitute the 

parameters for the study of traditional and digital mechanisms commonly used in architectural design 

representation. This analysis establishes the capabilities and limits of each representative mechanism, 

discerning which ones are more advantageous for each type of representation. It also enables a 

comparative discussion about the representative capabilities of traditional and digital mechanisms. 

Lastly, three hybrid systems are studied and its features and capabilities are analysed.

In conclusion, it was established that digital systems do not replace traditional ones, but they can be 

considered a complement to them, as they create new opportunities to express and communicate 

architectural ideas. Moreover, it was demonstrated that it is possible to do multiple combinations 

between traditional, digital and hybrid systems, creating countless expressive solutions adapted to the 

specific needs of each design.

Keywords: Architectural Design; Representation; Communication; Traditional Mechanisms; Digital 

Mechanisms; Hybrid Systems.
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Resumo

A representação e a comunicação gráfica sempre tiveram uma presença afirmada na prática da 

arquitectura. Desde o início da profissão, que os arquitectos recorrem a ferramentas analógicas para 

expressar os seus projectos. Contudo, o digital introduz novas metodologias, terminologias e pontos 

de vista, e envolve novos meios de ver e interpretar, modificando o modo como se percepciona e 

reage à realidade. 

O presente estudo pretende compreender as capacidades e limites dos mecanismos de representação 

e comunicação do projecto de arquitectura, avaliando o impacto das tecnologias digitais e as 

potencialidades da utilização de mecanismos que resultam da combinação de outros, definidos nesta 

dissertação como SiStemaS HíbridoS.

A investigação começa por caracterizar e identificar as qualidades da representação, que constituem 

os parâmetros para estudo dos mecanismos tradicionais e dos mecanismos digitais utilizados na 

representação do projecto de arquitectura. Esta análise estabelece as capacidades e os limites 

representativos de cada mecanismo, permitindo concluir sobre quais os mecanismos vantajosos 

para cada tipo de representação e discutir as diferenças entre as capacidades representativas dos 

mecanismos tradicionais e dos mecanismos digitais. Por fim, são estudados três sistemas híbridos, 

analisando-se as suas características e suas capacidades representativas.

Em conclusão, estabeleceu-se primeiramente que os sistemas digitais não substituem os sistemas 

tradicionais, mas podem ser considerados um complemento a estes, criando novas oportunidades de 

expressar e comunicar ideias arquitectónicas. Posteriormente, demonstrou-se que é possível fazer 

múltiplas combinações entre mecanismos tradicionais, mecanismos digitais e sistemas híbridos, 

criando uma infinidade de soluções expressivas adaptadas às necessidades específicas de cada 

projecto arquitectónico.

Palavras Chave: Projecto de Arquitectura; Representação; Comunicação; Mecanismos Tradicionais; 

Mecanismos Digitais; Sistema Híbrido.
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Glossário

Representação

Forma de tornar presente ou sensível um objecto ausente, ou um conceito, 

através de uma imagem, figura ou símbolo. Dicionário de Termos de Arte e 

Arquitectura, 2005.

Simulação

Ambiente artificial que cria uma experiência artificial que é sentida como  

realidade (Scheer, 2014).

Conhecimento

Factos, informação e competências adquiridas através da experiência 

ou educação; Entendimento teórico ou prático de um assunto. Oxford 

Dictionaries, 2019.

Percepção

Tratamento de informações que chegam por via dos sistemas sensoriais. 

Nova Enciclopédia Larrousse, 1997.
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Introdução

Questão da Investigação

A representação e a comunicação gráfica sempre estiveram ligadas à 

disciplina da arquitectura. Desde a separação do projecto da construção no 

Renascimento, que o desenho tem desempenhado um papel essencial para 

expressar ideias e pensamentos de projecto, tendo sido o principal método 

de representação e comunicação da arquitectura por mais de 500 anos. 

Contudo, a invenção das tecnologias digitais veio introduzir “novas relações 

entre o arquitecto, o projecto e a construção”1(Scheer, 2014, p.49).

Esta investigação pretende estudar as características dos mecanismos 

analógicos e digitais actualmente relevantes para a disciplina, tirando 

conclusões sobre as suas capacidades representativas. É intenção perceber 

se as tecnologias digitais surgiram como ferramentas de substituição 

das analógicas, ou se, pelo contrário, apresentam novas oportunidades 

de expressar ideias arquitectónicas. Poderão estas ser conciliadas num 

sistema “híbrido” que tira partido das qualidades de cada mecanismo, 

proporcionando uma representação e comunicação melhorada de ideias e 

conceitos projectuais?

Motivação

O interesse e atenção pelo tema da representação e comunicação no 

projecto de arquitectura foi surgindo ao longo do percurso académico. 

Desde o primeiro ano que os alunos são confrontados com questões de 

representação e comunicação das suas ideias na disciplina de projecto 

de arquitectura, explorando diferentes mecanismos de forma experimental 

e intuitiva. O ambiente académico é propício a esta procura, por ser um 

ambiente mais livre para investigar e testar diversas abordagens, permitindo 

que o aluno vá ganhando consciência da complexidade dos sistemas 

representativos.

Neste sentido, o que motivou este trabalho foi o interesse pela exploração 

dos mecanismos de representação e comunicação gráfica, e a procura por 

um entendimento mais profundo das suas capacidades e limites, por forma a 

1 “new relationships among architect, design and construction”
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perceber a forma como estes influenciam o processo projectual.

Enquadramento

Durante o Renascimento, houve uma separação do projecto da construção, 

protagonizada por Leon Battista Alberti, surgindo a disciplina da arquitectura 

como prática profissional. Desde então, o desenho tem sido a ferramenta 

de eleição dos arquitectos para expressar as suas ideias e pensamentos de 

projecto, constituindo um mecanismo central no desenvolvimento deste. No 

entanto, a invenção do computador veio originar novas formas de pensar, 

representar e comunicar em arquitectura, introduzindo o conceito de 

simulação digital (Scheer, 2014) .

Na década de oitenta, assistiu-se a uma crescente substituição das 

tradicionais ferramentas de desenho pelos novos programas de 

desenho assistido por computador, facilitando e acelerando a produção, 

representação, edição e revisão do projecto de arquitectura. No entanto, 

estas aplicações digitais eram somente utilizadas pelos arquitectos como 

uma substituição do papel e da caneta, e não como parte do processo 

criativo. Foi só a partir dos anos noventa, com a disseminação destas 

tecnologias nos escritórios de arquitectura, que estas ferramentas digitais 

foram vistas como uma potencial possibilidade de explorar novos caminhos 

projectuais. (Baptista, 2013).

Hoje em dia as tecnologias digitais são transversais à prática da 

arquitectura, reflectindo-se na vida quotidiana de todos nós (Baptista, 2013). 

Estas apresentam a oportunidade de conduzir um projecto desde a fase de 

concepção até à construção, proporcionando a exploração criativa de formas 

e materiais, e encontrando novas soluções ambientais e sustentáveis (Cruz, 

2012).

Naturalmente, estas inovações também tiveram impacto na comunicação 

visual do projecto de arquitectura. A rápida evolução das tecnologias 

computacionais, da sua capacidade de armazenamento e processamento 

de informação, potenciou o desenvolvimento de formas de representação 

geradas por computador (Bates-Brkljac, 2012). Estas tecnologias oferecem 

novos meios de monitorizar, registar, analisar e representar múltiplos 

aspectos da realidade, que se encontram, nos dias de hoje, presentes e 

disponíveis em qualquer lugar, através da indústria de produção de imagens. 

(Pallasmaa, 2011).
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Passou a ser possível representar e manipular objectos tridimensionais, 

possibilitando novas capacidades figurativas e comunicativas no projecto 

de arquitectura. Através da produção de imagens que identificam materiais, 

iluminação e texturas, a projecção do objecto arquitectónico adquire 

uma identificação mais próxima do real, “eliminando a dificuldade que a 

sociedade normalmente tinha em entender os desenhos dos arquitectos” 

(Cruz, 2012, p. 34). As tecnologias digitais estabeleceram-se assim como 

“forma por excelência de comunicação com não arquitectos” (Graça Dias, 

2012, p.47).

Todavia, estes sistemas digitais são frequentemente associados a 

simulações hiper-realistas, consideradas superficiais e desprovidas de 

significado, cuja capacidade comunicativa se restringe ao seu impacto visual. 

Em vez de representar a realidade, estas criam a sua própria realidade, que 

“é, frequentemente, mais ‘real’ que o mundo físico e humano existente”2 

(Pallasma, 2011, p.16), oferecendo “a possibilidade de um mundo perfeito”3 

(Scheer, 2014, p.37), extremamente sedutor para quem o percepciona.

Ao mesmo tempo, Marcos Cruz (2012) estabelece que o rendering 

digital pode ter uma riqueza expressiva excepcional, que ultrapassa a 

bidimensionalidade da colagem ou da aplicação de materiais e texturas, já 

que depende de um entendimento de um objecto criado tridimensionalmente 

desde o princípio. Talvez esteja a surgir uma nova era na cultura da 

representação para a disciplina da arquitectura (Carreiro & Pinto, 2013).

Objectivos

A presente dissertação procura, de um modo geral, compreender as 

capacidades representativas dos mecanismos que expressam ideias 

de projecto considerados mais relevantes, percebendo de que forma as 

ferramentas digitais influenciaram a representação e comunicação no 

projecto de arquitectura. Para tal, é pretendido entender a relevância da 

comunicação no projecto de arquitectura, compreendendo o processo 

comunicativo e os conceitos de percepção e significado. Importa, igualmente, 

investigar sobre as diferenças entre representação e simulação, e quais as 

suas características, de modo a perceber como se adquire conhecimento 

sobre a realidade.

2 “that is often more ‘real’ than the existing physical and human worlds”

3 “the possibility of a perfect world”



4

De modo a entender as mudanças que as tecnologias digitais introduziram 

na representação e comunicação grafica no projecto de arquitectura, a 

presente dissertação procura compreender as características dos diferentes 

mecanismos, tanto os analógicos como os que recorrem a técnicas digitais, 

utilizados actualmente no processo projectual, de modo a estabelecer as 

suas capacidades e os seus limites representativos. Procura igualmente 

comparar as qualidades representativas de ambos os métodos, analógicos 

e digitais, por forma a entender qual o impacto das tecnologias digitais na 

representação e comunicação gráfica dos conceitos arquitectónicos ainda 

antes da sua concretização construída, bem como entender qual é o papel 

actual dos mecanismos analógicos.

Metodologia

A investigação parte de um processo metodológico que se organiza em 

quatro fases distintas. A primeira fase constitui o levantamento bibliográfico e 

a leitura de documentos relacionados com o tema, definindo-se os objectivos 

gerais da investigação. Posteriormente, numa segunda fase, estabelece-

se as bases teóricas para estudo, que fundamentam a análise elaborada 

na terceira fase. Por último discute-se aos resultados obtidos e tira-se a 

conclusões finais da investigação.

Mais especificamente, nesta dissertação começa-se por investigar a questão 

da comunicação do projecto de arquitectura, analisando de um modo geral 

o processo comunicativo, por forma a concluir sobre a sua relevância para 

o acto projectual. Estuda-se questões relacionadas com a representação e 

comunicação de ideias de projecto, nomeadamente a questão da percepção 

e significado. Investiga-se sobre a evolução histórica da representação na 

disciplina, e estabelece-se a diferença entre simulação e representação. 

Compreende-se as qualidades da representação, com o intuito de fornecer 

uma base teórica para a análise dos mecanismos de  representação e 

comunicação do projecto de arquitectura.

Na análise dos mecanismos de representação e comunicação gráfica, 

tanto tradicionais como digitais, faz-se uma avaliação exaustiva das 

suas características, de modo a aferir as suas capacidades e limites 

representativos, que serão estabelecidas num quadro síntese. Esta 

avaliação terá como base teórica o conhecimento retirado da bibliografia 

estudada e os conceitos definidos no estado de arte, e será fundamentada 
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com recurso a exemplos práticos.

Esta clarificação e análise permitirá uma discussão informada sobre o 

impacto das tecnologias digitais na representação e comunicação gráfica 

no projecto de arquitectura. Será então possível estabelecer conclusões 

e reflexões sobre a pertinência do uso destas tecnologias quando 

comparadas com os métodos tradicionais, discutindo as potencialidades 

do uso de sistemas híbridos para uma expressão optimizada dos conceitos 

arquitectónicos.

Estrutura

Esta dissertação desenvolve-se ao longo de três capítulos que surgem 

depois do capítulo introdutório: Representação e Comunicação no Projecto 

de Arquitectura, Análise dos Mecanismos de Representação, e Discussão. 

O trabalho termina com um capítulo de conclusão e com a bibliografia que 

suportou a investigação.

1_Representação e Comunicação no Projecto de Arquitectura

Este primeiro capítulo constitui o estado de arte, no qual se define conceitos 

teóricos relacionados com a representação e comunicação no projecto de 

arquitectura. A investigação inicia-se com a clarificação do modo como 

a representação e a comunicação integram o processo projectual. São 

definidos os conceitos de percepção e significado e de seguida apresenta-

se de forma sucinta a evolução histórica da representação na prática da 

arquitectura, introduzindo os mecanismos que vão ser posteriormente 

analisados. Por último, estabelece-se a diferença entre representação e 

simulação, e identifica-se as diferentes qualidades da representação que 

constituem a base teórica para a análise do capítulo seguinte.

2_Análise dos Mecanismos de Representação

Neste capítulo analisa-se os mecanismos de representação gráfica 

considerados mais relevantes para a representação e comunicação 

no projecto de arquitectura. São estudadas as características de cada 

mecanismo, avaliando-se as suas capacidades e os seus limites 

representativos, com base nas qualidades da representação identificadas 

no capítulo do estado de arte. O estudo está organizado em quatro 

categorias relacionadas com a natureza de cada mecanismo: o desenho, a 
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manipulação de imagem, o modelo tridimensional e os ambientes digitais. A 

investigação culmina com a elaboração de um quadro síntese que associa 

cada mecanismo às suas capacidades representativas.

3_Discussão

No último capítulo discute-se o quadro síntese resultante da análise do 

capítulo anterior e outras questões que surgem do mesmo. Primeiro começa-

se por perceber que mecanismos são mais vantajosos para os diferentes 

tipos de representação. De seguida, faz-se uma avaliação comparativa entre 

as capacidades representativas dos mecanismos analógicos e digitais. Por 

fim, discute-se as características e potencialidades dos sistemas híbridos.

Conclusão

O presente trabalho termina com a descrição dos principais resultados 

conclusivos e da contribuição desta investigação para a prática da 

arquitectura, ainda antes da sua materialização.

Bibliografia

Neste capítulo são identificados todos os documentos e materiais 

bibliográficos utilizados para a fundamentação desta investigação, 

organizados por ordem alfabética.
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1_Representação e Comunicação no Projecto de 
Arquitectura

A representação e a comunicação sempre tiveram grande presença na 

prática da arquitectura. No entanto, o desenvolvimento digital veio introduzir 

novos meios de representar, criando novas capacidades de comunicação no 

projecto. 

De um modo geral, a comunicação é definida como “a relação entre a 

transmissão de estímulos e a evocação de respostas”4 (Cherry, 1978, p.7) ou 

a transferência de energia entre duas entidades (Jerald, 2016). Griffin (2012, 

p.6) define-a como “o processo relacional de criar e interpretar mensagens 

de modo a obter uma resposta”5, sendo o seu objectivo a transferência de 

informação entre emissor e receptor através de um meio que transmite a 

mensagem. 

Segundo Kalay (2004), o processo comunicativo é composto pela 

abstracção, representação e percepção de uma mensagem. Inicialmente, 

para expressar uma ideia ou realidade alguns detalhes são omitidos e outros 

enaltecidos, tendo em conta o veículo de transmissão, o conhecimento do 

receptor e o propósito da comunicação. A abstracção orienta a atenção 

do receptor para as partes importantes da mensagem, constituindo uma 

“condensação de imagens, experiências e significados”6 (Pallasmaa, 

2011, p.55). Posteriormente, a informação é apresentada consoante a sua 

capacidade de transmitir todas as características relevantes da mensagem, 

para que o receptor a interprete de acordo com as intenções do emissor 

(representação). Por fim, o receptor apreende a informação representada, 

interpretando o significado da mensagem (percepção). Esta definição de 

Kalay sugere, então, que o modo como se comunica depende das intenções 

do emissor; do veículo de transmissão, escolhido de acordo com as 

características da mensagem; e da maneira como o receptor percepciona a 

mensagem.    

No que diz respeito à noção de projecto de arquitectura, é possível incorporá-

la como a primeira de dois momentos que constituem a arquitectura como 

profissão. Esta inclui os processos de concepção, desenvolvimento, análise 

4 “the relationship set up by the transmission of stimuli and the evocation of 
responses”.

5 “the relational process of creating and interpreting messages that elicit a response”

6 “condensation of imagery, experience, signification and meaning”
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e comunicação da proposta. O segundo momento, construção, consiste 

na expressão física dos objectos desenvolvidos na fase projectual (Sousa, 

2010). 

Na sua obra Architecture´s New Media: Principles, Theories and Methods 

of Computer-Aided Design, Yehuda Kalay (2004) propõe uma definição de 

projecto de arquitectura que integra quatro fases interligadas: análise do 

problema, síntese das soluções, avaliação das soluções e comunicação. 

Em primeiro lugar, o arquitecto reúne toda a informação necessária sobre 

o problema, definindo as suas limitações e os objectivos a atingir. Esta 

fase de análise do problema inclui igualmente previsão dos possíveis 

resultados. Na segunda fase, considerada pelo autor como a fase criativa, 

são geradas ideias e propostas que têm em conta as intenções, requisitos 

e oportunidades definidas durante fase de análise, culminando numa 

síntese das diferentes soluções do problema em questão. As soluções 

produzidas são comummente deficientes e podem não atender a todos 

os objectivos propostos. Consequentemente é necessária uma reflexão 

crítica das soluções geradas, de modo a que o projecto possa ser adaptado 

e melhorado, ou então, se necessário, mudar alguns dos requisitos e 

objectivos iniciais (avaliação das soluções). A comunicação permite a 

interacção entre os elementos do processo, possibilitando a criação de 

novas soluções e a sua posterior análise, com a participação de todos os 

intervenientes no projecto. Desta forma, é possível o registo de ideias e 

pensamentos que promovem o aperfeiçoamento da proposta. 

Com esta definição proposta por Kalay, é perceptível que a comunicação 

adquire grande relevância no processo de projecto, não só por ser a sua 

última actividade (comunicação de uma proposta final ao cliente), mas 

principalmente por manter a coesão de todo o processo. 

Donald Schön (1983, p.76) descreve o acto projectual como uma “conversa 

reflectiva com a situação”7 e Crilly et al. (2008) consideram também este 

processo como um acto comunicativo, já que evoca intencionalmente 

pensamentos, sentimentos, experiências e acções, dando ênfase, mais uma 

vez, ao papel da comunicação projecto de arquitectura.   

A capacidade de comunicar é um dos factores que influencia o sucesso 

do projecto. O arquitecto usa a comunicação para registar os seus 

7 “reflective conversation with the situation”

Análise

Síntese

Avaliação

Co
m
un

ic
aç
ão

E.01_Processo projectual em 
arquitectura. Adaptado de Kalay. 
(2004).
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pensamentos e ideias, desenvolvendo-as, e para trocar informações de 

projecto com outros membros da equipa, como engenheiros e empreiteiros, 

e com pessoas exteriores à disciplina (cliente ou sociedade em geral), 

possibilitando um contínuo desenvolvimento e melhoramento do projecto. 

1.1_Percepção e Significado

Como referido anteriormente, a comunicação é parte essencial do projecto 

de arquitectura, pois permite manter a coesão de todo o processo, 

contribuindo para o constante desenvolvimento e melhoria das soluções 

projectuais. Foi igualmente demonstrado que a comunicação não depende 

só das intenções do emissor e das características da mensagem, mas 

também do meio de transmissão escolhido e do modo como o receptor 

apreende e interpreta a mensagem recebida. Neste contexto, interessa 

perceber como as mensagens são percepcionadas pelo receptor, e de que 

modo este lhes atribui significado.

Percepção pode ser definida como qualquer tipo de conhecimento adquirido 

através dos sentidos, quando estimulados, e também o conhecimento 

resultante da interpretação dos estímulos recebidos (Menezes, 2004). 

Ou seja, o conhecimento pode ser obtido não apenas pelo que se vê, 

ouve, degusta, toca ou cheira, mas também com o que a mente apura 

sobre o meio envolvente sentido quando o relaciona com conhecimentos 

previamente obtidos.

Por exemplo, durante uma conversa, cada palavra é decifrada tendo 

em conta, tanto os sons e os movimentos da boca de quem está a falar 

(estímulos recebidos), como o significado das palavras anteriores, o tema 

da conversa e o grau de conhecimento do idioma falado (interpretação dos 

estímulos recebidos). 

Na obra Phenomenology of Perception, Merleau-Ponty (2012) explica esta 

questão da interpretação no acto perceptual usando um exemplo simples 

de uma criança e de uma vela: a chama da vela deixa de ser atractiva e 

passa a ser repulsiva para a criança a partir do momento em que esta se 

queima.  Neste contexto, pode-se perceber que o modo como se obtém 

conhecimento e se atribui significado a algo é influenciado por experiências 

adquiridas anteriormente.
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Crilly et al. (2008) referem ainda que, conforme a sua cultura, valores, 

motivações e capacidades, pessoas diferentes podem atribuir múltiplos 

significados para a mesma mensagem.  Assim, se o significado não é uma 

propriedade intrínseca da mensagem, então o emissor não é o único que 

cria significado (Ang, 1996).

1.2_Evolução da Representação em Arquitectura

Os arquitectos expressam as suas ideias e projectam maioritariamente 

através de uma linguagem gráfica e visual (Lawson, 2005), sendo a sua 

capacidade para expressar significado mais abrangente do que a linguagem 

verbal, já que as imagens são uma linguagem comum globalmente 

compreensível (Porter, 2000).

Antes do Renascimento, os mestres de obra comunicavam as suas ideias   

directamente aos construtores, utilizando essencialmente esquissos e 

modelos físicos para se expressar. Apenas com a separação das disciplinas 

da arquitectura e construção, promovida por Leon Battista Alberti (1404 - 

1472), em meados do século XV, se passaram a utilizar outros modos de 

representação gráfica, nomeadamente plantas, secções e alçados à escala 

(Kalay, 2004). Com a era Renascentista, surgiram também as perspectivas e 

os desenhos ortográficos como meio de comunicação de informação sobre 

os edifícios (Kolarevic, 2003). 

No século XVIII, Gaspard Monge (1746 - 1818) desenvolveu a base da 

Geometria Descritiva, uma técnica representativa de objectos tridimensionais 

em suporte bidimensional, utilizando um sistema de coordenadas X, Y, Z. 

O objecto tridimensional é projectado em dois planos perpendiculares, 

horizontal e vertical, resultando numa representação bidimensional 

(Figura #01). Em meados do século XIX, foram introduzidas as projecções 

axonométricas, que recorrendo a sombras projectadas com ângulos de 45 

graus, permitiram representar de forma correcta a sensação de profundidade 

(Carreiro & Pinto, 2013).

Com o surgimento de novos materiais e tecnologias no século XX, os 

edifícios projectados ganharam uma nova complexidade (Kalay, 2004). Nos 

anos 20 surgiu o diagrama e, nos anos 50, com a disseminação da fotografia, 

cinema e televisão desencadeou-se uma nova cultura da imagem. Nos 

gabinetes e escolas de arquitectura as técnicas de colagem e fotomontagem 

foram introduzidas como ferramentas comunicativas inovadoras (Carreiro & 

#01_Uma página da edição de 1811 
do livro Descriptive Geometry de 
Gaspard Monge, ilustrando as 
projecções obtidas pelo corte de 
um cone por um plano oblíquo.
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Pinto, 2013).

A representação da arquitectura começou por ser associada às novas 

tecnologias computacionais, no início dos anos 60, com a criação de 

um programa de interface gráfica, denominado Sketchpad (Figura #02), 

por parte de Ivan Sutherland (1938 -) (Krüger, 2012). O utilizador poderia 

desenvolver desenhos directamente no computador, utilizando botões 

e uma caneta digital, sendo que estes desenhos seriam posteriormente 

impressos por uma impressora (Sutherland, 2003). Com  a emergência dos 

computadores portáteis, os programas de desenho assistido por computador 

(CAD) ficaram acessíveis a um maior número de utilizadores, tornando-se 

uma ferramenta obrigatória nos gabinetes de arquitectura (Kalay, 2004).

No fim dos anos 80 surgiu uma nova tecnologia de representação de 

objectos tridimensionais, o Building Information Modelling (BIM) (Carreiro & 

Pinto, 2013). A tecnologia BIM possibilita criar, em ambiente digital, um ou 

mais modelos detalhados que podem ser visualizados de qualquer ponto e 

ângulo, associando informação à geometria (Kensek & Noble, 2014). Com o 

uso deste tipo de programas, passou a ser possível desenvolver um projecto 

de arquitectura com uma clara percepção da sua forma a três dimensões, 

possibilitando detectar facilmente situações complexas, ainda no processo 

projectual, que até à data eram difíceis de prever (Carreiro & Pinto, 2013).

As tecnologias CAD e BIM facilitaram e aceleraram a produção de imagens,  

facilitando a representação de materiais, iluminação e texturas.  A partir 

do mesmo modelo produzido em ambiente virtual podem ser gerados 

desenhos técnicos, imagens realistas e animações. Actualmente, com a 

mesma velocidade e facilidade com que se produzem imagens, também se 

destroem, modificam e reconstroem essas mesmas imagens (Cruz, 2012). 

Mais tarde, o CAD e o BIM aliaram-se às ferramentas de fabricação 

digital (CAM), permitindo a expressão física das geometrias complexas 

desenvolvidas em ambiente digital (Carreiro & Pinto, 2013) (Figura #03). 

Como referido por Marcos Cruz (2012, p.34), “o mundo digital estabelece 

uma nova relação entre desenhar e construir”, isto é, cria uma ligação directa 

entre o processo projectual e a fabricação dos seus elementos construtivos, 

evoluindo no sentido oposto da separação albertiniana das disciplinas da 

arquitectura e construção.

Os arquitectos do século XX concebiam os projectos na sua totalidade, 

desde as primeiras ideias expressas em esquissos, até à elaboração de 

#02_Sketchpad com Sutherland no 
controlo.

#03_Paineis da fachada do Experience 
Music Project de Frank Gerhy, em 
Seattle, produzidos com recurso a 
técnicas de fabricação digital
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todos os pormenores. Com as ferramentas digitais, o processo de projecto 

tornou-se mais complexo, já que envolve múltiplos agentes das diversas 

especialidades associadas à construção. A necessidade de comunicar com 

profissionais da construção, políticos e clientes, desde uma fase embrionária 

do projecto, despoletou a utilização de imagens hiper-realistas8 (Cruz, 2012).

Com a necessidade de  traduzir e comunicar os espaços resultantes das 

geometrias complexas consequentes dos avanços tecnológicos na disciplina, 

surgiram os sistemas de realidade virtual, realidade aumentada e ambientes 

digitais imersivos9. O acesso a estes sistemas não só proporcionou o 

desenvolvimento de produtos visuais do espaço projectado, como ofereceu 

a possibilidade de experienciar esses espaços (Carreiro & Pinto, 2013).

1.3_Representação e Simulação

O filósofo Immanuel Kant (1724 - 1804) defendia que existe uma realidade 

exterior incognoscível, isto é, que esta é independente das pessoas e das 

suas percepções, sendo impossível ter conhecimento total desta. Se a 

“realidade suprema”10 é incognoscível, então a única forma de adquirir um 

conhecimento consciente do mundo é através de representações deste 

(Scheer, 2014, p.21).

A representação nunca descreve um objecto na sua totalidade. Em cada 

representação o autor enfatiza alguns aspectos do objecto e omite outros, 

dando pistas sobre o modo como este deve ser entendido. Na sua obra 

Ver pelo Desenho, Manfredo Massironi (1982) explica que para efeitos 

representativos cada objecto existe múltiplas vezes, utilizando como 

exemplo algumas representações de relógios. Na primeira representação 

(Figura #04), são enfatizados os elementos figurativos e decorativos, 

indicando o modo como é pretendida a decoração das caixas de relógio, 

enquanto que na segunda  (Figura #05) é intenção mostrar os mecanismos 

de funcionamento do relógio, pelo que os elementos decorativos são 

omitidos, mostrando apenas as componentes mecânicas. 

8 Marcos Cruz (2012) define hiper-realismo como a expressão com elevado 
pormenor, “de forma quase absurda”, do que será a realidade construída.

9 Heydarian et al. (2015) estabelecem que a realidade virtual consiste num ambiente 
virtual simulado, a realidade aumentada constitui um ambiente físico aumentado pela 
projecção de elementos virtuais (hologramas), e ambientes digitais imersivos são 
ambientes em que a interacção do utilizador é possibilitada em ambiente virtual.

10 “ultimate reality”

#04_Relógios de várias épocas, F. Sales 
Mayer, 1888.

#05_Horologium oscilstorium, C. 
Huygens, 1673.
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A ambiguidade inerente à representação fornece oportunidades de 

expressão criativa, que acontecem quando o autor se apercebe das 

disparidades significativas entre a sua experiência e os meios disponíveis 

para a representar. Ao explorar esta ambiguidade, o autor descobre novas 

formas de representar um objecto, adquirindo um novo entendimento sobre 

ele (Scheer, 2014).

Ao contrário da representação, uma simulação pode ser definida, de um 

modo geral, como uma imitação de uma situação ou processo real, ou 

seja, é um ambiente artificial que proporciona uma experiência igualmente 

artificial, que é percepcionada como realidade. Exemplos comuns de 

simulações incluem videojogos, simuladores de treino, parques temáticos ou 

recriações históricas. Qualquer simulação deve ser sentida como real, senão 

perde o seu propósito. Por exemplo, se um indivíduo se encontrar a treinar 

num simulador de voo e encarar a experiência como uma simulação, o 

objectivo do treino perde-se. Apenas funciona se a pessoa acreditar, mesmo 

que temporariamente, que se encontra numa situação real.

Por um lado, a representação, que preserva a noção de que existe um 

mundo transcendente às ideias que as pessoas constroem dele, baseia-

se nos sinais11, referentes a objectos reais, proporcionando espaço para 

ambiguidades entre o sinal e a realidade. Por outro lado, a simulação 

substitui a realidade pelo seu sinal, isto é, substitui a realidade pela nossa 

percepção dela. Como afirmado por David Scheer no seu livro The Death 

of Drawing (2014, p.34), “na simulação não existem referências externas - é 

um universo WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get)”12, ou seja, é o que 

aparenta ser, não existindo nada para além dela. 

Em suma, a representação e a simulação constituem modos de experienciar  

incompatíveis. Para a representação, o mundo é composto por sinais que 

se referem a uma realidade transcendente, e a ambiguidade inerente é 

crucial para produzir conhecimento. Para a simulação, os sinais são eles 

próprios, não existindo outra realidade. Scheer (2014, p.45) estabelece 

que “não existe meio termo entre elas: uma coisa ou representa outra, ou 

11 Na sua obra, A First Look at Communication Theory, Emory Griffin (2012, p.41) 
define “sinal” como “algo que representa outra coisa” (“A sign is anything that can 
stand for something else”).

12 “In simulation, no external references exist - it is a WYSIWYG (what-you-see-is-
what-you-get) world.”
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simplesmente  é ela própria”13.

1.4_Qualidades da Representação

Massironi (1982, p.81) afirma que “cada objecto existe duas, três, muitas 

vezes”, ou seja, para efeitos representativos um objecto existe quantas vezes 

for possível representá-lo. Um objecto não é representado directamente 

como é recebido, mas sim como é interpretado ou percepcionado pelos 

sentidos. Isto significa que, o que é expresso no papel não é real, mas sim 

experiências do objecto físico ou imaginário, já que, como estabelecido por 

Fuente Suárez (2016, p.48), é impossível remover da representação “todos 

os vestígios do modo particular como o ser humano percepciona o mundo”14 

.

Considerar uma representação um produto final é uma abordagem 

incompleta, já que esta suscita um processo interpretativo, que por sua vez 

completa a tarefa. Por exemplo, na figura #06 o autor utiliza diversos planos 

desconectados que desencadeiam uma percepção tridimensional que se 

traduz em edifícios. Assim, uma representação não é um produto estático ou 

completo, mas algo que foi criado com o intuito de ser experienciado. Esta 

apresenta diversas qualidades e é capaz de evocar o objecto real à mente 

de quem percepciona (Fuente Suárez, 2016).

1.4.1_Quantitativa e Qualitativa

Na sua obra Design Drawing, William Lockard (2001) estabelece uma 

distinção entre as representações quantitativas e as qualitativas, e Massironi 

(1982) em Ver Pelo Desenho, explica as diferenças entre as representações 

operativas e as ilustrativas. Por um lado, as representações de carácter 

quantitativo ou operativo focam-se em realidades mensuráveis, que 

fornecem informações relativas às dimensões e relações dos espaços ou 

objectos arquitectónicos representados. Por outro lado, as representações 

qualitativas ou ilustrativas evidenciam as qualidades experienciais do 

objecto, isto é, os aspectos do objecto que não podem ser quantificáveis, 

como a aparência ou o ambiente do espaço.

13 “There is no middle ground between them: things either represent something else 
or they are simply themselves.”

14 “all traces of the particular manner the world is experienced by humans”

#06_Desenho nº.126, Chernikhov, 1930.
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Na obra Ver pelo Desenho, Massironi (1982) exemplifica estas vertentes 

com recurso a representações da Torre Eiffel (Figuras #07, #08 & #09). Nas 

figuras #07 e #08 é evidenciada a estrutura e é expresso o modo como são 

feitas ou como se irão dispor as malhas das grades e das traves metálicas 

da torre, sendo possível identificar os valores dimensionais dos diferentes 

elementos que a constituem. Pelo contrário, na figura #09 é expresso um 

dos possíveis modos de experienciar o ambiente proporcionado pelo objecto 

arquitectónico, sugerindo espacialidade. Estas  representações demonstram, 

assim, dois modos diferentes de fornecer informação sobre o mesmo 

objecto, provocando a quem as observa duas expectativas diferentes.

1.4.2_Experiencial 

Em arquitectura, a importância da representação está na sua capacidade de 

comunicar as diversas experiências associadas ao objecto arquitectónico, 

mesmo antes deste ser construído. De facto, quando um objecto, existente 

ou não, é representado, o que é expresso é a experiência que o autor possui 

dele, que é, na maior parte das vezes, de carácter visual (Fuente Suárez, 

2016). 

Fuente Suárez, no seu artigo “Towards experiential representation in 

architecture” (2016), explica que as representações experienciais podem ser 

feitas por observação directa, por memória ou podem ser propostas.    Por 

outras palavras, a representação pode ser criada ao mesmo tempo que o 

objecto está a ser experienciado, o autor pode capturar uma experiência 

anterior, baseando a sua representação física na imagem e representação 

mental dessa experiência, e por fim, o autor pode querer representar uma 

experiência futura, que ainda não aconteceu, construindo uma previsão ou 

proposta dessa experiência.

#07_Desenho construtivo da  base da 
Torre Eiffel.

#08_Desenho construtivo do topo da 
Torre Eiffel.

#09_Trabalhos de construção da Torre 
Eiffel, Poyet.#07 #08 #09
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Apesar da representação experiencial ser criada para ser percepcionada 

visualmente, esta não se limita necessariamente a mostrar o que pode ser 

visto, mas pode promover outras sensações, ou seja o que é representado  

vai para além do que é visto. Juhani Pallasmaa na sua obra The Embodied 

Image (2011, p.50) enfatiza esta qualidade multi-sensorial da representação, 

referindo que “a imagem visual é sempre acompanhada de reflexos que 

sugerem experiências no âmbito dos outros sentidos”15, sendo que estas 

experiências sensoriais podem frequentemente “dominar a natureza da 

imagem”16.

As representações que mostram como existente aquilo que não existe são 

as mais utilizadas no processo projectual na disciplina de arquitectura. 

Quando uma representação arquitectónica expressa um objecto que ainda 

não foi construído, o conteúdo representado constitui uma experiência 

intencional e planeada pelo arquitecto. Neste contexto, estas comportam-se 

“como um manual de utilizador de como experienciar o edifício”17 (Fuente 

Suárez, 2016, p.53).

1.4.3_Ideacional

“As representações são as mediadoras entre o mundo físico e a actividade 

mental”18 (Kondor, 2011, p.65). As representações ideacionais exprimem 

experiências que ainda não existem, mas que surgem durante a composição 

da representação, o que significa que permitem criar enquanto representam. 

Este modo de representar é utilizado no pensamento criativo, devido à sua 

natureza incompleta e ambígua, aberta a diferentes interpretações, sendo 

extremamente útil no desenvolvimento de alternativas de projecto (Fuente 

Suárez, 2016).

Segundo Vinod Goel (1992, p.119), ao explorar e gerar alternativas 

projectuais, as diversas representações apresentam “transformações 

laterais”19, isto é, uma ideia evolui para outra ligeiramente diferente, 

15 “a visual image is always accompanied with repercussions connotating 
experiences in the other sense modalities”

16 “dominate the nature of the image”

17 “user’s manual on how to experience a building”

18 “Representations are the mediators between the physical world and mental 
activity”

19 “lateral transformations”
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em vez de  uma versão mais detalhada da mesma ideia. Este fenómeno 

é perceptível nos esquissos de  Wesley Taylor para a Contraband & 

Freedman’s Cemetery Memorial Competition em 2008 (Figuras #10, #11 & 

#12). O autor explora uma ideia de forma e construção através da produção 

vários esquissos, fazendo repetidas tentativas que conciliam a ideia mental 

e a forma expressa no papel.

Com isto, a representação ideacional dá forma às ideias, transportando-as 

da mente do autor para o mundo físico. O resultado é, então, um produto 

híbrido entra a ideia e o mecanismo de representação, no qual cada ideia 

representada influencia a seguinte, permitindo a sua maturação. Deste 

modo, este processo representativo influencia a forma final do objecto 

arquitectónico (Scheer, 2014).

1.4.4_Comunicativa: Enfática ou Compreensiva

As representações comunicativas possuem um duplo propósito, já que, 

por um lado propõem uma intenção de projecto, e por outro lado visam 

comunicar. Ao contrário das representações ideacionais, este tipo de 

representação não consiste em projectar enquanto se representa, mas 

pretende a comunicação de um contexto arquitectónico a entidades 

exteriores, ainda antes da sua materialização (Fuente Suárez, 2016).

Quando é criada uma representação nem todos os aspectos do objecto 

são expressos. De facto, na representação são evidenciados alguns 

elementos ou características, enquanto que outros são voluntariamente 

descurados, ignorados ou omitidos. Como clarificado por Massironi (1982, 

p.70), “o processo representativo gráfico fica caracterizado pela dialéctica 

entre o enfatismo e a exclusão”. Ao exprimir apenas alguns elementos, a 

representação direcciona e foca a atenção do observador para certos 

#10_Desenho para a competição 
do Contraband & Freedman’s 
Cemetery Memorial, Wesley Taylor, 
2008.

#11_Desenho para a competição 
do Contraband & Freedman’s 
Cemetery Memorial, Wesley Taylor, 
2008.

#12_Desenho para a competição 
do Contraband & Freedman’s 
Cemetery Memorial, Wesley Taylor, 
2008.

#10 #11 #12
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aspectos do objecto. 

Neste contexto, pode-se afirmar que a representação é selectiva e directiva. 

É selectiva porque a experiência de um objecto é, em si,  selectiva, ou 

seja, é impossível incluir numa representação todos os aspectos da 

experiência do objecto por parte do autor, e, para além disto, quem constrói 

a representação está interessado apenas em alguns aspectos do objecto 

ou em algumas experiências proporcionadas por esse objecto, excluindo 

os outros. Por consequência desta qualidade selectiva, a representação é 

directiva, na medida em que tem a capacidade de direccionar a atenção de 

quem percepciona para os elementos considerados mais importantes.

Uma representação que centra a atenção do observador em certos aspectos 

do objecto, incluindo apenas algumas qualidades deste e excluindo 

outras, que, por outras palavras, é muito selectiva e directiva, pode ser 

denominada de enfática ou abstracta (Fuente-Suárez, 2016). Por exemplo, 

na representação do projecto do arranha-céus de Friedrichstrasse em Berlim 

(Figura #13), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) foca a atenção no 

edifício e enfatiza a natureza sombria da cidade antiga, através de um jogo 

de luz e sombra, omitindo informações sobre outros aspectos como a cor ou 

textura (Scheer, 2014).

Por outro lado, uma representação que expressa com o mesmo grau 

de detalhe a maior parte das qualidades do objecto arquitectónico, não 

evidenciando nem excluindo aspectos deste, é considerada pouco selectiva 

e pouco directiva, podendo ser designada por compreensiva ou realista. 

Este tipo de representações contém maior detalhe, e a sua interpretação 

apresenta menos espaço para equívocos quando comparada com outro tipo 

de representações (Fuente-Suárez, 2016).

1.5_Síntese

A comunicação é parte essencial do processo projectual em arquitectura, 

visto que possibilita o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

propostas, influenciando o sucesso do projecto. 

Os arquitectos comunicam as suas ideias através de uma linguagem 

maioritariamente gráfica e visual. Durante vários séculos, o projecto de 

arquitectura foi representado através de desenhos e modelos produzidos 

manualmente. No entanto, o mundo digital veio introduzir novos modos de 

#13_Perspectiva exterior norte do 
projecto do arranha-céus de 
Friedrichstrasse em Berlim, Ludwig 
Mies van der Rohe,1921
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expressar a arquitectura, consequentes do avanço tecnológico. Com os 

computadores surgiu a simulação digital. Ao contrário da representação, 

que utiliza sinais referentes a uma realidade transcendente, incognoscível, 

proporcionando espaço para ambiguidades entre o sinal e a realidade, a 

simulação substitui a realidade pelo sinal, não existindo referências externas. 

A representação não é um produto estático ou completo, tendo a capacidade 

de evocar a realidade à mente de quem percepciona. Esta apresenta 

diversas qualidades (Quadro Q.01), cujo estudo que se apresenta no 

próximo capítulo é essencial para a análise dos mecanismos comunicativos 

mais relevantes na actualidade.

Quantitativa

Descrição

Qualitativa

Experiencial

Ideacional

Enfática
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(ou Realista) Inclui a maior parte das qualidades do objecto, sendo pouco selectiva e directiva na 
informação que transmite.

(ou Abstracta ) Inclui apenas algumas qualidades do objecto, sendo extremamente selectiva e directiva na 
informação que transmite.

 Auxilia a concepção e desenvolvimento de ideias projectuais.

Ilustra as experiências associadas ao objecto arquitectónico promovendo sensações.

Fornece informações sobre os elementos do objecto que não podem ser quantificáveis, como a aparência 
ou o ambiente do espaço arquitectónico.

Fornece informações relativas às dimensões  e relações dos espaços ou objectos arquitectónicos.

Q.01_Descrição das qualidades 
representativas
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2_Análise dos Mecanismos de Representação e 
Comunicação Gráfica

Até ao edifício ser construído, enquanto o projecto é apenas uma intenção 

ou ideia, todas as manifestações arquitectónicas, como os desenhos, os 

modelos tridimensionais, os vídeos ou os ambientes imersivos, não são mais 

do que aproximações ao que poderá ser a realidade. Estas ferramentas 

fazem uma ponte entre o imaginário e o real, existindo num espaço 

intermédio entre estas duas realidades (Frampton & Kolbowski 1981).

Desde o início da profissão, que os arquitectos recorrem a ferramentas 

analógicas para expressar os seus projectos. No entanto, o mundo digital 

veio introduzir novas metodologias, terminologias e pontos de vista, e 

envolver novos meios de ver e interpretar, modificando o modo como se 

percepciona e reage à realidade (Barbarash, 2016).

Neste contexto, proceder-se-á à análise dos mecanismos de representação 

e comunicação gráfica no projecto de arquitectura mais relevantes na 

actualidade, estudando as suas características, procurando aferir as suas 

capacidades e limites representativos, tendo como base as qualidades da 

representação descritas no capítulo anterior.

2.1_Desenho

A arquitectura como profissão surgiu durante o Renascimento, 

principalmente devido à obra De Re Aedificatoria de Leon Battista Alberti, na 

qual este defendia que o papel do arquitecto era projectar, não construir. O 

desenho tornou-se indispensável para a expressão de ideias arquitectónicas, 

estabelecendo a “ligação entre o pensamento, o projecto e a construção”20 

(Scheer, 2014, p.3).

De acordo com William Lockard (2001) podem ser considerados três tipos de 

desenho: o “desenho projectual”, para gerar e avaliar soluções projectuais, o 

“desenho como arte”, para expressar essas soluções e o “desenho rigoroso”, 

para descrever e instruir21. Cada um destes expressa diferentes propósitos 

de representação do projecto, de acordo com o objectivo do arquitecto e 

para quem se destina a mensagem.

20 “link between thought, design and construction”

21 “design drawing”, “drawing as art” e “drawing as drafting”

#14_Never Forget, fotomontagem, Pedro 
Bandeira, 2013.
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O desenho pode ser considerado uma ferramenta de registo, comunicação 

e representação de ideias, intenções e sentimentos. É um instrumento com 

grande plasticidade, revelando-se capaz de lidar com diferentes propósitos, 

quer estes sejam de carácter objectivo, quer tenham propósitos subjectivos. 

Os arquitectos utilizam este mecanismo não só para conferir forma visual 

às suas ideias, mas também para estimular o desenvolvimento destas. O 

desenho entra, deste modo, no domínio da abstracção, conciliando um gesto 

físico com uma actividade mental, sendo uma “manifestação palpável de 

uma deliberação” (Abrantes, 2018, p.40). O desenho reflecte o modo como o 

arquitecto pensa sobre o projecto, criando uma ponte com a sua imaginação 

e conduzindo-o no sentido de uma resolução final do objecto arquitectónico 

(Dernie, 2014).

Apesar da palavra “desenho” sugerir uma imagem produzida manualmente, 

hoje em dia esta ideia é antiquada e imprecisa quando aplicada à grande 

maioria das imagens arquitectónicas contemporâneas (Garcia, 2013). 

As ferramentas digitais oferecem novas oportunidades de expressão 

do projecto arquitectónico, e sua combinação com técnicas analógicas 

proporciona uma maior diversidade representação e exploração de soluções 

projectuais (Dernie, 2014). Com isto, para o efeito desta investigação, serão 

considerados “desenho” os mecanismos que se apresentam em formato 

bidimensional, quer sejam produzidos analogicamente, quer com recurso a 

ferramentas digitais.

2.1.1_Esquisso

De todos os meios de expressão arquitectónica tradicional, o esquisso 

adquire um papel crucial na fase inicial do processo projectual (Helmi 

& Kaidzir, 2016). Este surge associado aos momentos iniciais do 

desenvolvimento de qualquer projecto, sendo a primeira acção elementar 

gráfica realizada pelos arquitectos. Constituem expressões do pensamento 

projectual que transmitem uma elevada concentração de significado 

conceptual, construindo uma base para acções projectuais subsequentes 

(Suárez & Labory, 2015). 

O esquisso é um tipo de desenho que possibilita o registo gráfico de ideias, 

caracterizando-se pelo seu carácter preliminar, breve, imediato e provisório. 

Consiste numa ferramenta que regista o acto criativo, sendo utilizado em 

todas as fases do processo, sempre que se precisa de conceptualizar 

soluções, permitindo de uma forma imediata expressar intenções da 
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realidade que se pretende representar (Abrantes, 2018). 

O desenho de esquisso permite a movimentação entre diferentes 

representações de uma ideia, sem necessitar que o objecto adquira 

grande definição. Como se pode verificar no esquisso da House of 

Farm Community Master Builder (Figura #15), o arquitecto John Hejduk 

(1929 - 2000) explora formas bidimensionais e tridimensionais, detalhes 

construtivos, e ideias formais no mesmo esquisso, construindo um registo 

multidimensional que combina ideias espaciais e discursivas. Neste registo, 

não é principal objectivo definir a forma, mas sim entender as relações entre 

os diversos elementos, não necessitando de se comprometer a um aspecto 

subdesenvolvido do projecto para desenvolver e explorar outros (Scheer, 

2014).

Não segue nenhum tipo de padrão ou regra, nem possui qualquer exigência 

gráfica ou plástica. De facto, o esquisso é um registo conduzido pela 

intuição, necessidade ou vontade do arquitecto, sendo caracterizado pela 

ausência de fórmulas (Abrantes, 2018). Nas figuras #16, #17 e #18 pode-se 

perceber a diversidade de esquissos produzidos pelo arquitecto Ricardo Bak 

Gordon (1967 -), reflectindo o carácter descomprometido deste momento no 

seu processo de investigação. 

A linguagem do esquisso é normalmente informal e aberta e tem o objectivo 

de registar e refinar os pensamentos e ideias do designer, sendo consenso 

comum que este deve ser abstracto, ambíguo e impreciso (Barbarash, 

2016). Por exemplo, o arquitecto Glen Murcutt (1936 -), num dos seus 

esquissos da casa Marika-Alderton (Figura #19), deixa a forma e a estrutura 

da cobertura indefinidas, enquanto investiga as qualidades do espaço longo  

e estreito. A imprecisão num desenho inicial é considerada uma virtude, já 

que demonstra o verdadeiro estado do projecto na mente do arquitecto, 

#18#17#16

#15_Esquisso da House of Farm 
Community Master Builder, J. 
Hejduk, 1982/1983.

#16_Esquisso do projecto da Casa em 
Pousos R. Bak Gordon, Leiria, 
1998.

#17_Esquisso do projecto Duas casas 
em Sta Isabel R. Bak Gordon, 
Lisboa, 2010.

#18_Esquisso para o concurso para o 
Museu de Ciências Laboratório 
Químico, Universidade de Coimbra, 
R. Bak Gordon, 2001.
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#19_Esquisso da casa Marika-Alderton, 
Glen Murcutt, 1992-1994.

mantendo-a receptiva a novas possibilidades projectuais (Scheer, 2014).

De facto, este tipo de desenho, rudimentar e descuidado, permite 

que o arquitecto trabalhe com elevada rapidez, não se focando em 

pormenorizações desnecessárias (Goldschmidt, 1991). Por este motivo, os 

esquissos são difíceis de sistematizar, já que, por norma, representam ideias 

gerais, tentativas iniciais ou linhas de acção do projecto. (Suárez & Labory, 

2015).

Quando o arquitecto expressa uma ideia para si próprio, o estilo e a clareza 

do seu desenho podem ser de carácter pessoal e pouco preciso, já que a sua 

experiência e as suas memórias completam a representação (Barbarash, 

2016). Este fenómeno é perceptível num esquisso da Casa Baía do 

arquitecto Álvaro Siza (1936 -) (Figura #20), no qual ele justapõe uma figura 

feminina com um esquisso inicial. O significado desta combinação apenas é 

compreensível para o autor, visto que é completa com uma experiência ou 

memória pessoal (Scheer, 2014). Ao esquissar o arquitecto não tem como 

objectivo transmitir o seu pensamento a outros, estando maioritariamente 

interessado em traduzir para si próprio uma ideia proveniente da sua mente.

A sua natureza pessoal e ambígua torna difícil a comunicação de uma 

intenção de projecto sem recurso a outro tipo de explicação ou ilustração. 

O esquisso adquire pouco valor quando é utilizado como a única fonte de 

representação de ideias para comunicação com outros indivíduos. Isto é 

particularmente verdade na comunicação à obra, devido à sua falta de rigor 

e precisão, e na comunicação com clientes, pois estes estão raramente 

treinados para interpretar estes tipos de representações gráficas do projecto 

(Barbarash, 2016).

Assim, o esquisso é um tipo de desenho que, dado o seu carácter 

descomprometido e não rigoroso, se foca mais na expressão qualitativa 

da arquitectura do que na sua representação quantitativa. Ao possibilitar o 

registo e desenvolvimento de ideias, intenções e emoções, este mecanismo 

auxilia o processo projectual, podendo, deste modo, ser considerado uma 

representação ideacional. Do mesmo modo, no registo das suas ideias, o 

arquitecto sugere e propõe acções e experiências futuras, baseadas na sua 

própria vivência e na sua experiência profissional, o que atribui ao esquisso 

o carácter de uma representação experiencial. No entanto, o esquisso não 

apresenta grandes capacidades comunicativas, dada a sua natureza vaga, 

ambígua e imprecisa.

#20_Esquisso da casa Baía, Álvaro Siza, 
1974.
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2.1.2_Diagrama

Na passagem do século XX para o século XXI, o diagrama tornou-se um 

mecanismo de expressão gráfica de preferência no estudo, teorização, 

comunicação e concepção de projectos de arquitectura (Garcia, 2010), 

estabelecendo-se como parte essencial do processo projectual de vários 

arquitectos, nomeadamente Peter Eisenmann (1932 -) e Stan Allen (1956 -), 

conhecidos pela sua “arquitectura diagramática”22 (Lefort & Desvaux, 2017, 

p.31)23.

Mark Garcia (2010, p.18) considera que “um diagrama é a arquitectura de 

uma ideia ou entidade”24, ou seja, um diagrama é uma “espacialização de 

uma abstracção e/ou redução selectiva de um conceito ou fenómeno”25. 

Este pode ser entendido como uma abreviação, muito esquemática e 

sintética, que expressa uma ideia com grande precisão (Campo Baeza, 

2019). Berkel & Bos (2002, p.102) definem os diagramas como ferramentas 

visuais capazes de comunicar num curto período de tempo uma grande 

quantidade de informação, como “máquinas redutivas para a compressão de 

informação”26. 

O arquitecto Stan Allen (1998, p.17) explica que os diagramas facilitam 

o entendimento da complexidade dos objectos arquitectónicos e do 

seu processo generativo, considerando-os como “o melhor meio que a 

arquitectura tem de captar a complexidade do real”27. Apesar do seu elevado 

grau de redução e simplificação, o diagrama sugere algo completo, sendo 

um instrumento que evoca conjuntamente o intelecto e a imaginação, 

relacionando a percepção visual com o pensamento racional (Deen & 

Garritzmann, 2010).

22 “diagrammatic architecture”

23 Christopher Alexander, foi pioneiro na utilização do diagrama no contexto 
do projecto de arquitectura. No seu trabalho Notes on the Synthesis of Form 
(1964) propôs uma metodologia de estruturação dos problemas de concepção e 
representação a considerar num projecto, que possibilitava ter uma representação 
gráfica da estrutura dos problemas não visuais e, como consequência, permitia 
considerá-los como elementos de projecto (Bastos, 2013)

24 “a diagram is the architecture of an idea or entity”

25 “the spatialization of a selective abstraction and/or reduction of a concept or 
phenomenon”

26 “reductive machines for the compression of information”

27 “Architecture’s best means to engage the complexity of the real”
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De um modo geral, podem ser destacados dois tipos de diagramas: 

os diagramas generativos e os diagramas analíticos. Por um lado, os 

diagramas generativos são úteis na formulação de uma ideia ou conceito, 

e na estruturação do projecto (Lefort & Desvaux, 2017). Por exemplo, para 

o arquitecto Bernard Tchumi (1944 -) o diagrama tornou-se uma ferramenta  

essencial  para a descoberta de novos conceitos arquitectónicos, como 

se pode perceber pelos diagramas nos quais explorou o seu conceito 

desconstrutivista para o Parc de la Villette em Paris (Figura #21) (Garcia, 

2010).

Este mecanismo tem a capacidade de sintetizar uma ideia, ou seja, define 

uma ideia de natureza abstracta, criando uma base para que esta possa 

ser explorada ao máximo (Pedreño, 2019). Na figura #22 podemos ver um 

diagrama de Peter Eisenman, no qual sobrepõe quatro representações 

abstractas relacionadas com a cidade para criar uma condição imaginária do 

espaço, que posteriormente se tornou real para o seu projecto.

Por outro lado, os diagramas analíticos facilitam e aceleram a comunicação 

de ideias, apresentando uma elevada capacidade para explicar as 

complexidades inerentes ao projecto de arquitectura, ou à obra construída 

(Lefort & Desvaux, 2017). É o caso, por exemplo, do atelier BIG, que utiliza 

frequentemente este tipo de diagramas para explicar os seus projectos. Este 

aspecto pode ser ilustrado pelos diagramas para o  projecto do Kistefos 

Museum (Figura #23), nos quais é identificado o modo como a forma do 

objecto é gerada e como esta interage com a sua envolvente.

O que torna um desenho de arquitectura, de carácter sintético e descritivo, 

num diagrama é o seu grau de abstracção e informação em relação às 

realidades a que se refere (Sanchéz & Garcia, 2019). É o caso do diagrama 

#21_Diagrama “built/covered/open, Parc 
de la Villette, Paris, 1982.

#22_Diagrama da Cidade da Cultura da 
Galiza, Santiago de Compostela, 
Peter Eisenman
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do atelier OMA para o projecto Seatle Central Library (Figura #24), no qual 

são explicadas de uma forma abstracta as diversas funções do edifício. 

O diagrama é utilizado ao longo de todo o processo de projecto (Ching & 

Juroszek, 2018). A capacidade do diagrama de condensar informação 

implica um entendimento profundo do objecto arquitectónico e uma aptidão 

para expressar ideias através de mecanismos gráficos relativamente 

abstractos (Lefort & Desvaux, 2017), permitindo quantificar e relacionar os 

diversos elementos do projecto (Ching & Juroszek, 2018). Os diagramas 

caracterizam-se, então, pela abstracção, simplicidade, desenho conceptual 

e a falta de escala, evitando a representação directa e realista do objecto 

arquitectónico (Lefort & Desvaux, 2017).

Com isto, os diagramas apresentam fortes capacidades comunicativas, dado 

o seu modo sintético, simplificado e explicativo de representar realidades. 

Expressam ideias de forma selectiva e directiva, sendo por isso um tipo 

de representação enfático. A sua natureza abstracta e redutora permite 

uma clarificação e consequente desenvolvimento de ideias e conceitos, 

auxiliando o arquitecto no processo de idealização. Esta tipologia apresenta 

capacidades significativas de representação quantitativa, já que possibilita 

quantificar e relacionar elementos do projecto. Torna-se assim uma 

ferramenta simultaneamente de organização e de comunicação pela sua 

facilidade de entendimento.

#24_Diagrama de funções do projecto 
Seatle Central Library, OMA, 1999-
2004.

#23_Diagramas explicativos do projecto 
para o Kistefos Museum, BIG, 
2015-2019.
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2.1.3_Projecções Ortogonais

Na época medieval, os edifícios eram frequentemente construídos a partir 

de esquemas simples, ilustrando apenas as partes constituintes gerais do 

edifício. O mestre de obras era quem produzia estes desenhos e procedia 

à sua materialização utilizando o seu conhecimento técnico e prático, e 

recorrendo com muita frequência à experimentação e ao improviso (Kalay, 

2004).

As projecções ortogonais, tiveram origem nas rígidas regras geométricas e 

estilísticas adoptadas durante o Renascimento (Scheer, 2014). Leon Battista 

Alberti, século XV, desenvolveu uma linguagem universal que previa que o 

projecto tivesse todas as notações necessárias para ser executado de modo 

fiel, permitindo ao arquitecto estar ausente na obra. No entanto, este sistema 

foi criticado por alguns arquitectos seus contemporâneos, como Antonio 

Manetti (1423 - 1497), considerando-o “presunçoso e impraticável”28, visto 

implicar um conhecimento profundo das normas e códigos de representação 

por parte de quem ia proceder à construção do projecto (Carpo, 2011, p.77). 

Esta forma de comunicação do projecto baseava-se em plantas, alçados e 

cortes29, e antecipou uma forma de comunicar e representar a arquitectura 

que se veio a generalizar durante o século XX (Carpo & Lemerle, 2008). 

Durante o Renascimento, os arquitectos tinham apenas de prescrever a 

forma do objecto arquitectónico, confiando a parte técnica e construtiva ao 

conhecimento tradicional e prático do mestre de obras. Este facto pode ser 

verificado na representação da Villa Almerico (Figura #25), na qual Andrea 

Palladio (1508 - 1580) não se demonstrou interessado em representar as 

questões construtivas e estruturais do projecto. Os arquitectos apenas 

necessitavam de fornecer as dimensões e a disposição dos diversos 

elementos, juntamente com os detalhes dos ornamentos, como se pode ver 

num dos desenho de Palladio do templo de Antonius e Faustina (Figura #26)  

(Scheer, 2014).

Com o aumento da complexidade técnica dos edifícios, tornou-se necessário 

que os desenhos de arquitectura possuíssem mais informações, que para 

além das de natureza formal versassem questões de natureza técnica 

28 “presumptuous and unworkable”. 

29 O corte geométrico (“geometric section”) foi introduzido alguns anos mais tarde, 
pelo pintor e arquitecto Raphael (1483 - 1520) com o intuito de representar o interior 
do edifício.

#26_Templo de Antonius e Faustina, 
desenho XV, Livro 4, The Four 
Books of Architecture , A. Palladio.

#25_Villa Almerico (Villa Rotunda), 
desenho XIII, Livro 2, The Four 
Books of Architecture , A. Palladio.
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e construtiva. Esta complexidade impulsionou o envolvimento de um 

maior número de especialidades da área da construção, despoletando 

a necessidade de criar uma linguagem comum. Neste contexto, foram 

desenvolvidas convenções e regras para a elaboração das projecções 

ortogonais30, por forma a garantir a comunicação entre todas as disciplinas 

envolvidas no projecto (Scheer, 2014).

Até ao último quartel do século XX, os arquitectos elaboravam estes 

desenhos à mão, recorrendo a instrumentos auxiliares, como a régua, 

o esquadro, o transferidor, o compasso, entre outros, para desenhar 

rigorosamente (Abrantes, 2018). No entanto, o seu tempo de produção veio 

a tornar-se cada vez mais elevado à medida que a complexidade técnica 

e tecnológica dos projectos foi aumentando, e na necessidade de alterar 

elementos do projecto, os desenhos tinham de ser produzidos novamente 

quase na sua totalidade31. A introdução das ferramentas digitais veio 

permitir a rápida correcção, reprodução e armazenamento de informação 

na memória do computador, para além de que estas possuem capacidades 

matemáticas e garantem precisão do desenho (Sousa, 2010).

As projecções ortogonais são abstracções que utilizam diversas escalas 

de representação consoante as especificações e o tipo de questões que 

são abordadas. Nas figuras #27 e #28 podem-se observar dois cortes 

transversais do projecto do Vidago Palace Hotel e Spa do arquitecto Álvaro 

30 No século XVIII introduziu-se o sistema métrico universal e em 1799 foram 
publicados os estudos de geometria descritiva apresentando o sistema de Gaspard 
Monge. Estes acontecimentos possibilitaram a elaboração de códigos comuns de 
transmissão de conhecimento (Bastos, 2013).

31 Os métodos tradicionais foram evoluindo no sentido de ultrapassar esta 
dificuldade.

#27_Corte transversal, Vidago Palace 
Hotel e Spa, A. Siza, Vidago, 2002-
2010.

#28_Corte construtivo, Vidago Palace 
Hotel e Spa, A. Siza, Vidago, 2002-
2010.

#28#27
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Siza. No primeiro corte (Figura #27) a representação foca-se nas relações 

espaciais, não contendo nenhuma informação sobre materialidade. No 

segundo corte (Figura #28) são representadas detalhadamente as questões 

materiais e construtivas do edifício. Deste modo, o arquitecto escolhe a 

escala de representação consoante o tipo de informação que é pretendida 

representar.

As projecções ortogonais constituem uma forma clara e não ambígua 

de comunicação entre o arquitecto ou equipa de projecto, e a entidade 

construtora, ou os fornecedores. Desde o princípio do projecto que os 

desenhos rigorosos são essenciais (Lawson, 2004), e têm como principal 

objectivo informar sobre a forma, a dimensão, a posição dos diferentes 

elementos e os materiais a utilizar, tendo sempre em consideração as 

necessidades das diversas áreas envolvidas no processo de projecto 

(Tibúrcio & Monnerat, 2012). 

Apesar da sua eficácia na comunicação com profissionais da área, as 

projecções ortogonais não são de interpretação intuitiva e imediata quando 

os destinatários da comunicação são clientes ou a sociedade em geral, já 

que estes não estão, geralmente, familiarizados com este tipo de abstracção 

e linguagem técnica. Para ultrapassar esta dificuldade, os arquitectos 

introduzem nestes desenhos a figura humana, para dar uma noção de 

escala, e elementos que sugerem atmosferas e experiências do espaço 

representado, tornando-os mais compreensivos para as entidades que os 

vão percepcionar (Figura #29). 

Desta forma, as projecções ortogonais possuem a capacidade de 

representar quantitativamente, visto fornecer informações directas e 

detalhadas sobre as dimensões do espaço projectado. O seu carácter 

#29_Corte Transversal, Concurso 
Internacional de Ideas para 
Sejongdaero, SMF Arquitectos, 
2015 .
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específico e preciso, faz com que este tipo de desenho não seja preferencial 

para o processo de concepção, já que não possui a abertura e ambiguidade 

essenciais para esta fase. A existência de escala e a natureza rigorosa 

tornam este mecanismo eficaz em termos comunicativos, nomeadamente 

com profissionais ligados à área da construção, sendo que essa eficácia é 

menos conseguida quando o objectivo é a comunicação com clientes, pois 

estes não estão familiarizados com a linguagem da disciplina. As projecções 

ortogonais são abstracções claramente directivas e selectivas quanto ao tipo 

de informação que representam, constituindo assim um mecanismo com 

qualidades enfáticas.

2.1.4_Axonometria

As axonometrias32 representam simultâneamente três projecções ortogonais, 

a planta, o corte, o alçado (ou a planta e dois alçados) e o volume do objecto 

num só plano de representação, sugerindo profundidade (Cocozza, 2017). 

Apesar de terem sido utilizadas de forma empírica durante vários séculos, 

foi somente nas primeiras décadas do século XIX que as axonometrias 

foram formuladas cientificamente pelo engenheiro William Farish33 (1759 

- 1837), como forma de eliminar a distorção óptica inerente aos desenhos 

figurativos (perspectivas). No entanto, este método apenas foi aplicado no 

campo da arquitectura na segunda metade do século por Auguste Choisy 

(1841 - 1909) nas suas obras Histoire de l’Architecture de 1899 (Figura #31)  

e The Art of Building in Rome de 1873, na qual elaborava as axonometrias 

vistas de baixo para cima de modo a explicar o funcionamento estrutural 

das coberturas romanas (Sánchez, Muniesa & Cabodevilla-Artieda, 2019). 

As axonometrias têm oferecido desde então uma importante técnica gráfica 

para os arquitectos, já que ajudam na representação de objectos e espaços 

tridimensionais de forma rigorosa e segundo regras específicas numa 

superfície bidimensional (Krikke, 2000).

32 O termo “axonometria” vai ser utilizado na referência a todas as variações das 
projecções paralelas, que inclui a isometria, dimetria, trimetria, cavaleira, militar e de 
gabinete.

33 Farish foi o primeiro a apresentar a axonometria como uma ferramenta para o 
desenho de peças de maquinaria, tendo sugerido posteriormente que este método 
deveria ser utilizado em todas as áreas científicas, incluindo a arquitectura (Cocozza, 
2017).

#30_Unboxing House, Fernando Neyra.

#31_Perspectiva vista de baixo para 
cima (worm’s view), Histoire de l’ 
Architecture, Auguste Choisy, 1899.
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A axonometria apresenta diversas tipologias, nomeadamente a isometria, 

dimetria, trimetria e as projecções oblíquas, como a cavaleira, a militar e 

a de gabinete. Cada tipo oferece pontos de vista ligeiramente diferentes 

e enfatiza diferentes aspectos do objecto (Cocozza, 2017). A axonometria 

pode apresentar-se quer numa vista aérea, quer numa vista de baixo para 

cima34, dependendo do que se pretende mostrar, podendo ser cortada, 

conter transparências para ver o interior, e ser expandida para ilustrar 

relações espaciais entre as partes e a totalidade do objecto (Ching & 

Juroszek, 2018). Estas características podem ser observadas numa 

axonometria elaborada pelo arquitecto João Mendes Ribeiro (1960 - ) para o 

projecto Casa das Caldeiras em Coimbra (Figura #32), na qual o arquitecto 

utiliza simultaneamente a expansão do desenho, o corte e as transparências, 

possibilitando a visualização do interior da composição espacial e das partes 

ocultas da construção. 

Este mecanismo recorre à geometria e à matemática para representar 

fielmente o objecto arquitectónico de acordo com a sua posição no espaço, 

permitindo obter as dimensões físicas do objecto representado (Cocozza, 

2017). Para além disto, proporciona uma vista correcta de sistemas 

construtivos e antecipa a aparência do edifício, representando tanto o 

espaço interior como o exterior (Sánchez, Muniesa & Cabodevilla-Artieda, 

2019). Esta constitui uma ferramenta adequada para explicar diferentes 

modos de inserção, posição e nível de integração de uma intervenção numa 

pré-existência, oferecendo informações claras sobre a estratégia do projecto 

e o seu possível impacto na envolvente (García, Abajo & Lefort, 2019).

O ponto de vista na axonometria encontra-se fora da cena, sendo que todos 

os objectos no desenho têm as mesmas proporções e se encontram à 

mesma distância do observador. Todos os elementos do desenho são vistos 

de igual modo, quer se encontrem perto ou longe, possuindo a mesma 

escala e o mesmo valor. Deste modo, a axonometria transmite profundidade 

mas não distância, e ao remover o observador da cena, este sistema perde 

a ligação com a percepção natural mas, como consequência, fornece uma 

sensação de controlo e superioridade (Cocozza, 2017).

Deste modo, axonometria expressa uma imagem tridimensional que 

representa a realidade do objecto e não a sua aparência, aproximando-se 

mais da imagem mental do objecto do que a imagem proporcionada pela 

visão humana (Ching & Juroszek, 2018). Como referido por San Antonio 

34 “worm’s eye view”

#32_Axonometria explodida seccionada, 
Casa das Caldeiras, J. Mendes 
Ribeiro, Coimbra, 2008.
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#33_Axonometria para o projecto do 
Wellness Retreat Center em Itália, 
Neiheiser Argyros, 2016.

(1994) “este sistema oferece uma maior ligação com a essência do objecto 

do que com a sua imagem”35 (Sánchez, Muniesa & Cabodevilla-Artieda, 

2019, p. 743). Neste contexto, a axonometria constitui uma imagem 

tecnicamente sofisticada, que representa simultâneamente algo concreto 

e graficamente abstracto, já que se baseia em regras matemáticas e 

geométricas, e se diferencia da percepção visual natural (Cocozza, 2017). 

Esta “apela a uma possível origem do imaginário, por oposto a uma 

descrição rígida e demasiado final do projecto” (Trienal de Arquitectura de 

Lisboa, 2019).

Assim, as axonometrias possibilitam a comunicação da natureza 

tridimensional de um objecto ou espaço numa só imagem, transmitindo as 

dimensões científicas do espaço e clarificando a mente do observador, já que 

representam os objectos como realmente são, por oposto ao que aparentam 

ser. Desta forma, apresentam capacidade de representar quantitativamente, 

pois permitem obter as dimensões físicas do objecto, e qualitativamente, 

visto anteciparem, ainda que de forma abstracta, a aparência do objecto 

arquitectónico. Estas constituem uma abstracção geométrica que evidencia 

o espaço e a tridimensionalidade do objecto representado, sendo por isso 

um mecanismo de representação enfático. 

35 “this system provides a greater link with the essence of the object rather than with 
its image” 
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2.1.5_Perspectiva

A perspectiva linear, ou projecção central, é um desenho figurativo que foi 

desenvolvido e utilizado pela primeira vez no Renascimento, por Filippo 

Brunelleschi (1377 - 1446), e que influenciou profundamente a arte e a 

arquitectura deste período. Em 1435, Leon Battista Alberti escreve De 

Pictura, uma obra mais tarde dedicada a Brunelleschi36, no qual documenta 

e teoriza o trabalho deste sobre a perspectiva. Em 1505, a perspectiva 

com dois pontos de fuga é desenvolvida por Jean Pélerin  (1445 - 1524) 

na obra De Artificiali Perspectiva37. No século XVIII, a perspectiva passa a 

ser considerada uma técnica gráfica, e não apenas uma arte, e é teorizada 

como tal pelo matemático Brook Taylor (1685 - 1731) em New Principles of 

Linear Perspective (1719) e, mais tarde por Gaspard Monge nas sua obra 

Géométrie Descriptive (1799) (Andersen, 2006).

Ching e Juroszek (2018, p.239) definem perspectiva linear como “a arte e 

ciência de descrever volumes e relações espaciais tridimensionais numa 

superfície bidimensional, utilizando linhas que convergem ao avançarem 

para a profundidade de um desenho”38. Esta é uma projecção gráfica que 

ilustra como os objectos e o espaço podem ser percepcionados visualmente 

por um espectador, que observa de um ponto específico no espaço e numa 

determinada direcção, ou seja, a perspectiva ilustra a aparência da realidade 

num plano de representação, sugerindo espacialidade, profundidade e 

tridimensionalidade.

De um modo geral, podem ser identificados três tipos de perspectiva: a 

perspectiva com um ponto de fuga, com dois pontos de fuga, ou com três 

pontos de fuga39. A perspectiva de um ponto de fuga (Figura #35), assume 

que dois dos três principais eixos (o vertical e um horizontal) são paralelos 

ao plano do desenho40, e por isso mantêm a sua orientação. As linhas 

36 Alberti não refere Brunelleschi em De Pictura, mas dedica-lhe a versão italiana 
desta, Della Pittura de 1436.(Andersen 2006)

37 Jean Pélerin escreveu esta obra com o pseudónimo Viator

38 “Linear perspective is the art and science of describing three-dimensional 
volumes and spatial relationships on a two-dimensional surface by means of lines 
that converge as they recede into the depth of a drawing”.

39 Cada tipo de perspectiva não implica que haja apenas um, dois ou três pontos 
de fuga, já que o número de pontos de fuga vai depender do ponto de vista e da 
quantidade de conjuntos de linhas paralelas existentes no objecto percepcionado.

40 O plano do desenho é perpendicular à linha de visão do observador.

#34_Leon Battista Alberti, De Pictura, 
manuscrito de Antonio Bovolenta, 
1518. 

#35_Perspectiva de um ponto de fuga.
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horizontais paralelas ao terceiro eixo (horizontal), que é perpendicular ao 

plano do desenho, vão convergir para um ponto na linha do horizonte (Ching 

& Juroszek, 2018). Ao utilizar este tipo de perspectiva, o arquitecto tenciona 

focar a atenção do observador no espaço, em vez de no objecto, sendo que 

este mecanismo é particularmente eficaz na representação experiencial 

de ruas, praças, colunatas e espaços interiores (Ching & Juroszek, 2018; 

Edwards, 2008).  

Na perspectiva de dois pontos de fuga (Figura #36) é assumido que apenas 

o eixo vertical é paralelo ao plano do desenho, fazendo com que todas 

as linhas verticais permaneçam com a mesma direcção. Os dois eixos 

horizontais são oblíquos ao plano do desenho, e por isso, todas as linhas 

paralelas a estes vão convergir para dois pontos na linha de horizonte, 

um conjunto para a direita e outro para a esquerda. Este sistema tem 

uma aplicação mais generalizada, sendo que se foca mais na ilustração 

tridimensional dos objectos, do que os espaços entre eles. A perspectiva 

com dois pontos de fuga é utilizada tanto na representação de espaços 

interiores como exteriores, sendo mais adaptável às diferentes situações que 

os outros tipos de perspectiva (Ching & Juroszek, 2018; Edwards, 2008). 

O arquitecto Frank Loyd Wright (1867 - 1959) utilizava frequentemente a 

perspectiva na sua prática projectual, empregando ambas as tipologias. Por 

exemplo, a figura #37 ilustra a visão do arquitecto para o centro cívico de Los 

Angeles, na qual utiliza uma perspectiva com um único ponto de fuga para 

representar o centro da cidade, focando a atenção do observador no espaço 

criado por um grande boulevard enquadrado por edifícios imponentes. Por 

outro lado, na figura #38, o verdadeiro foco é o objecto, neste caso a Casa 

de Edgar J. Kaufmann, conhecida como Casa da Cascata, e o modo como 

este se insere e relaciona com a paisagem envolvente.

#37 #38

#36_Perspectiva com dois pontos de 
fuga.

#37_Perspectiva para o plano do centro 
cívico de Los Angeles, F. Lloyd 
Wright, 1925.

#38_Perspectiva da Edgar J. Kaufmann 
House (Casa da Cascata), F. Lloyd 
Wright, 1935.
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A perspectiva de três pontos de fuga admite que os três eixos são oblíquos 

em relação ao plano do desenho, pelo que todas as linhas paralelas a estes 

convergem para três pontos de fuga diferentes (Figura #39). Apesar de não 

ser muito utilizado, este sistema ilustra de forma eficaz, por exemplo, o que 

é observado quando se olha de baixo para cima para um edifício alto (Ching 

& Juroszek, 2018).

As perspectivas de pontos de vista específicos permitem ao observador 

descobrir os elementos do projecto nos quais o autor tinha intenção de 

focar a atenção (Spallone, 2019), sendo que a sua principal vantagem é a 

capacidade de ilustrar uma vista experiencial do espaço (Ching & Juroszek, 

2018).

Com isto, os desenhos em perspectiva apresentam capacidades de 

representação qualitativa e experiencial, já que ilustram objectos, espaços 

e a relação destes com a sua envolvente, evocando experiências e 

ambiências. No entanto, apesar de se auxiliarem da geometria para 

a sua construção, as perspectivas não constituem um mecanismo de 

representação quantitativo, visto que expressam as características do 

espaço do modo como este seria percepcionado visualmente por um 

observador, com as distorções visuais inerentes, não contendo escala nem 

revelando informações sobre dimensões do objecto ou espaço. Ao serem 

um desenho que se baseia em regras geométricas, a perspectiva não 

possui a ambiguidade, abertura e imprecisão gráfica para ser vantajosa no 

processo ideacional. Contudo, este mecanismo apresenta fortes qualidades 

comunicativas, especialmente de carácter compreensivo, já que aproxima a 

representação da visão natural humana, ilustrando um grande número de 

aspectos do objecto com a mesma hierarquia e grau de detalhe.

2.1.6_Síntese

O desenho, em qualquer uma das tipologias estudadas nesta secção, 

demonstra as diversas formas como o arquitecto pensa sobre o projecto, 

estabelecendo uma ligação com a sua imaginação e guiando-o para uma 

resolução final do objecto arquitectónico. 

O esquisso, na sua abstracção, ambiguidade e abertura, possibilita a 

exploração e fixação das ideias e pensamentos do arquitecto, auxiliando 

a idealização projectual. O diagrama, com a sua capacidade de síntese, 

permite organizar e explicar os conceitos e processos do projecto. As 

#39_Perspectiva com três pontos de 
fuga.



37

projecções ortogonais comunicam o projecto de forma rigorosa, baseando-

se em regras e convenções, sendo essenciais para a comunicação com 

profissionais da área da construção. A axonometria auxilia-se da geometria 

e da matemática para expressar o objecto arquitectónico de forma concreta 

e graficamente abstracta, representando-o a sua realidade ao invés da 

sua aparência. A perspectiva linear com a sua natureza mais ilustrativa e 

compreensiva, aproxima o objecto representado da percepção visual 

humana sendo um complemento importante na comunicação com entidades 

exteriores à disciplina, visto estes não estarem geralmente familiarizados 

com a linguagem dos arquitectos.

Cada um destes tipos de desenho expressa diferentes capacidades e limites 

na representação do projecto. Considerando estes aspectos, o arquitecto 

escolhe os mecanismos a utilizar de acordo com o que pretende expressar e 

a quem se destina a representação.



38

2.2_Manipulação de Imagem

Durante mais de 500 anos, o desenho  foi entendido como a expressão 

gráfica de eleição na representação do projecto No entanto, no século XX 

com a disseminação da fotografia, do cinema e da televisão, desenvolveu-

se uma forte cultura visual, que se tornou parte integrante do quotidiano, 

tanto dos arquitectos, como da população em geral (Linder, 2012). A 

invenção do computador permitiu o desenvolvimento de tecnologias para a 

manipulação de imagem oferecendo novas capacidades de registar, analisar 

e expressar os projectos de arquitectura (Pallasmaa, 2011). Neste contexto, 

proceder-se-á à análise das capacidades representativas dos mecanismos 

de expressão gráfica que têm por base a manipulação de imagem, 

nomeadamente as colagens, as visualizações e o vídeo (como manipulação 

de uma sequência de imagens).

2.2.1_Colagem

A colagem surgiu pelas mãos de Pablo Picasso (1881-1973) e George 

Braque (1882-1963), que justapunham imagens a objectos para criar obras 

de arte abstractas (Farrely, 2008). A primeira obra conhecida que utiliza esta 

técnica é a Nature Morte a la Chaise Cannee de Pablo Picasso (Figura #40), 

acabada em 1912, na qual colou uma imitação de folheado de cadeira à 

superfície de uma pintura (Davies et al., 2010). Os fundadores do cubismo41 

valorizavam a colagem como uma forma de expressão artística híbrida, 

entre a pintura e a escultura, que existe no limite entre a bidimensionalidade 

e tridimensionalidade. A originalidade conceptual, material e técnica 

desta abordagem gráfica influenciou profundamente inúmeros artistas e 

arquitectos ao longo do século XX e XXI (Shields, 2014).

A colagem é um método que envolve o arranjo, sobreposição e colagem de 

partes de imagens e de outros materiais, previamente extraídos dos seus 

contextos originais, num suporte bidimensional, produzindo uma imagem 

composta de uma ideia (Farrely, 2008; Kullmann, 2014). Os arquitectos 

utilizam esta ferramenta para criar imagens estratificadas, que começam por 

ser um conjunto de peças incoerentes, que posteriormente são organizadas 

e posicionadas de forma pensada e cuidada, com o intuito de expressar 

ideias projectuais. Estas peças podem constituir fragmentos visuais de 

41 Entre os quais se destacam os artistas Pablo Picasso, Georges Braque, e Juan 
Gris.

#40_Nature Morte a la Chaise Cannee, 
Pablo Picasso, 1912.
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locais, edifícios ou objectos, e podem incluir desenhos bidimensionais e 

tridimensionais na mesma composição visual (Farrely, 2008).

Ludwig Mies van der Rohe considerava a colagem um método de 

representação bidimensional extremamente útil e expressivo na 

representação das suas ideias, já que permitia explorar  as condições 

espaciais e novas linhas de pensamento de uma maneira aberta e abstracta, 

utilizando pontos de vista fixos. Na figura #41 é possível observar uma 

colagem elaborada por este arquitecto para o projecto Museum for a Small 

Town, na qual o espaço é definido pela justaposição de planos verticais 

dispostos de forma a sugerir profundidade (Munieza, Sánchez, Cordevilla-

Artieda, 2017).

As colagens oferecem uma representação abstracta, sugerindo uma 

realidade. Estas evidenciam a importância de texturas e materiais, resultando 

numa composição que não necessita de se reger pelos sistemas tradicionais 

de perspectiva (Rodriguez, Desvaux & Álvaro-Tordesillas, 2019). A escolha 

dos materiais é importante, já que estes podem complementar-se ou criar 

um contraste deliberado (Farrely, 2008). A colagem é maioritariamente 

utilizada para criar imagens de natureza conceptual e abstracta ou que 

sugerem diferentes experiências e atmosferas (Kullmann, 2014), como é o 

caso da figura #42, na qual está representada uma colecção de atmosferas 

e ambiências propostas do projecto para a Guggenheim Helsinki Design 

Competition 2014, pelo atelier Fake industries Architectural Agonism.

Quando um arquitecto utiliza uma colagem para representar as suas 

ideias não está à procura de um resultado fotorrealista (Farrely, 2008). A 

utilização desta técnica resulta em “composições divertidas e intuitivas”42 

frequentemente inacabadas, com limites irregulares, misturando elementos 

42 “fun and intuitive compositions”

#41_Colagem para o projecto do 
Museum for a Small Town, Mies 
van der Rohe, 1940-1943.
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de cor com outros a preto e branco, fazendo com que sejam claramente 

distinguíveis de imagens reais (Rodriguez, Desvaux & Álvaro-Tordesillas, 

2019, p. 859). Como refere Simon Herron (2013, p. 98) no seu artigo Plug-

In, Clip-On, Tune-Up: A Throwaway Architecture with Optional Extras, “as 

colagens existem na incompletude equilibrada, delicadamente ponderada, 

apresentada para o observador questionar, imaginar e especular sobre a 

totalidade da cena”43.

Deste modo, a colagem é um mecanismo que, ao sugerir ambiências 

e modos de viver o espaço, apresenta capacidades de representar 

qualitativamente e de modo experiencial. No entanto, não apresenta 

capacidades de representar quantitativamente. Em termos comunicativos a 

colagem constitui uma ferramenta de representação enfática que mantém 

em aberto o diálogo entre o arquitecto e o observador, mas não  possibilita 

uma representação compreensiva, dado seu carácter vago e abstracto. É 

de notar que esta mesma natureza irregular e descontraída torna a colagem 

num mecanismo com algumas capacidades ideacionais, que não se rege por 

nenhum tipo de sistema, regra ou convenção, possibilitando a especulação 

e a imaginação de ideias projectuais.

2.2.2_Visualizações

As visualizações total ou parcialmente geradas com recurso a ferramentas 

digitais, são geralmente elaboradas com o intuito de criar um sentido de 

real, mais próximo da percepção visual humana, procurando o realismo. 

O realismo, neste caso, pode definir-se como “a capacidade de simular 

43 “collages exist in balanced incompleteness, delicately poised, presented for the 
viewer to question, to imagine and to speculate over the completed scene”

#42_Colecção de atmosferas 
representadas por colagens para 
a Guggenheim Helsinki Design 
Competition 2014 do atelier Fake 
Industries Architectural Agonism.
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qualquer objecto de tal forma que a imagem digital é indistinguível da 

fotografia”44 (Manovich, 1995, p. 14).

Na sua génese, a fotografia era o mecanismo de eleição para registar a 

realidade com autenticidade, já que era considerado que a “câmara nunca 

mente”45. No entanto a era digital introduziu ferramentas de manipulação de 

imagem46, que permitem a modificação destas de forma imperceptível para 

o observador, isto é, tornou-se extremamente difícil distinguir uma fotografia 

de uma imagem manipulada digitalmente. Este facto originou uma subversão 

da credibilidade da fotografia enquanto mecanismo de representação 

autêntica de elementos do mundo real (Kullmann, 2014). Na figura #43 

pode ser observada uma fotomontagem realista de Filip Dujardin (1971 

-), produzida para Guimarães no âmbito da Capital Europeia da Cultura 

2012. Esta imagem, construída a partir de fragmentos de outras, “remete 

deliberadamente para uma arquitectura que de facto existe” (Bandeira & 

Catrica, 2012, p. 53), criando um “realismo surreal” (Graça Dias, 2012, p. 

47).

As visualizações tridimensionais procuram uma aparência que se aproxima 

da fotografia, e que, no limite, é indistinguível desta. No entanto, como 

projecções realistas de construções futuras, as visualizações tendem 

44 “the ability to simulate any object in such a way that its computer image is 
indistinguishable from its photograph”

45 “the camera never lies”

46 como por exemplo o Adobe Photoshop

#43_Paisagem Transgénica: GMRS 002, 
imagem produzida no âmbito da 
Capital Europeia da Cultura 2012, 
Filip Dujardin.
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mais para o hiper-realismo, isto é, as imagens produzidas apresentam-se 

de tal forma perfeitas que se tornam mais reais que a realidade tangível e 

humana, apesar do facto de ainda não existirem (ou nunca virem a existir) 

(Kullmann, 2014). Ao procurarem a perfeição, estas imagens “criam a sua 

própria realidade”47 (Pallasmaa, 2011, p. 16), fazendo que a realidade que 

as procede, com todas as imperfeições que lhe são inerentes, se torne uma 

“pálida reflexão”48 destas (Kearney, 2003, p. 2), ou seja “constroem uma 

utopia e menosprezam a obra” nas palavras do arquitecto Pedro Bandeira 

(2007).

No seu artigo, Makers of Atmospheres: the Image Beyond the Architecture,  

Rodríguez, Desvaux e Álvaro-Tordesillas (2019) sugerem dois tipos de 

imagens hiper-realistas, nomeadamente as oníricaS, que convidam o 

observador a entrar num mundo imaginário, e as dramáticaS, que procuram 

criar um efeito teatral no observador.

Por um lado, as visualizações oníricas caracterizam-se pela criação de 

espaços idílicos, cuidadosamente detalhados e perfeitos. Estas imagens são 

fotorrealistas mas apresentam características de pinturas impressionistas, 

ilustrando atmosferas com um toque de utópico e fantástico (Figura #44). 

Por outro lado, as visualizações dramáticas são imagens pouco saturadas 

que incluem pontos de luz e ambientes frios e distantes, visando criar 

mistério. Estas ilustram, normalmente, ambientes nocturnos ou de final 

de tarde, permitindo trabalhar a luz e dramatizar o cenário. O céu adquire 

particular relevância neste tipo de visualização, definindo o ambiente, que no 

caso da visualização dos Offices of Le Monde do estúdio Snøhetta (Figura 

47 “creates its own reality”

48 “pale reflection [of the image]”

#44_Visualização do projecto AARHUS, 
BIG, 2016.

#45_Visualização do projecto Offices of 
Le Monde, Snøhetta, 2014.

#44 #45



43

#45), transmite uma sensação sinistra.

As visualizações hiper-realistas estabeleceram-se como uma forma  

frequentemente utilizada para comunicar o projecto com agentes exteriores à 

disciplina (Cruz, 2012), visto terem a capacidade de convencer o observador 

de que a arquitectura idealizada pode efectivamente integrar-se na realidade 

da sua envolvente (Farrely, 2008) No entanto, as imagens realistas, que 

procuram ilustrar uma cena com total exactidão, condicionam a relação 

interpretativa que existe entre o autor e o observador, já que correm o risco 

de se tornarem determinísticas e demasiado fechadas (Kullmann, 2014). 

Por este motivo, em fases iniciais do projecto, as visualizações não são um 

método vantajoso para a representação do projecto, pois não possuem a 

abertura e a indefinição  necessárias para resolver o desconhecimento 

natural e a falta de maturidade deste (Graça Dias, 2012).

Neste contexto, as visualizações constituem representações qualitativas 

e experienciais do projecto de arquitectura, visto que, tal como o desenho 

em perspectiva, ilustram a percepção visual do observador em relação 

aos ambientes e possíveis experiências da realidade projectada. Contudo, 

estas não possuem capacidade de representar quantitativamente, já 

que apenas expressam uma aparência, nem são um mecanismo que 

apresente vantagens no processo de idealização, dado o seu carácter 

fechado e determinístico. As imagens realistas são claramente de carácter 

compreensivo, sendo pouco selectivas e directivas, e no momento em que 

a sua procura pelo realismo é levada ao limite, e se tornam indistinguíveis 

da realidade, deixam de ser consideradas representações, tornando-se 

simulações.

2.2.3_Vídeo   

O vídeo, ou filme, consiste num mecanismo que explora a experiência 

dinâmica da arquitectura. Este permite ao observador experienciar o espaço 

de uma forma que nenhum desenho ou imagem consegue, visto possibilitar 

o acesso à quarta dimensão através da construção de uma sequência de 

imagens, ultrapassando a natureza estática destas. Estas imagens podem 

ser de diversas naturezas, podendo incluir desenhos digitais, diagramas, 

fotografias, visualizações, animações de modelos tridimensionais ou mesmo 

filmagens reais (Spallone, 2017). A ilusão do movimento criado por uma 

sequência de imagens, em conjunto com a utilização do áudio oferece 

novas capacidades de representação e de percepção dos espaços e das 
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experiências a eles associados (Massera 2010). Como referiu Bergera 

(2018, p. 170), “a arquitectura constrói espaços, o vídeo constrói uma forma 

de visualizar esses espaços no tempo”49.

Desde o final dos anos 90 que o vídeo e a animação digital emergiram como 

principais métodos de representação de ideias projectuais, dada a sua 

grande capacidade de comunicar ideias espaciais, exequíveis ou não, a uma 

grande variedade de escalas (Spallone, 2017). Trachana e Aguado (2019, 

p. 175) defendem que para além da capacidade comunicativa, o vídeo 

“ajuda a desenvolver a visão espacial e arquitectural e o entendimento da 

dimensão do tempo”50, ou seja, “o modo como o tempo intervém na definição 

do espaço”51.

O vídeo, como mecanismo de criação de mensagens específicas 

relacionadas com o espaço, requer um conhecimento profundo das 

características, das diversas possibilidades e de todos os aspectos que se 

pretende enfatizar no projecto. Por exemplo, no vídeo do projecto Cube 

do atelier 3XN de 2008 (Figura #46) são abordados diferentes tópicos 

do projecto, nomeadamente o contexto, o processo conceptual e as 

acessibilidades, sendo que para a transição destes momentos é utilizada 

a forma de um cubo, remetendo sempre à imagem icónica do projecto. Na 

ilustração deste são usadas movimentações de câmara que percorrem um 

modelo digital conceptual, mostrando as relações espaciais, e variam de 

49 “Architecture constructs spaces, while film constructs a way of viewing those 
spaces in time”

50 “help develop the spatial-architectural vision and the understanding of the 
dimension of time”

51 “how time intervenes in the definition of space”

#46_Imagens do vídeo para o projecto 
Cube, 3XN, 2008 (3:41min)
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aceleração, parando a imagem em determinados momentos, nos quais é 

mostrada uma visualização fotorrealista (Spallone, 2017). Desta forma, o 

vídeo consiste numa construção de uma narrativa na qual diferentes tipos 

de momentos interagem de forma estratégica, conciliando tanto momentos 

analíticos como pictóricos (Forget, 2013).

A narrativa adquire elevada importância na comunicação do projecto, já 

que possibilita a identificação do espectador com o objecto ou espaço 

apresentado (Spallone, 2017), tendo a capacidade de o transportar para 

essa realidade (Massera, 2010). O vídeo para a competição da Danjiang 

Bridge em Taiwan (Figura #47) do atelier Zaha Hadid Architects (2015) foi 

produzido com o intuito de “criar imagens com as quais o ser humano se 

identifique e relacione”52. Ao longo deste são mostradas visualizações de 

diferentes pontos de vista, a diferentes acelerações e a diversas escalas 

de aproximação, guiando o espectador e focando a sua atenção em 

determinados elementos que o autor pretende explicar e enfatizar. São 

ilustrados diferentes aspectos do projecto, como as conexões da futura 

ponte com a cidade, o seu processo construtivo e o impacto na envolvente, 

sendo que o último minuto é dedicado a visualizações emocionais, que 

remetem para possíveis experiências e ambientes do futuro objecto 

arquitectónico (Spallone, 2017). Assim, a audiência confere significado ao 

objecto e espaço projectado através dos pontos de vista propostos pelo 

autor. Como declarado por Massera (2010, p. 4) “o filme esculpe o espaço 

52 “We want to create images that humans instinctively relate to and connect with” 
por MIR citado em (Spallone, 2017, p. 10)

#47_Imagens do vídeo para a 
competição da Danjiang Bridge 
em Taiwan, Zaha Hadid Architects, 
2015 (4:44min).
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através da narrativa”53.

Os vídeos são, na maior parte das vezes, elaborados no contexto de 

competições de arquitectura, apresentações públicas ou exposições 

temporárias, sendo que o tipo de conteúdo e a sua duração são fortemente 

influenciados pelos requisitos da competição, pelo painel de júris ou pela 

audiência a que se destinam. São produtos de elevado custo em termos 

monetários e de tempo produção, principalmente por se limitarem a 

audiências pequenas e específicas, e se tornarem obsoletos ao fim de algum 

tempo. No entanto continuam a ser um mecanismo de elevado interesse 

geral para a comunicação e apresentação do projecto de arquitectura 

(Spallone, 2017).

Neste contexto, os vídeos são mecanismos que apresentam elevada 

capacidade de representar o espaço qualitativamente e experiencialmente, 

já que sugerem possíveis ambientes e experiências do objecto 

arquitectónico representado. Podem igualmente fornecer informações sobre 

as dimensões dos objectos representados. A necessidade de especialização 

e o seu elevado tempo de produção faz com que estes mecanismos sejam 

pouco utilizados na fase de idealização. Em termos comunicativos, os 

vídeos são mais compreensivos ou mais enfáticos dependendo das imagens 

que o compõem, sendo que a narrativa e a ilusão do tempo lhe adicionam 

compreensabilidade, ou seja, o vídeo é sempre mais compreensivo quando 

comparado com cada uma das imagens que o compõem.

2.2.4_Síntese

A imagem tem a capacidade de gerar e desvendar conceitos e estratégias 

relacionadas com o projecto de arquitectura. Neste sub-capítulo foram 

estudados os mecanismos de representação que têm por base imagens, e 

que através da sua manipulação têm a capacidade de expressar ideias e 

soluções projectuais. 

As colagens são composições de imagens que dado o seu carácter irregular, 

inacabado e abstracto possibilitam questionar, imaginar e especular sobre 

uma realidade ainda não construída, auxiliando a idealização e permitindo 

uma comunicação enfática. Por outro lado, as visualizações tendem a 

expressar o objecto arquitectónico de forma realista para a serem mais 

53 “Film sculpts space through narrative”
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compreensivas na comunicação com entidades exteriores à disciplina. Este 

realismo, por vezes, procura a perfeição, dando origem a imagens hiper-

realistas que transportam o observador para uma realidade utópica, e dada a 

sua natureza fechada e determinística podem ser consideradas simulações. 

Por último, o vídeo consiste numa sequência de imagens que cria a ilusão 

do movimento e introduz a quarta dimensão, o tempo. Estes constroem uma 

narrativa que permite mostrar diferentes vertentes do projecto e que concilia 

momentos analíticos e pictóricos, constituindo assim um mecanismo de 

elevada eficácia comunicativa.
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2.3_Modelo Tridimensional

Os primeiros registos da utilização de modelos tridimensionais 

arquitectónicos datam do século V a.C., no entanto, esta forma de 

representação apenas se tornou mais relevante a partir do século XV d.C., 

com a separação entre projectar e construir (Dunn, 2014). No último quartel 

do século XX, com o desenvolvimento tecnológico e computacional, assistiu-

se a uma diversificação das representações tridimensionais na disciplina, até 

então baseadas em desenhos perspectivados e modelos físicos, surgindo 

assim os modelos digitais (Morris, 2006).

Neste contexto, podem ser identificados dois grupos de modelos 

tridimensionais: os modelos físicos, que existem no espaço físico, tal como 

o ser humano; e os modelos digitais, que resultam do desenvolvimento 

tecnológico e computacional na prática da arquitectura. Ambos podem 

ser produzidos com recurso a ferramentas analógicas ou digitais, isto 

é, um modelo físico pode ser construído com recurso a ferramentas de 

fabricação digital, como são exemplo os modelos produzidos com recurso a 

impressoras 3D, e um modelo digital pode resultar da digitalização 3D de um 

modelo físico (Alexandre, 2017).

 2.3.1_Modelos Físicos

Os modelos físicos concebidos como representações tridimensionais de 

objectos arquitectónicos têm estado presentes na disciplina durante séculos. 

A modelação física está comummente associada às maquetes, modelos 

à escala, utilizadas desde o início da Idade Moderna como instrumentos 

metodológicos e de comunicação (Moon, 2005), essenciais para a pesquisa, 

representação e documentação da arquitectura.

No contexto do projecto de arquitectura, o modelo de arquitectura é um 

instrumento de representação, experimentação, validação e comunicação, a 

uma escala conveniente, de um objecto que se pretende construir. Estes são 

concebidos a diferentes escalas, consoante o que pretendem representar. 

As escalas de representação podem abranger desde a escala da cidade, 

presente no modelo do arquitecto João Luís Carrilho da Graça na figura 

#49, onde são representados projectos do seu atelier na cidade de Lisboa 

à escala 1:10 00054, até escalas mais aproximadas da escala real como o 

54 Abstracção da cidade que é representada apenas pelo espaço público.

#48_Maquete da cúpula da Catedral 
de Florença projectada por Fillipo 
Brunelleschi na primeira metade do 
século XV.
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modelo de Frank Gehry (1929- ) para o Walt Disney Concert Hall (Figura 

#50), que foi elaborado à escala 1:10 com o intuito de estudar as condições 

acústicas do auditório. Muitas vezes também são criados modelos à escala 

real, ou protótipos, para estudar questões específicas do projecto, como 

é o caso do modelo de uma parte da estrutura do projecto Mercedes-

Benz Museum (Figura #51), utilizado pelo atelier UNStudio para testar a 

estabilidade estrutural do futuro edifício.

Segundo Ranulph Glanville (2012), podem distinguir-se dois tipos de 

modelo: o modelo de eStudo (“model for”), que possibilita materializar, 

testar, questionar e alterar uma ideia de projecto, e o modelo de propoSta 

(“model of”), focado na função comunicativa. Com isto, os modelos 

tridimensionais possuem uma dualidade de funções. Por um lado, têm 

uma vertente conceptual, pois possibilitam a pesquisa, exploração e 

experimentação de ideias e soluções projectuais. Por outro lado, possuem 

uma função comunicativa (para o exterior do arquitecto ou equipa), já que 

permitem descrever e transmitir aspectos ou características do objecto 

arquitectónico (Holtrop et al. 2011). 

Ao longo da fase inicial de projecto, são exploradas múltiplas formas, 

volumetrias, massas e conceitos. De forma a obter uma tradução rápida 

e eficaz das suas ideias, o arquitecto utiliza frequentemente modelos de 

estudo (Morris, 2006). Estes são parte integrante do processo criativo e 

permitem “tornar visível o invisível”55, possibilitando a materialização de 

ideias emergentes (Smith, 2004, p. xxviii). Karen Moon (2005, p. 28) explica 

55 “making the invisible visible”

#50#49

#49_Maquete de Lisboa, J. L. Carrilho da 
Graça,

#50_Modelo do auditório do Walt Disney 
Concert Hall,

#51_Protótipo de parte da estrutura 
do Mercedes-Benz Museum, 
UNStudio, 

#51
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que os modeloS de eStudo “oferecem a oportunidade de experimentar 

ideias imaginárias, impraticáveis ou não edificáveis”56, contribuindo para a 

constante reinvenção da arquitectura. Estes modelos não têm o objectivo 

de atingir uma imagem realista, mas sim articular sensações, dúvidas, 

intenções e ideias do arquitecto.

Os modeloS de eStudo são, de um modo geral, simples e incompletos, 

elaborados com recurso a materiais de fácil manipulação e sem elevado 

grau de detalhe, variando o nível de abstracção, de materialidade e de 

escala (Stavrić et al. 2013). Na figura #52 pode ver-se uma maquete de 

estudo do arquitecto Daniel Libeskind para o projecto do Jewish Museum 

em Berlim, em que investigou as relações entre os vazios do edifício e a sua 

geometria (Dunn, 2014).

Este tipo de modelos permite limitar a pesquisa a determinados aspectos  e 

questões do projecto, como se pode ver na figura #53. Esta mostra vários 

modelos utilizados no processo de desenvolvimento do projecto para a 

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do gabinete de arquitectura ARX  

Portugal, no qual a investigação se focou em questões programáticas, 

recorrendo ao uso abstracto de volumes paralelepipédicos (Alexandre, 

2017). 

Os modeloS de propoSta constituem modelos de apresentação, ou 

modelos descritivos, e ilustram frequentemente a disposição final e 

detalhada de uma solução projectual. Na figura #54, pode-se ver um modelo 

seccionado de uma proposta para o Taipei Performing Arts Centre do atelier 

Morphosis. Este é constituído por quatro secções que deslizam por carris 

incorporados na base do modelo, de modo a que as diferentes relações 

formais e espaciais do projecto sejam descritas e compreendidas (Dunn, 

2014).

Os modelos arquitectónicos físicos desempenham uma função comunicativa 

desde a sua génese (Healey, 2008), proporcionando um diálogo constante 

entre o arquitecto e a sua ideia expressa fisicamente e de modo tangível. 

Estes têm a capacidade de comunicar as ideias do imaginário do arquitecto, 

de forma sintética, para os restantes intervenientes no projecto, adquirindo 

um carácter central nas reuniões multidisciplinares, visto que permitem 

aos vários participantes interagirem de modo intuitivo com os modelos, 

56 “offer an opportunity to experiment with imaginary ideas, impractical or 
unbuildable”

#52_Modelo de estudo, Jewish Museum,  
Berlim, D. Libeskind, 2001.

#53_Modelos esquemáticos de 
exploração programática, Escola 
Superior de Tecnologia do Barreiro, 
ARX Portugal, 2001-2003.
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experimentando e alterando o projecto sem necessitarem de formação 

especializada (Moon, 2005).

Neste contexto, os modelos físicos são considerados eficazes na 

transmissão de ideias e soluções projectuais a entidades que não 

possuem aptidões técnicas para interpretar todas as ferramentas de 

apoio à arquitectura, nem se encontram familiarizadas com a linguagem 

específica utilizada na disciplina. As maqueteS de propoSta podem ser 

abstractas, mas apresentam, frequentemente, um grau elevado de realismo, 

que expressa uma ideia mais aproximada da realidade, tornando estes 

mecanismos mediadores entre o arquitecto e os agentes exteriores ao 

atelier, como clientes, consultores ou a sociedade em geral (Moon, 2005; 

Smith, 2004).

Os modelos físicos possuem uma capacidade intrínseca de relacionar a 

concepção mental e a experiência sensorial. Como referido por Marco 

Frascari (2007, pp. 35), “um modelo não é unicamente uma entidade 

representacional, mas é principalmente um objecto sensível à percepção 

visual e táctil”57. Deste modo, o modelo físico apresenta uma vantagem em 

relação a outros tipos de representação, já que possibilita uma compreensão 

sensorial que ultrapassa a visão, sobre a qual é possível desenvolver e 

definir uma realidade futura (Alexandre, 2017).

O arquitecto Álvaro Siza Vieira declara que as maquetes permitem 

“encarar a escala reduzida problemas de espaço que têm relação com a 

complexidade de alguns aspectos como a luz, os acessos e a própria escala 

dos elementos”, oferecendo a possibilidade de “entrar mais no edifício” 

(Llano & Castanheira, 1995, p. 48).

57 “A model is not solely a representational entity, but is rather primarily a sensible 
object of visual as well as tactile perception”.

#54_Modelo seccionado do projecto para 
o Taipei Performing Arts Centre, 
atelier Morphosis, 2008-2009



52

Assim, os modelos físicos são mecanismos utilizados como instrumentos de 

idealização e de comunicação. Estes podem ser de natureza enfática,  pelo 

seu carácter abstracto, focando a representação de apenas alguns aspectos 

do projecto, ou podem ser de natureza compreensiva, expressando de 

forma mais realista os diferentes elementos do projecto. Os últimos têm 

a capacidade de representar aspectos qualitativos e experienciais da 

arquitectura, já que a sua tridimensionalidade permite “entrar no edifício”. 

No entanto, apesar de apresentar escala, este tipo de representação não 

tem como objectivo principal informar directamente sobre as dimensões 

exactas da totalidade do edifício, mas sim sobre as proporções e relações 

dos diversos elementos que o constituem.

2.3.2_Modelos Digitais

O desenvolvimento tecnológico e computacional que se tem vindo 

a desenvolver desde o último quartel do século XX, possibilitou a 

experimentação, visualização e representação pela via digital (Kolarevic, 

2003). Actualmente assiste-se a uma crescente computorização dos 

processos de trabalho nos ateliers, sendo que para além das ferramentas 

físicas, existem agora as ferramentas digitais (Morris, 2006).

Surgiu o conceito de design computacional58, uma tecnologia que está 

essencialmente focada na geração de formas, sendo o seu principal objectivo 

a criação e análise destas. De um modo geral existem dois tipos de design 

computacional. O primeiro está relacionado com a manipulação directa 

da geometria através do uso de interfaces gráficos digitais. O segundo 

tipo permite a criação de formas através de condições estabelecidas pelo 

arquitecto, recorrendo a parâmetros (design paramétrico) ou algoritmos 

(design algorítmico) (Scheer, 2014).

A primeira abordagem permite, em primeira instância, responder a questões 

de complexidade morfológica, ou seja, permite manipular geometrias 

complexas, que até então eram muito difíceis, ou mesmo impossíveis de 

representar com rigor e precisão (Picon, 2010). O arquitecto Frank Gehry, 

por exemplo, recorreu a esta tecnologia, pela primeira vez, no projecto Fish 

Sculpture para a vila olímpica em Barcelona, construída em 1992 (Figura 

#55). Perante a dificuldade em desenvolver os desenhos técnicos do 

58 Computational design
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projecto, Gehry encontrou no programa CATIA59 (Figuras #56 & #57 ) uma 

forma de traduzir, de modo preciso e rigoroso, a geometria complexa do 

objecto, desenvolvida previamente com recurso a ferramentas tradicionais, 

nomeadamente esquissos e modelos físicos (Lindsey, 2001).

Na segunda abordagem, o computador gera geometrias correspondentes 

aos critérios estabelecidos previamente pelo arquitecto, sendo 

posteriormente avaliada visualmente e em termos performativos. Ao alterar 

os parâmetros ou a estrutura do algoritmo, o arquitecto altera a forma gerada 

(Scheer, 2014). Peter Eisenman foi o principal promotor da exploração 

projectual baseada nestas tecnologias digitais. Para ele, o computador 

proporcionava um ponto de partida para desenvolver formas em constante 

mutação e permitia quebrar com padrões estabelecidos, facilitando a criação 

de novos espaços estranhos, fora do controlo do arquitecto (Galofaro, 1999). 

Por exemplo, no seu projecto Virtual House de 1997 (Figura #58), as formas 

resultam da interacção de nove cubos, cujas linhas formam uma rede que, 

através de um programa, são colocadas em constante movimento. O traçado 

deixado por estas linhas torna-se o limite físico do espaço arquitectónico, 

pronto a ser explorado (Eisenman Architects, 2018).

Neste contexto, estas ferramentas introduzem um novo modo de conceber 

arquitectura, bastante distinto dos métodos anteriores, analógicos ou 

digitais, já que a programação permite tirar partido das capacidades de 

processamento que o computador possui para gerar e avaliar múltiplas 

alternativas de soluções projectuais (Grobman, et al., 2010). 

Posteriormente, foram desenvolvidas outras plataformas de modelação, 

como o BIM, que oferece a possibilidade de criar, em ambiente digital, um 

ou mais modelos detalhados, associando informação à geometria (Kensek 

& Noble, 2014). A combinação de vários tipos de informação numa só 

59 Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application

#57#56#55

#55_Fish Sculpture, Vila Olímpica, 
Barcelona, F. Gehry, 1992.

#56_Modelo CATIA do projecto Fish 
Sculpture para a Vila Olímpica em 
Barcelona, F. Gehry.

#57_Modelo CATIA da estrutura do 
projecto Fish Sculpture para a Vila 
Olímpica em Barcelona, F. Gehry.

#58_Vistas da Virtual House, P. 
Eisenman, 1997.
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plataforma, tais como a geometria, a estrutura do edifício, informação 

sobre os elementos construtivos e fichas de construção, suporta o projecto 

ao longo das suas fases, permitindo melhor um controlo e análise em 

relaçãoprocessos tradicionais. A figura #59 ilustra alguns exemplos de 

informação que podem ser retirados do mesmo modelo BIM. Com isto, o 

sistema BIM contém múltiplas funções necessárias para modelar o ciclo de 

vida de um edifício, contribuindo com bases para novas soluções projectuais 

e construtivas (Eastman, et al., 2011).

O aparecimento da Internet como uma plataforma de partilha de informação,  

na qual qualquer utilizador pode ser, ao mesmo tempo, contribuidor e 

consumidor de conteúdos, tornou possível a cooperação e interactividade 

em meio digital (Carpo, 2013). De facto, o BIM permite a criação de um 

ambiente para a troca de informação entre vários agentes, possibilitando a 

interacção entre a equipa de projecto em todas as fases do projecto, mesmo 

que se encontrem em áreas geográficas diferentes (Kensek & Noble, 2014).

A modelação em ambiente digital permite a construção um modelo que 

contenha toda a informação quantitativa e qualitativa, necessária para o 

acompanhamento do projecto desde a fase conceptual até à sua construção 

(Kolarevic, 2003). As ferramentas digitais criam uma “nova relação entre o 

desenhar e construir”, já que possibilitam materializar o que foi criado em 

ambiente digital, utilizando ferramentas de fabricação digital (Cruz, 2012, p. 

34). 

#59_Diversos tipos de informação 
representados a partir de um 
modelo digital Revit da casa de 
Albarraque de Raúl Hestnes 
Ferreira. Modelo elaborado em 
âmbito académico por Rita Póvoas.
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Deste modo, os modelos digitais possuem capacidades de representar 

aspectos quantitativos e aspectos qualitativos e experienciais da arquitectura. 

São mecanismos poderosos de comunicação quer com profissionais da área 

da construção, quer com entidades exteriores à disciplina, possibilitando 

a representação selectiva e directiva de elementos do modelo, como a 

volumetria ou apenas a estrutura, ou permitindo uma representação mais 

abrangente e compreensiva com informação sobre a geometria, materiais, 

luz, entre outros, representados em simultâneo, podendo mesmo simular 

uma realidade. Os modelos digitais têm a capacidade de auxiliar na fase 

de concepção do projecto, permitindo tirar partido das capacidades de 

processamento de informação dos computadores.

2.3.3_Síntese

Os modelos tridimensionais são ferramentas essenciais para o projecto 

de arquitectura, quer na sua concepção e desenvolvimento, quer como 

mecanismos de comunicação. Neste sub-capítulo foram estudadas as 

características das duas tipologias, o modelo físico e o modelo digital, e 

apesar de ambas representarem tridimensionalidade, quando comparadas 

apresentam capacidades e limites distintos.

Por um lado, os modelos físicos possuem uma capacidade intrínseca de 

relacionar a concepção mental e a experiência sensorial, apresentando 

assim uma vantagem em relação ao modelo digital, visto possibilitarem 

uma compreensão sensorial que ultrapassa a visão. Por outro lado, o 

modelo digital permite representar de forma rigorosa geometrias mais 

complexas, difíceis de materializar manualmente. Ambos possibilitam a 

visualização do objecto projectado de inúmeros pontos de vista, no entanto, 

o modelo digital é transmitido através de um plano bidimensional, o ecrã 

do computador, limitando a sua tridimensionalidade. O modelo digital tem a 

capacidade de associar informação à geometria. Para além disto, constitui 

um mecanismo de representação projectual que possibilita a produção de 

outros meios de expressão e comunicação do projecto de arquitectura, 

como as visualizações, os vídeos, os ambientes imersivos e modelos físicos 

rigorosos, recorrendo a técnicas de fabricação digital.

Tanto os modelos físicos como os modelos digitais auxiliam a idealização, 

mas o modo como o fazem é bastante distinto. Enquanto o modelo físico 

alia a visão à tangibilidade para materializar e testar ideias do arquitecto, 
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o modelo digital tira partido das capacidades de processamento automático 

do computador para criar e avaliar múltiplas soluções, posteriormente 

exploradas pelo arquitecto. Em termos comunicativos, ambos os 

mecanismos têm a capacidade de enfatizar certos aspectos do projecto, ou 

de expressar o projecto de forma mais compreensiva. Todavia, o modelo 

físico apresenta o benefício de ser tangível, e o modelo digital a vantagem 

de constituir uma base de outros mecanismos de representação.
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2.4_Ambientes Digitais

Os ambientes digitais surgiram na disciplina de arquitectura pela 

necessidade de traduzir e comunicar os espaços resultantes das geometrias 

complexas consequentes dos avanços tecnológicos e computacionais. 

A utilização destes sistemas não só proporciona a exploração e 

desenvolvimento de produtos visuais do objecto ou espaço projectado, como 

oferece ao espectador a possibilidade de experienciar e interagir com eles 

em ambiente digital (Carreiro & Pinto, 2013).

Os ambientes digitais são mecanismos que se encontram ainda em 

desenvolvimento, pelo que a sua definição concreta ainda não está 

completamente formulada. Heydarian et al. (2015) fazem a distinção entre 

três tipos de ambientes digitais: a realidade aumentada, a realidade 

Virtual e os ambienteS VirtuaiS imerSiVoS60. A realidade aumentada 

consiste num ambiente físico, real, no qual são introduzidos vários níveis 

de informação complementar à realidade que se observa, criados em 

ambiente virtual; a realidade Virtual consiste num ambiente simulado 

que representa um ambiente real; e os ambienteS VirtuaiS imerSiVoS 

são ambientes virtuais nos quais a interacção do utilizador é possibilitada. 

Para Jason Jerald (2016, p. 9), a definição de realidade aumentada é 

coincidente com a de Heydarian et al. (2015), porém, define  realidade 

Virtual como “um ambiente digital gerado por um computador, que pode ser 

experienciado e com o qual se pode interagir como se esse ambiente fosse 

real”61, considerando que os ambienteS digitaiS imerSiVoS já são parte 

constituinte desta. 

A realidade aumentada combina um ambiente real e um ambiente físico 

com elementos virtuais através de um dispositivo tecnológico (Llópez et 

al., 2019), fazendo com que a barreira que separa estas duas realidades 

desvaneça e estas se aproximem (Carreiro & Pinto, 2013). Na realidade 

aumentada o utilizador percepciona sempre a realidade do mundo 

físico, contudo a sua  combinação com elementos virtuais resulta num 

enriquecimento do cenário (Llópez et al., 2019). Este mecanismo possibilita 

a colaboração de equipas num ambiente misto, como se pode observar na 

figura #61, que mostra o arquitecto Bjarke Ingels (1974- ), do atelier BIG a 

60 “Augmented Reality (AR)”, “Virtual Reality (VR)” e “Immersive Virtual 
Environments (IME)”.

61 “Virtual Reality is defined to be a computer-generated digital environment that can 
be experienced and interacted with as if that environment were real”.

#60_Aplicação de realidade aumentada 
para a cidade de Fontilles.
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utilizar um mecanismo de realidade aumentada para comunicar informação 

sobre o projecto criada virtualmente e sobreposta a um modelo físico. Como 

referido por Carreiro e Pinto (2013, p. 31), no caso da realidade aumentada 

“é a realidade virtual que invade o mundo material, convertendo-o num 

espaço híbrido no qual as duas realidades partilham o mesmo ambiente”62. 

A realidade virtual e os ambientes digitais imersivos transportam o 

utilizador para uma realidade diferente. Estas ferramentas possuem 

novas capacidades no que diz respeito ao entendimento dos espaços 

projectados, permitindo não só o desenvolvimento de produtos visuais 

destes espaços, como oferecem a possibilidade de os experienciar (Carreiro 

& Pinto, 2013). Quando comparados com outros métodos representativos, 

estes mecanismos permitem que o utilizador se mova livremente e de 

forma natural no espaço, facilitando a percepção (não apenas visual) da 

arquitectura (Maldonado et al., 2018). O utilizador torna-se, deste modo, 

sujeito activo na representação, e movimento parte integrante desta, criando 

uma relação directa entre o espectador e o projecto (Fiel & Calvet, 2018). 

62 “it´s the virtual that invades the material world, converting it into a hybrid space 
where both realities share the same environment”.

#61_Bjarke Ingels a apresentar um 
projecto recorrendo à tecnologia da 
realidade aumentada.

#62_Xiqu Centre for Chinese Opera, 
Experiência de Realidade Virtual 
por Fisher Dachs
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Segundo Fiel e Calvet (2018) a experiência interactiva nos ambientes 

virtuais como processo cognitivo no desenvolvimento projectual baseia-se 

em três aspectos essenciais, nomeadamente, na integração experiencial; 

na interpretação directa através de todos os sentidos; e na experimentação 

e exploração do potencial do projecto. Estes autores explicam que, em 

primeiro lugar, a realidade simulada antecipa a experiência do projecto, 

aproximando-o de uma realidade física mas intangível. Em segundo lugar, 

a experiência interactiva num ambiente imersivo aumenta as capacidades 

de interpretação do projecto, incluindo condições perceptivas, sensitivas 

e corporais. Por fim, a experiência simulada torna-se uma expansão das 

ideias criativas dos arquitectos, permitindo a experimentação, análise e 

validação de ideias projectuais de uma forma mais alargada. Deste modo, 

permite a exploração de conceitos, objectos e sistemas que não podem ser 

experienciados fisicamente.

Neste contexto, os ambientes digitais apresentam grande capacidade de 

representação qualitativa e experiencial, pois permitem experienciar e 

interagir com o espaço projectado, incluindo outros estímulos para além 

do visual. Sendo que se baseiam em modelos tridimensionais digitais, 

os ambientes digitais permitem visualizar diversos tipos de informação 

associada aos objectos incluindo as suas dimensões, possuindo 

capacidades de representação quantitativa. Estes mecanismos ainda se 

encontram em fase de desenvolvimento, pelo que não é possível determinar 

o seu impacto como  ferramenta de idealização projectual. Em termos 

comunicativos, os ambientes digitais são claramente compreensivos, 

mostrando uma percepção geral do projecto, simulando uma realidade.

2.5_Síntese

Ao longo deste capítulo foram estudadas as características dos mecanismos 

considerados mais relevantes na representação e comunicação gráfica no 

projecto de arquitectura, sendo que a investigação procurou aferir quais as 

capacidades e os limites destes. Esta análise culminou na elaboração de um 

quadro síntese, no qual estão explicitadas as capacidades representativas 

relativas a cada mecanismo, sendo que  estes resultados irão ser discutidos 

no capítulo seguinte.

Antes de iniciar a discussão, importa referir que este quadro generaliza as 

capacidades representativas de cada mecanismo, mas não significa que cada 
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mecanismo possua simultaneamente todas as capacidades. Por exemplo, 

pela leitura do quadro, um modelo digital possui todas as capacidades 

representativas, contudo não pode representar simultâneamente de forma 

compreensiva e enfática, pois estas são capacidades opostas.
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3_Discussão

Existem diversas formas de representar e comunicar o projecto de 

arquitectura. Desde o desenho, no seu formato bidimensional, até aos 

ambientes digitais, que procuram expressar as múltiplas dimensões 

da experiência humana. No capítulo anterior foram analisadas as 

características dos mecanismos de representação mais relevantes na 

prática da arquitectura, tendo-se definido as suas capacidades e limites. 

Neste capítulo proceder-se-á a uma discussão dos resultados obtidos, 

percebendo-se que mecanismos são mais vantajosos nos diferentes tipos 

de representação. Estabelecem-se também conclusões sobre as diferenças 

entre as capacidades representativas dos mecanismos tradicionais e 

dos mecanismos digitais, e sobre a pertinência da utilização de sistemas 

híbridos.

3.1_Capacidades Representativas

No capítulo anterior foram estudadas as capacidades representativas 

relativas a cada um dos mecanismos de representação considerados mais 

relevantes para a prática da arquitectura, tendo sido estabelecidas quatro 

categorias: deSenHo, manipulação de imagem, o modelo tridimenSional 

e o ambiente digital. Interessa, agora, fazer uma leitura por capacidade 

representativa, isto é, perceber quais os mecanismos que são mais 

vantajosos em cada tipo de representação.

3.1.1_Quantitativa vs Qualitativa

As representações quantitativas focam-se em realidades mensuráveis, 

fornecendo informações relativas às dimensões dos espaços e objectos 

arquitectónicos. Os mecanismos mais eficazes neste tipo de representação 

são os diagramas, as projecções ortogonais e os modelos digitais. Os 

diagramas permitem quantificar e relacionar os diversos elementos do 

projecto, as projecções ortogonais representam, a uma determinada 

escala, as dimensões do objecto arquitectónico, e os modelos digitais 

permitem associar informação quantitativa à geometria. As axonometrias e 

os modelos físicos também possuem algumas capacidades de comunicar 

quantitativamente, já que ambos são elaborados a uma determinada 

escala e mantêm as proporções entre todos os elementos representados. 
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Igualmente, os vídeos podem representar quantitativamente se as 

imagens que os compõem tiverem essa qualidade representativa, tal 

como os ambientes digitais também têm a capacidade de representar 

quantitativamente, visto terem por base um modelo digital, podendo 

expressar informações sobre dimensões. Através do quadro pode perceber-

se que as ferramentas de manipulação de imagem não vieram introduzir 

capacidades novas significativas de representação quantitativa.

As representações qualitativas evidenciam aspectos do objecto que não 

podem ser quantificáveis, como a sua aparência ou o ambiente do espaço 

arquitectónico. Na categoria deSenHo, a perspectiva é a que melhor 

representa qualitativamente o projecto, já que ilustra o modo como o 

observador percepciona visualmente o espaço. Os esquissos, os diagramas 

e as axonometrias são abstracções que podem por vezes sugerir o ambiente 

ou aparência do espaço, no entanto são menos eficazes que a perspectiva. 

Todos os mecanismos que utilizam a manipulação de imagenS constituem 

ferramentas de representação qualitativa, sendo que as colagens o fazem 

de modo mais abstracto e menos evidente que as visualizações ou o vídeo. 

O modelo físico, o modelo digital e os ambienteS digitaiS representam 

qualitativamente o projecto, pois expressam tridimensionalidade e a 

aparência do objecto arquitectónico, apesar de o modelo físico o poder fazer 

de maneira mais abstracta. Deste modo, os mecanismos de manipulação 

de imagem, os modeloS tridimenSionaiS e os ambienteS digitaiS são 

as categorias que apresentam maior diversidade de ferramentas para 

representar qualitativamente o projecto, por oposição à deSenHo, que se 

baseia essencialmente na perspectiva para o fazer.

3.1.2_Experiencial e Ideacional

A representação experiencial procura comunicar experiências associadas 

ao objecto arquitectónico, promovendo sensações. Na categoria deSenHo, 

o mecanismo com maior capacidade de representar experiencialmente 

é a perspectiva, já que representa o espaço como seria percepcionado 

visualmente pelo observador, evocando possíveis experiências e sensações. 

Os esquissos podem representar experiências, mas dado o seu carácter 

incompleto, essas podem ser apenas entendidas pelo autor, já que este 

completa a representação com as suas experiências pessoais. Tal como 

a perspectiva, os mecanismos que utilizam a manipulação de imagem 

sugerem, de um modo geral, experiências e sensações, principalmente 
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visuais. Os ambienteS digitaiS procuram potenciar a representação 

experiencial, já que permitem percepcionar e interagir com o espaço através 

de outros estímulos para além do visual. Assim, o modelo digital pode ser 

entendido como uma representação experiencial de forma indirecta, visto 

ser a base de outras representações experienciais.

Alguns mecanismos, ao auxiliarem a concepção e desenvolvimento de ideias 

projectuais, podem ser considerados representações ideacionais. Os que 

melhor desempenham este papel são o esquisso, o diagrama, a colagem, 

o modelo físico e o modelo digital. Enquanto que o esquisso, o diagrama, a 

colagem e o modelo físico possibilitam a fixação e desenvolvimento de ideias 

devido à sua natureza ambígua, incompleta e descomprometida, o modelo 

digital introduz um novo sujeito na idealização, o computador, tirando partido 

das suas capacidades de processamento e oferecendo a oportunidade de 

criar espaços fora do controlo da mente humana.

3.1.3_Comunicativa

Em termos comunicativos, pode-se distinguir dois tipos de mecanismos:, 

os que representam de modo enfático e os que representam de modo 

compreensivo. Os primeiros incluem apenas algumas qualidades do objecto 

e excluem outras, de modo a promover determinados aspectos do projecto, 

sendo abstractos. Os segundos mostram os diversos aspectos do projecto 

com o mesmo grau de detalhe, sendo pouco selectivos na informação 

representada, tendendo para o realismo.

Dos mecanismos estudados, os que apresentam mais capacidades 

de representação enfática são o diagrama, as projecções ortogonais, 

as axonometrias, a colagem, o vídeo e o modelo físico. O diagrama 

é um mecanismo de comunicação enfática pois possibilita explicar 

as complexidades do objecto arquitectónico de forma reduzida e 

simplificada. As projecções ortogonais constituem abstracções que 

informam selectivamente sobre questões de forma, dimensão, posição e 

materialidade, e as axonometrias evidenciam de modo abstracto as relações 

espaciais e a tridimensionalidade do objecto. A colagem expressa ideias de 

forma abstracta e incompleta, permitindo questionar e imaginar a realidade. 

O vídeo utiliza uma narrativa, na qual diferentes momentos interagem de 

modo estratégico, com o intuito de focar a atenção do espectador para 

partes do projecto que o autor considera mais relevantes. Porém, como uma 

sequência de imagens, o vídeo é abstracto se as imagens que o constituem 
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forem de carácter abstracto, ou seja, este mecanismo pode ser considerado 

mais ou menos enfático dependendo das imagens que o constroem. O 

modelo físico, principalmente o modelo de estudo, tem a capacidade de 

expressar tridimensionalmente ideias do imaginário do arquitecto de forma 

abstracta e sintética. O modelo digital também possui capacidades enfáticas 

visto possibilitar a representação selectiva de aspectos do modelo, como a 

volumetria ou a estrutura.

Os mecanismos que melhor representam de forma compreensiva são 

a perspectiva, as visualizações, os vídeos e os ambientes digitais, que 

permitem ilustrar o projecto de forma pouco selectiva e directiva, incluindo, 

com a mesma hierarquia e nível de detalhe, a maior parte dos elementos 

do objecto. A perspectiva distingue-se das visualizações por não procurar o 

realismo absoluto, deixando algum espaço para a interpretação por parte do 

observador. O vídeo é mais compreensivo se as imagens que o compõem 

forem de carácter realista, sendo que a narrativa e a ilusão de tempo e 

movimento também lhe conferem compreensibilidade. Estes mecanismos 

podem originar simulações, se o grau de realismo for de tal forma elevado 

que se torna praticamente indistinguível da realidade, e o observador passa 

a considerá-lo real. Os modelos físicos, mais especificamente os modelos 

de proposta, são compreensivos, pois permitem descrever aspectos e 

características do projecto de modo realista e não fixam um ponto de vista, 

sendo pouco selectivos e directivos. Os modelos digitais são compreensivos 

na medida em que possibilitam grande parte da informação do projecto 

numa só imagem. 

3.1.4_Síntese

Neste sub-capítulo interessou entender quais os mecanismos mais 

vantajosos para cada tipo de representação. Pelo quadro síntese resultante 

da análise do capítulo 2, constatou-se que os mecanismos mais eficazes 

na representação quantitativa são os diagramas, as projecções ortogonais 

e os modelos digitais, e que as ferramentas de manipulação de imagem 

não vieram introduzir novas capacidades significativas à representação 

quantitativa do projecto de arquitectura. Na representação qualitativa, todas 

as categorias apresentam elevadas capacidades, à excepção da categoria 

deSenHo, que se baseia maioritariamente na perspectiva para este tipo 

de representação. As categorias que melhor possibilitam a representação 

experiencial são a manipulação de imagem e os ambienteS imerSiVoS. Na 
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categoria deSenHo, a perspectiva é a que representa de modo mais eficaz 

experiências e sensações. Os modeloS tridimenSionaiS não apresentam 

capacidades de representação experiencial significativa, no entanto, o 

modelo digital constitui uma base para outros mecanismos que representam 

desta forma.  Os mecanismos mais vantajosos no processo de idealização 

são o esquisso, o diagrama e qualquer um dos modeloS tridimenSionaiS. 

Os modelos digitais distinguem-se dos restantes mecanismos de 

representação ideacional pois introduzem um novo sujeito no processo de 

concepção, o computador. Em termos comunicativos, os mecanismos que 

apresentam melhores capacidades de comunicação enfática ou abstracta 

são o diagrama, as projecções ortogonais, a axonometria e a colagem. Os 

mecanismos mais eficazes na comunicação compreensiva ou realista do 

projecto são a perspectiva, a visualização e os ambientes digitais. O vídeo 

e os modelos tridimensionais têm a capacidade de representar de ambas as 

formas, mas não em simultâneo.

3.2_Tradicional vs Digital

Neste sub-capítulo visa-se analisar comparativamente os mecanismos 

tradicionais e digitais. Para tal, procedeu-se a uma reorganização do 

quadro síntese resultante do estudo do capítulo 2 (Quadro Q.03). Importa 

ainda referir que por sistemas tradicionais entendem-se os mecanismos 
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que são elaborados sem recurso a processos digitais, ou que utilizam estes 

processos como uma tradução directa dos métodos clássicos.

A representação quantitativa, ou seja, a representação que informa sobre  

os aspectos mensuráveis do projecto arquitectónico, é tradicionalmente 

conseguida através dos diagramas, das projecções ortogonais e, por vezes, 

das axonometrias. Contudo, a era digital proporcionou a elaboração de 

modelos tridimensionais em ambiente virtual, os quais associam diversos 

tipos de informação à geometria, tornando-os num potente mecanismo 

de representação quantitativa. Estes permitem não só a extracção de 

desenhos rigorosos, como também o envio informação directamente para 

ferramentas de fabricação digital e materializam o projecto de forma precisa, 

sendo especialmente útil quando a geometria do projecto não é de natureza 

regular. Ambos os mecanismos são eficazes na representação quantitativa, 

no entanto o modelo digital apresenta mais vantagens na representação de 

geometrias menos regulares.

Os mecanismos tradicionais que melhor representam qualitativamente, isto 

é, que representam os aspectos do objecto arquitectónico que não podem ser 

quantificados, como a aparência ou o ambiente do espaço são a perspectiva, 

a colagem e o modelo físico. Todos os mecanismos estudados que recorrem 

a processos digitais possuem capacidades de representar qualitativamente. 

Os métodos tradicionais possibilitam representar qualitativamente usando 

tanto estímulos visuais como tácteis. Os mecanismos digitais representam 

qualitativamente de forma mais dinâmica pois introduzem a noção de tempo 

e adicionam outros estímulos para além do visual.

A perspectiva e a colagem são os mecanismos tradicionais que transmitem 

possíveis sensações e experiências do objecto arquitectónico projectado de 

modo mais eficaz. Os processos digitais introduziram múltiplas ferramentas 

para experienciar o objecto arquitectónico ainda antes da sua construção, 

nomeadamente as visualizações, o vídeo e os ambientes digitais. As 

visualizações, assim como as perspectivas e as colagens, focam-se na 

experiência visual, podendo sugerir indirectamente outras sensações. O 

vídeo introduz a ilusão de movimento e tempo, e possibilita experienciar o 

objecto visualmente, bem como através de estímulos sonoros. Os ambientes 

digitais proporcionam experiências interactivas num ambiente imersivo, 

permitindo a interpretação do objecto através de todos os sentidos. Neste 

contexto, os processos digitais fornecem ferramentas de representação 

experiencial mais completas que os sistemas tradicionais, que transmitem 
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essencialmente experiências visuais.

No processo de concepção, os mecanismos tradicionais que melhor auxiliam 

o arquitecto a registar e testar as suas ideias de projecto são o esquisso, 

o diagrama, a colagem e o modelo físico. Dentro dos mecanismos digitais 

apenas o modelo digital apresenta capacidades que ajudam a concepção 

arquitectónica, ao contrário dos mecanismos ideacionais tradicionais, este 

possui uma natureza rigorosa e definida. A concepção digital introduz um 

novo sujeito na idealização, o computador, que devido à sua capacidade 

de processamento de dados, possibilita criar e avaliar diversas soluções 

projectuais, que surgem da definição de parâmetros e algoritmos por parte 

do arquitecto. Assim, enquanto os mecanismos tradicionais traduzem 

o imaginário do arquitecto, os mecanismos digitais permitem criar uma 

“realidade estranha” à mente do arquitecto a partir de regras definidas por 

este.

Como referido anteriormente, podem ser definidos dois tipos de 

representações comunicativas, as enfáticas, selectivas na informação que 

expressam, e as compreensivas, que mostram a maioria dos elementos 

do projecto com o mesmo grau de detalhe, procurando aproximar-se da 

realidade. 

Os mecanismos tradicionais que melhor comunicam de forma enfática são 

o diagrama, as projecções ortogonais, as axonometrias, as colagens e o 

modelo físico. Dentro dos mecanismos digitais, o que melhor comunica de 

modo selectivo e directivo é o vídeo. Quando comparado com os métodos 

tradicionais, o vídeo apresenta a vantagem de criar a ilusão de tempo e 

movimento, ao incorporar múltiplas imagens numa sequência lógica, na qual 

diversos momentos interagem de forma estratégica, criando uma narrativa. 

A narrativa, ao utilizar diferentes tipos de imagens, variando acelerações 

e escalas, possibilita representar o objecto arquitectónico como um todo e 

focar a atenção do espectador para os elementos que o arquitecto pretende 

evidenciar. Porém, o vídeo é mais enfático se as imagens que estão na sua 

base forem de natureza abstracta. Os mecanismos tradicionais são menos 

dinâmicos na comunicação dos conceitos arquitectónicos, mas apresentam 

a vantagem de serem menos dispendiosos em termos monetários e de 

tempo de produção.

Os mecanismos tradicionais mais eficazes quando o objectivo é uma 

comunicação compreensiva, isto é, que se aproxima da realidade, são a 
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perspectiva, e o modelo físico. Todos os mecanismos digitais estudados 

possuem capacidades de representar de modo compreensivo. Os modelos 

físicos, especialmente os modelos de proposta, e os modelos digitais, são 

as construções tridimensionais que possibilitam a representação simultânea 

de diversos tipos de informação com o mesmo grau de detalhe. Todavia, 

a grande diferença entre eles é o modelo físico ser tangível e o modelo 

digital existir numa realidade virtual, constituindo uma base para a criação 

de outros mecanismos compreensivos. A perspectiva e a visualização são 

mecanismos de comunicação que se apresentam em formato bidimensional, 

mas que apresentam características diferentes. Por um lado, a perspectiva é 

uma construção que procura uma aproximação à percepção visual humana, 

mas deixa espaço para interpretações por parte do utilizador. Por outro 

lado, a visualização é uma manipulação de imagens existentes, fotografias 

ou imagens geradas a partir de um modelo digital, que procura uma visão 

realista, por vezes perfeita e utópica, do objecto, sendo determinística 

e fechada a possíveis interpretações. O vídeo e, principalmente, os 

ambientes digitais são mais compreensivos  em relação aos mecanismos 

bidimensionais pois transmitem informações que ultrapassam os estímulos 

visuais. Deste modo, mecanismos digitais vieram proporcionar novas opções 

de representação compreensiva, já que introduzem estímulos para além do 

visual e do tangível, proporcionando uma comunicação mais realista que 

os mecanismos tradicionais. As representações compreensivas são as que 

mais se aproximam da simulação digital.

Em suma, tanto os mecanismos tradicionais como os mecanismos digitais 

são eficazes na representação quantitativa, porém os mecanismos digitais 

apresentam vantagens na representação rigorosa de geometrias menos 

regulares. Enquanto que os mecanismos tradicionais permitem representar 

qualitativamente e experiencialmente o projecto através de estímulos visuais 

e tácteis, os mecanismos digitais introduzem outro tipo de estímulos, como 

a ilusão de tempo e estímulos auditivos. Tanto as ferramentas tradicionais 

como as ferramentas digitais auxiliam o processo de concepção, contudo, os 

mecanismos digitais adicionam outro sujeito a este processo, o computador, 

permitindo criar uma realidade estranha à mente do arquitecto. Em termos 

comunicativos, ambas as tipologias têm capacidades de representação 

enfática ou abstracta, no entanto os sistemas digitais oferecem maior 

diversidade de ferramentas que comunicam de modo compreensivo ou 

realista, podendo tornar-se simulações digitais se a procura pelo realismo 

for levada ao extremo. Assim, os sistemas digitais podem ser considerados 
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um complemento aos sistemas tradicionais, criando novas oportunidades de 

expressar e comunicar ideias arquitectónicas.

3.3_Hiper-realismo e o Desenho Pós-digital

No primeiro capítulo foi explicado que a representação e a simulação 

constituem modos de experienciar diferentes. A representação utiliza sinais 

para se referir à realidade incognoscível e a simulação refere-se a ela 

própria, sendo tomada como real. As representações compreensivas são 

as que mais se aproximam das simulações, por serem pouco selectivas e 

directivas no que diz respeito à informação que transmitem. Os processos 

digitais possibilitaram a criação de imagens com elevado grau de realismo, 

devido às capacidades de processamento de informação do computador. 

Na comunicação de ideias e conceitos arquitectónicos, quando a procura 

pelo realismo é levada ao extremo tornando-se indistinguível da realidade, 

o espectador já não se encontra perante uma representação, mas sim uma 

simulação.

Como referido anteriormente, as simulações hiper-realistas criam a sua 

própria realidade perfeita e utópica, extremamente sedutora para quem as 

percepciona. Estas posicionam o espectador numa ideia predeterminada do 

espaço, por oposto a uma possibilidade ambígua que pode ser explorada 

e construída. Deste modo, o carácter determinístico destas simulações não 

possibilita a interpretação e atribuição de significado por parte da audiência, 

restringindo-se a um primeiro impacto superficial.

Contudo, surgiu uma nova corrente na representação que promove um 

regresso à tradição do desenho, constituindo uma “rejeição da sofisticação 

do ‘real’ fotorrealista”63 (Jacob, 2018). O arquitecto Sam Jacob (2017; 

2018) refere que este desenho arquitectónico da era digital, denominado 

“desenho pós-digital”64, em vez de procurar o fotorrealismo, tira partido e 

explora a artificialidade, tornando o espectador ciente de está perante uma 

representação ficcional. Este mecanismo celebra a tradição do desenho e 

da pintura, mas utiliza técnicas e ferramentas da era digital. É uma espécie 

de colagem de fragmentos de imagens de diversas origens (fotografias, 

desenhos, pinturas), manipulados com ferramentas digitais, como o Adobe 

Photoshop, que permitem misturar, modificar e justapor os elementos, 

63 “rejection of the technical sophistication of the photorealistic ‘real’”

64 “post-digital drawing”
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trabalhando e suavizando as suas ligações e limites, criando um conjunto 

gráfico coeso e compreensivo, que mantém em aberto o diálogo entre o 

arquitecto e o espectador. 

Neste contexto, o desenho pós-digital configura uma abordagem à 

cultura digital, que se afasta das simulações perfeitas da realidade, 

assumindo expressamente as qualidades representativas dos mecanismos 

tradicionais. Utiliza fragmentos de imagens, tal como a colagem, mas com 

o uso de processos digitais, cria um conjunto coesa. Esta combinação de 

características de diferentes mecanismos de representação, dá origem a um 

SiStema Híbrido.

3.4_ Sistemas Híbridos

Os mecanismos que têm a sua origem na combinação de outros, adquirindo 

algumas características de cada um deles, são entendidos como SiStemaS 

HíbridoS. Neste sub-capítulo abordar-se-ão estes sistemas, através da 

análise de três casos de estudo: o corte perspéctico, o desenho pós-digital 

e a maquete projectada. O estudo dos dois primeiros mecanismos baseia-se 

em referências bibliográficas, e o último surgiu a partir de uma experiência 

em contexto académico. 

3.4.1_Corte Perspéctico

O corte perspéctico pode ser considerado um SiStema Híbrido, pois 

combina dois mecanismos tradicionais: uma representação em corte ou 

secção e uma representação em perspectiva. O corte, ou secção, é uma 

projecção ortogonal que surge da secção do objecto arquitectónico por 

um plano vertical. Neste tipo de desenho, são representados o perfil 

interior, o perfil exterior e o material que os separa, sendo que todos os 

planos paralelos ao plano da figura mantêm a sua escala em verdadeira 

grandeza, forma e proporção (Lewis, Tsurumaki & Lewis, 2016 ; Ching & 

Juroszek, 2018). A perspectiva ilustra os objectos e o espaço como seriam 

percepcionados visualmente pelo espectador, ilustrando a aparência 

da realidade num plano de representação. Esta sugere espacialidade, 

profundidade e tridimensionalidade, e possibilita “uma visão experiencial do 

espaço”65 (Ching & Juroszek, 2018, p. 239).

65 “an experiential view of space”



71

#64_“Pantheon”, Codice Coner, 
Bernardo della Volpaia, 1515.
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Na análise do capítulo 2, foram estudadas as características das projecções 

ortogonais e da perspectiva, tendo-se compreendido as suas capacidades 

representativas. Por um lado, o corte, como projecção ortogonal, é uma 

abstracção que tem a capacidade de representar questões dimensionais do 

projecto, constituindo um mecanismo com capacidades de representação 

quantitativa e enfática ou abstracta. Por outro lado, a perspectiva ilustra o 

espaço como seria percepcionado visualmente pelo observador, e evoca 

possíveis experiências e sensações. Esta constitui, assim, um mecanismo 

de representação qualitativa, experiencial e compreensiva ou realista.

O corte perspéctico combina os atributos rigorosos do corte com a 

profundidade pictórica da perspectiva central, permitindo ilustrar tanto 

aspectos construtivos como a qualidade dos espaços formados pela 

estrutura (Ching & Jusoszek, 2018). Este facto pode ser entendido no 

corte da Bow-Wow House (2005) do atelier Bow-wow (Figura #63), no qual 

se pode verificar uma mistura de detalhes construtivos com elementos 

ilustrativos da actividade do espaço interior. Como referido por Lewis, 

Tsurumaki e Lewis (2016, p. 29), o corte perspéctico “combina o quantificável 

com o perceptual”66.

Este sistema já era utilizado desde o Renascimento, como se pode 

verificar pelo desenho do “Pantheon” de Bernardo della Volpaia (1475-

1521/2) presente na obra Codice Coner (c.1515) (Figura #64). No entanto, 

os processos digitais vieram possibilitar a produção automatizada deste 

sistema representativo, que pode ser extraído directamente de um modelo 

digital.

O corte perspéctico adquire, assim, qualidades tanto das projecções 

ortogonais, nomeadamente a possibilidade de representar quantitativamente, 

como do desenho em perspectiva, designadamente a capacidade de 

representar as questões qualitativas e experienciais do objecto. Assim, este 

sistema oferece a oportunidade de representar em simultâneo os aspectos 

quantitativos, qualitativos e experienciais (Quadro Q.04) . Em termos 

comunicativos, este mecanismo é mais compreensivo na transmissão 

das ideias projectuais a entidades exteriores à disciplina que a projecção 

ortogonal simples. No entanto, continua a manter o carácter abstracto, 

estabelecendo-se ainda no campo do enfático (Esquema E.02).

66 “combines the quantifiable with the perceptual”

#63_Corte perspéctico da Bow-Wow 
House, Atelier Bow-Wow, 2005.
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3.4.2_Desenho Pós-Digital

O desenho pós digital pode ser considerado um mecanismo que advém da 

conciliação da visualização com a colagem. No capítulo 2, verificou-se que 

a visualização constitui um mecanismo que recorre a ferramentas digitais 

para compor uma imagem realista com capacidades de representação 

qualitativa e experiencial, comunicando-as de modo compreensivo. A 

colagem caracteriza-se igualmente pela sua capacidade de representar 

questões qualitativas e experienciais do projecto, mas o seu carácter vago 

e incompleto permite questionar e especular sobre a realidade. Em termos 

comunicativos, a colagem constitui um mecanismo enfático ou abstracto, 

que mantém o diálogo entre o arquitecto e o observador em aberto.

Neste contexto, o desenho pós-digital adquire as capacidades qualitativas 

e experienciais de ambos os mecanismos que estão na sua base. Este 

mecanismo ganha tanto as capacidades ideacionais e enfáticas da colagem 

como a capacidade compreensiva da visualização, estabelecendo um ponto 

entre estes dois mecanismos. Por um lado, a combinação de  referências 

de natureza distinta (fragmentos de fotografias, pinturas, desenhos) permite 

questionar e especular sobre a realidade ainda não construída. Por outro 

lado, as ferramentas digitais de manipulação de imagem trabalhar e modificar 

os fragmentos utilizados, criando um conjunto mais coeso e compreensivo. 

Este mecanismo é mais ou menos compreensivo dependendo do grau de 

realismo dos fragmentos de imagem utilizados na sua composição. 

O desenho pós-digital utiliza referências à pintura e ao desenho para se 

desapegar da realidade, vivendo no “limbo”. As referências à pintura e ao 

desenho são evidentes nas figuras #65 e #66 criadas pelo atelier Fala, nas 

quais são utilizadas figuras humanas, vegetação ou elementos de mobiliário 

referentes a obras de pintores como David Hockey (1937-), Edward Hopper 

#65 #66 #67

#65_Vista exterior da Casa na Rua do 
Paraíso, Fala Atelier (2016).

#66_Vista interior da Casa na Rua do 
Paraíso, Fala Atelier (2016).

#67_Morning in a City, E. Hopper, 1944.
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Q.05_Capacidades representativas do 
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E.03_Capacidade comunicativa do 
desenho pós-digital..

(1882-1967) e Henri Rousseau (1844-1910). Por exemplo na figura #66, é 

utilizada uma figura humana pertencente à obra Morning in a City (1944) 

de Edward Hopper (Figura #67). O atelier Fala utiliza estas composições na 

comunicação com clientes, e como referido o arquitecto Filipe Magalhães, o 

seu co-fundador, os desenhos pós-digitais permitem que estes se “afastem 

da realidade” e discutam ideias arquitectónicas com o arquitecto (Medina, 

2017).

Deste modo, o desenho pós-digital mantém as capacidades de 

representação qualitativa e experiencial dos mecanismos que estão na 

sua base, e adquire as capacidades ideacionais da colagem, permitindo a 

discussão e desenvolvimento do projecto (Quadro Q.05). Os fragmentos 

de imagens referentes a desenhos e pinturas que compõem a colagem 

tornam este sistema menos realista que uma visualização, continuando a 

ser compreensivo e eficaz na comunicação com clientes (Esquema E.03).

3.4.3_Maquete Projectada

No âmbito da disciplina de Projecto Final em Arquitectura I, foi elaborada 

uma maquete na qual foram projectadas sequências de diagramas. A 

apresentação era relativa à cidade do Mindelo na ilha de São Vicente, Cabo 

Verde, e consistia numa análise da cidade e implantação de uma estratégia 

de intervenção à escala urbana. 

#70

#68

#69

#68_Diagrama da evolução da cidade do 
Mindelo.

#69_Diagrama da evolução da cidade do 
Mindelo (Figura #68) projectado no 
modelo tridimensional.

#70_Diagrama dos declives da cidade 
do Mindelo projectado no modelo 
tridimensional.
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Optou-se pela utilização de uma maquete topográfica da cidade (escala 

1:5000), como base da apresentação pois pretendia-se que o observador 

entendesse que a configuração urbana é fortemente influenciada pela 

topografia e pelos declives acentuados da ilha. Para explicar a análise 

da cidade e a formulação da estratégia, recorreu-se a uma sequência 

deliberada de diagramas analíticos, projectados no modelo tridimensional 

físico. O modo como esta sequência de imagens foi construída adquire as 

características de um vídeo, pois compõe uma narrativa, explicando todos 

os factores que levaram à estratégia urbana, contendo momentos em que 

é expressada a ilusão de movimento e de tempo, como a ilustração da 

expansão histórica da cidade.

Neste contexto criou-se um mecanismo que combina características 

representativas do diagrama, do vídeo e do modelo físico. No capítulo 

anterior, concluiu-se que os diagramas têm a capacidade de representar 

quantitativamente, e podem sugerir questões qualitativas do projecto. Estes 

também constituem mecanismos que auxiliam na idealização do projecto. Os 

vídeos, como uma sequência de imagens, têm a capacidade de representar 

questões quantitativas, qualitativas e experienciais do projecto, dependendo 

das características das imagens que o compõem. Neste caso, as imagens 

são diagramas analíticos, originando a que este vídeo se possa entender 

como um SiStema Híbrido em si mesmo, que representa maioritariamente 

questões quantitativas da análise e da estratégia. O modelo físico, em geral, 

possui capacidades de representação qualitativa, podendo representar 

algumas questões quantitativas, dado o seu rigor e escala específica. Auxilia 

igualmente o processo de idealização, podendo comunicar tanto de modo 

compreensivo como de modo enfático. No entanto, o modelo físico utilizado 

na apresentação é simplesmente um modelo abstracto e rigoroso da 

topografia, que pretende transmitir primordialmente as questões qualitativas 

da topografia da cidade.

Assim, o mecanismo resultante, “maquete projectada”, possibilita a 

representação simultânea de aspectos quantitativos e qualitativos do 

projecto (Quadro Q.06). Na comunicação, este mecanismo torna o vídeo 

diagramático menos abstracto devido à tangibilidade do modelo físico, 

continuando a comunicar de forma enfática (Esquema E.04).
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Q.06_Capacidades representativas da 
maquete projectada.

E.04_Capacidade comunicativa da 
maquete projectada.

#71

#72

#71_Diagrama dos espaços públicos da 
cidade do Mindelo projectado no 
modelo tridimensional.

#72_Diagrama da estratégia projectado 
no modelo tridimensional.
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3.4.4_Síntese

oS SiStemaS HíbridoS consistem na combinação de outros mecanismos, 

adquirindo algumas das suas características. Os três exemplos estudados 

neste sub-capítulo constituem SiStemaS HíbridoS: o corte perspéctico é 

uma combinação de dois mecanismos tradicionais; o desenho pós-digital 

combina características de ferramentas tradicionais e digitais; e a maquete 

projectada concilia um SiStema Híbrido (vídeo diagramático) com um 

mecanismo tradicional. 

Através do exemplo do corte perspéctico, pode verificar-se que este tipo de 

mecanismos já é utilizado desde o Renascimento e que é vantajoso para 

a representação e comunicação gráfica do projecto. O desenho pós digital 

alia a abstracção da colagem ao realismo proporcionado pelas ferramentas 

digitais, originando um mecanismo compreensivo que cria uma linguagem 

entendida tanto pelo arquitecto como pelo cliente, que procura a discussão 

conceitos arquitectónicos entre estas entidades. A maquete projectada 

surge de uma experiência em ambiente académico, que possibilitou aliar a 

abstracção de um diagrama à dinâmica do vídeo e à tangibilidade do modelo 

tridimensional. Este mecanismo possui características específicas para 

transmitir as intenções projectuais de forma clara e optimizada.

Desta forma, cada SiStema Híbrido adquire características das ferramentas 

que o compõem, potencializando a representação e comunicação de ideias 

arquitectónicas. Estes sistemas oferecem múltiplas combinações entre 

mecanismos tradicionais, mecanismos digitais e mecanismos híbridos, 

dando origem a uma infinidade de soluções expressivas, enriquecendo a 

representação e comunicação do projecto de arquitectura.
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4_Conclusão

A presente dissertação aborda o tema da representação e comunicação 

gráfica no projecto de arquitectura. A investigação teve como principal 

objectivo estudar as capacidades e os limites dos mecanismos 

representativos tradicionais e digitais utilizados na disciplina. Visou 

compreender o impacto dos processos digitais no tema e entender as 

potencialidades dos mecanismos que têm origem na combinação de outros, 

adquirindo algumas das suas características, denominados na presente 

dissertação como SiStemaS HíbridoS.

A representação e a comunicação são essenciais no processo de projecto 

em arquitectura, já que possibilitam desenvolver e aperfeiçoar continuamente 

soluções projectuais. Durante vários séculos, a representação gráfica no 

projecto de arquitectura baseou-se essencialmente em desenhos e modelos 

tridimensionais físicos, contudo o meio digital veio originar novos modos de 

expressar a arquitectura, consequentes dos desenvolvimentos tecnológicos. 

Os processos digitais introduziram a simulação como um mecanismo que  

substitui a realidade por ela própria, sendo fechada e determinística Ao 

contrário da simulação, a representação utiliza sinais referentes à realidade, 

proporcionando espaço para ambiguidades entre o sinal e a realidade.

A representação não é um produto estático ou completo, sendo capaz de 

evocar a realidade à mente de quem a percepciona. Apresenta diversas 

qualidades, nomeadamente a quantitativa, a qualitativa, a experiencial, a 

ideacional e a comunicativa enfática ou compreensiva. Estas constituíram 

a base para o estudo das capacidades e limites representativos dos 

diferentes mecanismos, que foi organizado em quatro categorias - deSenHo, 

manipulação de imagenS, modeloS tridimenSionaiS e ambienteS 

digitaiS. A análise culminou na elaboração de um quadro síntese, que 

expressa, de um modo geral, as capacidades representativas de cada 

mecanismo estudado.

O quadro síntese permitiu perceber quais os mecanismos mais vantajosos 

para cada tipo de representação. Constatou-se que os diagramas, 

as projecções ortogonais e os modelos digitais são os mecanismos 

mais eficazes na representação quantitativa e que as ferramentas de 

manipulação de imagem não vieram introduzir novas capacidades 

significativas a este tipo de representação. Todas as categorias apresentam 

elevadas capacidades de representação qualitativa, à excepção da categoria 
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deSenHo, que se baseia maioritariamente na perspectiva para este tipo de 

representação.

As categorias que melhor possibilitam a representação experiencial são a 

manipulação de imagem e ambienteS digitaiS. O modelo digital constitui 

uma base para outros mecanismos que representam experiencialmente, 

apesar dos modeloS tridimenSionaiS não apresentarem capacidades de 

representação experiencial significativas, Os mecanismos mais vantajosos 

no processo de idealização são o esquisso, o diagrama e qualquer um dos 

modeloS tridimenSionais. Os modelos digitais distinguem-se dos restantes 

mecanismos de representação ideacional pois introduzem um novo sujeito 

no processo de concepção, o computador. 

Por fim, em termos comunicativos, os mecanismos que apresentam 

melhores capacidades de comunicação enfática ou abstracta são o 

diagrama, as projecções ortogonais, a axonometria e a colagem. Os 

mecanismos mais eficazes na comunicação compreensiva ou realista do 

projecto são a perspectiva, a visualização e os ambienteS digitaiS. O vídeo 

e os modeloS tridimenSionaiS têm a capacidade de representar de ambas 

as formas, mas não em simultâneo.

Após uma reorganização do quadro síntese, foi possível estabelecer 

as diferenças entre as capacidades representativas dos mecanismos 

tradicionais e dos mecanismos digitais. Em suma, pode afirmar-se que 

tanto os mecanismos tradicionais como os mecanismos digitais são 

eficazes na representação quantitativa, mas as ferramentas digitais 

apresentam vantagens na representação rigorosa de geometrias menos 

regulares. Enquanto que os mecanismos tradicionais permitem representar 

qualitativamente e experiencialmente o projecto através de estímulos visuais 

e tácteis, os mecanismos digitais introduzem outro tipo de estímulos, como 

estímulos auditivos e a ilusão de tempo. Ambos auxiliam o processo de 

concepção, contudo, os mecanismos digitais adicionam outro “sujeito” a este 

processo, o computador, permitindo criar uma realidade estranha à mente 

do arquitecto. 

Em termos comunicativos, ambos os mecanismos têm capacidades de 

representação enfática ou abstracta, no entanto os sistemas digitais 

oferecem maior diversidade de ferramentas que comunicam de modo 

compreensivo ou realista, podendo tornar-se simulações digitais se a 

procura pelo realismo for levada ao extremo. 
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Neste contexto, foi possível concluir, primeiramente, que os sistemas digitais 

não substituem os sistemas tradicionais, mas podem ser considerados um 

complemento a estes, já que criam novas oportunidades de expressar e 

comunicar ideias arquitectónicas.

Foram estudados três exemplos considerados SiStemaS HíbridoS, 

nomeadamente, o corte perspéctico, o desenho pós-digital e a maquete 

projectada. Estes resultam da combinação de mecanismos e adquirem 

características das ferramentas que os compõem.

O corte perspéctico combina dois mecanismos tradicionais:  a secção 

- projecção ortogonal - e uma perspectiva; oferecendo a oportunidade 

de representar em simultâneo os aspectos quantitativos, qualitativos e 

experienciais do projecto. É um sistema que alia o carácter abstracto da 

secção ao realismo da perspectiva, sendo mais compreensivo que a secção, 

mas que ainda assim se encontra no campo do enfático.

O desenho pós-digital advém da conciliação de um mecanismo digital com 

um mecanismo tradicional, mais especificamente, de uma visualização com 

uma colagem, mantendo as capacidades qualitativas e experienciais de 

ambas e adquirindo as capacidades ideacionais da colagem. É um sistema 

menos realista que a visualização, afastando-se das simulações, mas que 

permanece no âmbito da comunicação compreensiva.

A maquete projectada surgiu de uma experiência em contexto académico 

e combina um vídeo diagramático, em si mesmo um SiStema Híbrido, com 

um modelo físico do terreno, possibilitando a representação simultânea dos 

aspectos quantitativos da estratégia e qualitativos da topografia da cidade.  

É um sistema que associa a abstracção do vídeo diagramático à 

tangibilidade do modelo físico, comunicando de forma enfática.

Um segundo conjunto de conclusões decorreu da análise destes três 

exemplos que estabelecem os SiStemaS HíbridoS, permitiu compreender, 

em primeiro lugar, que o SiStema Híbrido já é utilizado desde o 

Renascimento. Em segundo lugar, demonstrou que é possível conciliar 

mecanismos tradicionais, mecanismos digitais e SiStemaS HíbridoS, criando 

uma infinidade de soluções expressivas para o projecto. Por fim, revelou 

que é possível conceber soluções de representação e comunicação gráfica 

adaptadas e personalizadas às características e necessidades de cada 

projecto.
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Assim, o arquitecto, ao compreender as capacidades e os limites 

representativos dos mecanismos à sua disposição, pode criar soluções 

expressivas adaptadas às necessidades do projecto, potencializando a 

representação e comunicação gráfica das ideias arquitectónicas. 

Em conclusão, os processos digitais criaram novas possibilidades 

representativas e comunicativas, e potenciaram o SiStema Híbrido, 

dando origem a uma infinidade de novos mecanismos que enriquecem a 

representação e comunicação do projecto de arquitectura. 

Poderão estes SiStemaS HíbridoS potencializar novos modos de 

conceptualizar a arquitectura?

Desenvolvimentos Futuros

Esta dissertação estabelece o SiStema Híbrido como uma realidade de 

representação e comunicação gráfica do projecto de arquitectura, pelo 

que interessa estudar de que modo este pode ter influência no processo 

criativo. Para tal, propõe-se um levantamento de casos de qualidade 

reconhecida pela comunidade disciplinar que utilizem o SiStema Híbrido na 

representação e comunicação gráfica projectual, de modo a estabelecer, a 

partir das suas singularidades, as condições comuns que definem o SiStema 

Híbrido como um mecanismo de transformação do acto de concepção. 

Perspectiva-se que alguns avanços no âmbito desta pesquisa deveriam ser 

abordados em conferências nacionais e internacionais com o objectivo de 

criar novo conhecimento sobre os SiStemaS HíbridoS.
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