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Resumo: A presente pesquisa pretende contribuir para a discussão crítica sobre a 
representação manual e digital no processo projetual dentro das escolas de Arquitetura e 
Urbanismo, com enfoque nas possíveis mudanças de paradigma proporcionadas pela 
utilização da tecnologia digital no exercício da prática projetual dos alunos. No entanto, no 
presente momento não se pode afirmar que esta transição é satisfatória ou insatisfatória. 
Este estudo trabalha em torno de questões sobre a dialética prancheta x computador, de 
modo a descrever e situar o panorama dentro das escolas, sem, contudo, a pretensão de 
formular respostas objetivas e definitivas. A pesquisa fará relações entre o raciocínio lógico-
mental dos alunos e as ferramentas de representação gráfica em cada fase do exercício 
projetual com o objetivo geral de gerar reflexões sobre o tema abordado e possíveis 
hipóteses que permitam novas pesquisas sobre esse tema relativamente recente. 
Palavras chave: projeto de arquitetura, representação gráfica, ferramentas digitais 

 
Abstract: The present research aims to contribute to the critical discussion on the 
representation manual and digital in projectual within the schools of Architecture and Urban 
Planning, with a focus on possible changes of paradigm offered by the use of digital 
technology in the performance of projectual practice of students. However, in the present 
moment we cannot say that this transition is satisfactory or unsatisfactory. This study works 
around questions about the dialectics clipboard x computer, in order to describe and 
delineate the panorama within the schools, without, however, claim to formulate objective 
responses and definitive. The research will relations between the logical reasoning-mental of 
the students and the tools of graphical representation in each stage of the exercise projectual 
with the general objective to generate reflections on the topic and possible hypotheses that 
allow new research on this topic relatively recent. 
Keywords: architecture design, graphical representation, digital tools 

1 INTRODUÇÃO 

 A evolução da tecnologia computacional tem permitido sua utilização 

crescente nas mais diferentes áreas da atividade humana. O campo da arquitetura e 

urbanismo não ficou imune a essa utilização, sendo hoje uma realidade na produção 

de arquitetura, deixando de ser apenas um sinal de modernidade, tornando-se uma 

ferramenta cada vez mais presente no cotidiano. Portanto, seu uso deve ser tratado 

como uma opção de ferramenta que acrescenta novas possibilidades, e não como 

uma obrigação decorrente dos avanços tecnológicos.  

 A dialética prancheta x computador tem avançado nos últimos anos dentro 

das escolas, sendo ainda mais evidenciado a partir do advento da Portaria do MEC 

1770/94, que torna obrigatório o ensino da informática aplicada. Presunçosos que o 

computador possa tornar-se referência ou possa vir a inibir os processos criativos da 

atividade projetual, alunos e professores experimentam uma familiaridade como 



 

também aversão ao computador. Apesar das ferramentas da computação gráfica 

exercerem grande fascínio sobre os estudantes de arquitetura, a sua utilização não 

elimina o conhecimento dos sistemas de representação, que segundo os 

professores entrevistados, visto que os problemas projetuais exigem raciocínio 

geométrico, reflexo da forma tradicional de composição. 

O reconhecimento de que o computador é mais que mera ferramenta vem 

também de Steele (2001), que faz uma análise em relação à mudança de 

comportamento profissional e as influências causadas pelo uso de programas de 

computador. Estaríamos vivendo, de acordo com o autor, o início de uma nova era 

arquitetônica, onde a metodologia de projeto passa a sofrer importantes 

transformações e os resultados acabam por apontar novos rumos e possibilidades 

para a arquitetura. Ou seja, em pleno começo do século XXI estaríamos agora sob o 

paradigma, não mais da revolução industrial, mas da revolução digital.  

Historicamente a utilização dos computadores dentro das escolas de 

arquitetura limitara-se à otimização de processos nos exercícios projetuais. 

Percebido seu potencial na representação gráfica, inicia-se a utilização em fases 

mais avançadas para elaboração de desenhos técnicos, com a utilização 

principalmente de programas CAD.  

Portanto, se faz necessário entender se (e como) a computação gráfica está 

substituindo o desenho à mão. Leggitt (2004) diz que na ultima década tem havido 

avanços incríveis na computação com a introdução de novos softwares, fazendo 

com que os velhos e bons desenhos à mão livre sofram o reflexo desses avanços, 

sendo deixados de lado.   

Ainda, segundo Leggitt (2004, p.15), “transmitir ideias de projeto através de 

desenhos é na verdade mais fácil do que até mesmo há uma década, graças aos 

equipamentos e serviços que hoje estão disponíveis.” Porém, sobre a riqueza que 

tem por trás do desenho a mão o autor relata que “nenhum programa de computador 

pode reproduzir o maravilhoso caráter de um desenho à mão livre, embora alguns 

novos programas estejam chegando bem perto” (LEGGITT, 2004, p.VIII). 

Propõe-se aqui uma discussão sobre a utilização do computador como 

ferramenta de criação e representação, em diferentes fases do projeto. Faz-se 

necessário então, uma reflexão. Questiona-se aqui se o computador é apenas uma 

ferramenta que auxilia na confecção de desenhos, ou se ele pode participar de todo 

o processo de projeto. Até que ponto o uso de softwares privilegiam o processo de 



 

aprendizagem em detrimento do meio tradicional do desenho a mão livre? Trabalhar 

em torno destas questões, de modo a descrever e situar o panorama atual nas 

escolas, para respondê-las, é o objetivo deste trabalho sem, contudo, ter a 

pretensão de formular respostas objetivas e definitivas. 

2 A DIALÉTICA PRANCHETA X COMPUTADOR DENTRO DAS ESCOLAS 

 Em entrevista realizada com alguns professores de duas escolas de 

arquitetura e urbanismo de Londrina-PR, percebe-se a visão com relação ao 

exercício da prática projetual de seus alunos nas disciplinas de projeto. Todos 

acreditam serem benéficos os avanços tecnológicos agregando novas possibilidades 

de utilização, considerando inevitáveis essas discussões dentro das escolas.   

 Contudo, não eximem a importância do desenho à mão, como exercício de 

domínio e compreensão espacial. Segundo alguns professores, a representação 

tradicional de projeto pode até ser superada pelos meios computacionais no 

mercado de trabalho, mas é essencial nos primeiros anos da formação do arquiteto 

para que desenvolva habilidades perceptivas, como pré-requisito para utilização da 

tecnologia digital num segundo momento. 

 De acordo com Contier (1999), pelo fato da arquitetura ser um campo 

multidisciplinar, abrangendo tantos aspectos, acaba por se tornar por vezes muito 

complicado definir a forma mais adequada da prática projetual. No entender de 

Contier, houveram mudanças significativas no campo da arquitetura com a evolução 

dos recursos tecnológicos.  

Na minha época (formou-se em arquitetura em 1978), você não sonhava em 
ser arquiteto se não tivesse um mínimo de representação e de gosto pelo 
desenho. Hoje em dia se aventuram pessoas que pegam no lápis como 
quem escreve com um caco de telha (CONTIER, 1999, p.16). 

Superou-se, portanto, a ideia inicial de mera substituição dos recursos 

tradicionais de representação do projeto de arquitetura: aquela ideia do “passar a 

limpo” é substituída pela concepção das ideias iniciais dos projetos já em “prancheta 

digital”, visto que alguns programas baseados em princípios de esboços/croquis 

possibilitam uma maior liberdade de expressão do usuário ao utilizar o computador. 

Os professores observam que o computador aparece em todas as fases de 

projeto por muitos alunos. Enquanto alguns veem esse fato como inevitável dentro 

das escolas, com benefícios ao possibilitarem visualização rápida e elucidativa do 

objeto em elaboração, além de permitirem modificações em tempo real em função 

das decisões tomadas durante o exercício, contribuindo para a melhoria e 



 

entendimento das relações espaciais do objeto em questão, outros pensam que as 

ferramentas digitais ainda não permitem a concepção de ideias inicias do projeto. 

Contudo, os professores que acreditam que o computador é amplamente 

utilizado nas fases iniciais do projeto, falam que isso se deve ao fato de os 

estudantes terem facilidade de assimilar as novas tecnologias até mais que o próprio 

domínio de projeto. Percebem como consequência desse fato alunos menos 

criativos, pois buscam apenas o resultado final facilitado pelas ferramentas.  A 

pressa por obter o projeto em seu nível final, suprime a reflexão no processo de 

concepção. Percebem significativa falta de compreensão e domínio daquilo que se 

está projetando, causada talvez pela deficiência do desenho manual. Segundo 

Ortega (2000), os primeiros croquis dos arquitetos são manifestações pessoais 

sobre condicionantes importantes do projeto, essenciais na metodologia do projeto. 

Se há a importância do croqui para a compreensão daquilo que se está projetando, 

e, ao mesmo tempo seu declínio aparente, tem-se como desdobramento a falta de 

inteligência lógico-espacial nos mais diversos níveis.  

Essa falta de raciocínio de projeto também é vista pelos professores como 

consequência da falsa crença que os alunos têm que os programas de computador 

possam resolver seus problemas projetuais, isto é, que a maior facilidade em 

desenvolver o desenho arquitetônico possa levar, em si, a uma boa resolução de 

projeto. E ainda, apontam que o problema básico do modelo digital ocorre na visão 

do todo. A facilidade e agilidade de se ver o desenho na tela, especialmente quando 

se trabalha com extensos programas de necessidades, fazem com que o aluno 

perca a percepção de escala dos objetos e destes com o conjunto ao qual 

pertencem. Diferentemente do passado, comparação percebida em Contier que 

reforça: “Quando o profissional desenhava a lápis, era possível ver o desenho inteiro 

na sua frente. Tinha aquela coisa de correr o olho por tudo e dava para ter um 

controle visual do conjunto” (CONTIER, 1999, p.16). 

Outro cuidado que se deve ter, citado pelos professores, com relação aos 

softwares é por conta da dependência que o aluno pode vir a ter, a ponto de não 

executar determinada proposta no projeto por não saber materializar a ideia no 

software, prejudicando assim a ideia inicial. Problema este que se resolve com o 

desenho manual, que sem o compromisso com a rigidez e racionalidade da 

tecnologia, incentiva esse exercício e processo de percepção, concepção e criação.  



 

No lápis é possível fazer um traço que você lança definindo uma curva, por 
exemplo, pelo gesto. Com o mouse não dá para fazer isso. Então você tem 
de pegar os pontos e vir trazendo... eu não sei se os projetos de alguns 
arquitetos não ficariam mais durinhos, mais bem comportados, se 
concebidos no CAD (CONTIER, 1999, p.17). 

Por fim, declaram que a representação de ideias iniciais, entretanto, pode ser 

no computador desde que se tenha domínio daquilo que se está projetando, tendo a 

tecnologia como ferramenta de apoio, mas não como solucionador do problema 

arquitetônico em si. A questão está em como fazer uso da tecnologia. 

Já a visão de outra parcela dos professores defende que o croqui a mão livre 

continua insuperável na fase conceitual do projeto, quando uma série de formas e 

compreensão espacial tem que ser explorada rapidamente. Visão esta que pode ser 

confirmada, sobre a importância de se desenhar à mão livre mesmo nos dias de 

hoje, “... continua sendo importante como sempre foi – talvez seja ainda mais 

importante na era da computação – conseguir capturar ideias criativas na forma de 

rascunhos e desenhos à mão livre, seguros e realistas.” (LEGGITT, 2004, p.VIII). 

3 METODOLOGIA 

Além das entrevistas com professores da área de arquitetura, mais 

especificamente das disciplinas de projeto, o questionário, outro item de 

procedimento desta pesquisa, foi à forma escolhida para a obtenção de uma 

avaliação por parte dos alunos. Sobretudo, este questionário é mais um expediente 

para angariar subsídios para a reflexão sobre a dialética abordada, tendo em vista 

uma efetiva contribuição para novas pesquisas a partir do tema abordado. 

3.1 Tipo e Local da Pesquisa 

A abordagem da presente pesquisa foi de caráter exploratório, com o intuito 

de realizar uma aproximação das características do fenômeno apresentado - o uso 

do computador no ensino de arquitetura – com embasamento no procedimento 

qualitativo de análise. O delineamento inicial adotado ocorreu através de revisão 

bibliográfica na literatura direcionando os procedimentos de coleta de dados. 

 O universo tomado como referência foi o curso de Arquitetura e Urbanismo 

em duas escolas localizadas na cidade de Londrina- PR: Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL). 

3.2 População e Amostra 

 Para compor esse universo foram estabelecidos inicialmente grupos para 

melhor delinear a pesquisa, sendo eles: dez professores da disciplina de projeto de 



 

arquitetura de ambas as escolas e três profissionais em curso de mestrado na área 

de metodologia de projeto que estivessem pesquisando sobre temas correlatos. 

 Para a aplicação dos questionários estipulou-se um grupo de alunos de 

diferentes séries cursando a disciplina de projeto de arquitetura na grade curricular. 

3.3 Método e instrumentos da coleta de dados 

 Foram elaboradas questões para a entrevista semiestruturada com os 

professores tendo objetivo geral de direcionar a formulação dos itens dos 

questionários a serem aplicados para os alunos. Essas questões foram elaboradas 

de acordo com o tema da pesquisa com base na bibliográfica revisada, sempre com 

o embasamento de possibilitar reflexões, e não atingir respostas objetivas.  

 Toda entrevista ou questionário apresenta dificuldades, não só na sua 

elaboração e posterior tabulação, como também na busca dos respondentes, do 

público pesquisado. Este não foi exceção: nas entrevistas e na aplicação dos 

questionários observou-se a dificuldade na disponibilidade dos respondentes, aliada 

ao pouco tempo disponível por ambas as partes da pesquisa. 

 A solução adotada foi à entrevista via e-mail, deixando os entrevistados livres 

para responderem em momentos mais apropriados, apresentando-se a maneira 

mais viável. Dentre os dez professores que foram enviados a entrevista, seis 

retornaram contribuindo para a pesquisa. 

  A partir das respostas obtidas, foi elaborado o modelo de questionário, 

organizado em dois blocos. Um primeiro bloco (A), com questões gerais sobre a 

atualização dos alunos quanto à dialética prancheta x computador percebido nas 

escolas, com o objetivo de levantar como acontece à utilização do computador para 

representação gráfica na prática projetual e avaliar o nível de atualidade quanto aos 

recursos computacionais aplicados aos projetos desenvolvidos por esses alunos. O 

outro bloco (B) foi composto por perguntas que procuravam saber qual ferramenta 

era utilizada no exercício projetual nas diferentes fases de projeto estabelecidas de 

acordo com as respostas dos entrevistados em fase à priori.  

 Uma vez elaborado o questionário, este foi aplicado, diretamente pela autora 

da pesquisa, aos alunos que se prontificaram a responder, em todos os anos do 

curso, nas duas universidades estabelecidas. Muitos se mostraram prestativos ao 

responderem, colocando-se prontamente à disposição, sem, portanto a identificação 

dos respondentes. O período de aplicação dos questionários foi de 17 dias. 



 

 Do total de 160 questionários previamente estabelecidos como amostra da 

pesquisa, retornaram 101 respondidos, que destes foram compilados e analisados 

na etapa final da pesquisa. 

4 RESULTADOS 

 De acordo com as questões do bloco A, verificamos, por exemplo, que dos 

alunos de Arquitetura e Urbanismo das duas escolas 50,50% tem estado 

mediamente informado sobre as mudanças de paradigma, dentro das escolas de 

arquitetura, proporcionadas pela utilização da tecnologia digital no exercício da 

prática projetual. Ao passo que 8,91% ainda se mantém desatualizados. 

 Contudo, 4,95% nunca utilizaram o computador para representação gráfica, 

sendo que destes, todos se encontram no primeiro ano do curso, fase esta na qual é 

incentivado o desenho manual e caracterizada pela falta de familiaridade com os 

softwares da área. Porém, 40,59% dos alunos tem utilizado com frequência a 

tecnologia digital como ferramenta de representação em seus exercícios projetuais.  

 Percebeu-se que a utilização do computador em todas as fases do projeto 

acontece de forma gradativa à medida que os alunos estão em anos mais 

avançados do curso. Contrapondo os 4,95% dos alunos, 36,63% do total, já não 

mais utilizam a prancheta, e sim o computador desde a primeira fase do projeto. 

 Portanto verificou-se que uma parcela considerável dos alunos de arquitetura 

e urbanismo utilizam recursos de tecnologia digital em todas as fases de projeto 

classificadas, como apresentada na tabela abaixo: 

Tabela 1 - Índice de utilização de ferramentas digitais nas diferentes fases do projeto 

   Fase analítica  41,58% 

   Macrozoneamento 48,51% 

   Estudo Preliminar 75,24% 

   Anteprojeto 75,24% 

   Apresentação 75,24% 

Fonte: Dados compilados pela autora através dos questionários aplicados 

 De acordo com os resultados obtidos, a utilização do computador acontece 

majoritariamente nas fases intermediárias e finais do exercício projetual. Informação 

essa que se confirma com a porcentagem dos alunos que se utilizam de croquis nas 

fases iniciais do projeto, caracterizando 88,12% (como mostra o gráfico 1). 

 Mas como ocorre o uso das ferramentas pelos alunos? No gráfico 1 percebe-

se ainda o menor emprego do desenho técnico na prancheta ou uso de maquete 



 

física. O desenho técnico na prancheta aumenta com o avanço das fases do projeto. 

Assim como a maquete que é mais utilizada na fase final de apresentação. 

 Cruzando com as análises feitas de acordo com os anos do curso, percebe-se 

que essa parcela que utiliza a prancheta como ferramenta para desenho até mesmo 

nas fases mais avançadas, é de alunos que se encontram nos primeiros dois anos 

de curso, que apresentam falta de familiaridade com as ferramentas digitais, 

característica essa que vem se alterando ao longo do curso. Os alunos que se 

encontram nas séries subsequentes, fazem parte da maioria que utiliza os recursos 

digitais nas fases inicias, o que se amplia ao longo do processo do projeto, sendo os 

recursos mais utilizados nas fases do estudo preliminar, anteprojeto e apresentação.  

 A quantidade de alunos que utilizam croquis à medida que avançam as 

etapas do exercício projetual diminui, porém com um relativo aumento na fase final 

de apresentação. Pode-se dizer que esse pequeno aumento decorre de uma 

eventual ideia que não se obteve êxito com a representação digital do projeto, e para 

isso o desenho à mão livre passa a ser o recurso eleito para passar essa ideia. 

Gráfico 1  – Desenhos/ferramentas utilizadas nas diferentes etapas de projeto 

 
Fonte: Dados compilados pela autora através dos questionários aplicados 

4.1 Os Programas Gráficos Usuais 

 De acordo com as pesquisas realizadas os softwares mais presentes no 

cotidiano dos alunos são: o AutoCad e o SketchUp que ganham destaque, seguido 

pelos demais, Revit, ArchiCad, Lumion, Photoshop, 3D Max, Corel Draw, Illustrator. 

 Os gráficos 2 e 3 demonstram a utilização desses diferentes softwares citados 

pelos próprios alunos nos questionários. Identifica-se que, o Programa Auto Cad 

predomina entre os programas 2D em todas as fases do projeto, como revela o 



 

gráfico 1, enquanto que o ArchiCad, outro programa utilizado para o exercício 

projetual, ainda fica aquém. Programas como o Illustrator e o Corel Draw se 

apresentam em fases de montagem de pranchas para apresentação do projeto. 

 No gráfico 2 observa-se a predominância do SketchUp para modelagem 

tridimensional, seguido pelo Revit, que vem conquistando espaço por trabalhar na 

plataforma BIM. Os programas como o Archicad, Lumion e 3D Max respectivamente 

ainda são pouco utilizados pelos alunos. O Corel Draw e o Photoshop aparecem 

novamente como programas auxiliares na montagem de pranchas. 

Gráfico 2 – Software 2D mais utilizado nas diferentes fases do projeto 

 
Fonte: Dados compilados pela autora através dos questionários aplicados 

Gráfico 3 – Software 3D mais utilizado nas diferentes fases do projeto 

 
Fonte: Dados compilados pela autora através dos questionários aplicados 

5 CONSIDERACÕES FINAIS 

 Sobre as discussões geradas nessa pesquisa, percebe-se hoje dentro das 

escolas de Arquitetura e Urbanismo que muitos alunos defendem as múltiplas 



 

possibilidades de variações de ângulos, formas e distorções oferecidas por 

ferramentas digitais que possibilitam maior criatividade aos seus projetos.   

 Acreditar que o computador pode ser determinante quanto à criatividade em 

um projeto é ter uma visão limítrofe, imediatista e, infelizmente, comum quando 

analisam apenas o resultado final. O que se pode afirmar é que a facilidade e 

agilidade proporcionadas pelas ferramentais digitais são muito úteis quando se 

almeja estudar alternativas para um projeto, seja básico ou complexo. Para a 

concepção inicial do exercício projetual, a relação raciocínio lógico-mental e os 

meios tradicionais parecem ser ainda o mais apropriado. São imprescindíveis para o 

domínio e compreensão espacial do aluno, essenciais em sua formação. 

 Os professores das disciplinas de projeto de arquitetura sempre alertam seus 

alunos para a importância de demonstrar o processo projetual, sendo o mesmo, por 

vezes, obrigatório na avaliação nas disciplinas. A preocupação com isso é verificar 

se o aluno apreendeu todas as etapas desde o início do projeto até as fases finais. 

Enfim, demonstrar que o projeto apresentado é produto de um consistente estudo e 

pesquisa, fruto da compreensão e domínio total daquilo que se projetou.  

 Percebe-se atualmente nas escolas de arquitetura o declínio dos recursos 

tradicionais de desenho. Mas, se a criação é um processo mental, a representação 

do objeto imaginado através do desenho realimenta a criação. Num momento inicial 

do projeto então, o esboço/croqui pode ser mais rápido do que a ferramenta digital, 

para uma compreensão mais clara daquilo que se teve em mente, por isso pode e 

deve ser utilizado. Portanto não se imagina o computador substituindo os processos 

tradicionais, mas somando possiblidades com um trabalho mais rápido e limpo, 

aliado à criatividade. Pode possibilitar a criação àqueles com menor aptidão para a 

representação tradicional, porém com capacidade criativa e inteligência espacial e 

lógico-matemática, sendo assim o processo projetual inerente à ferramenta utilizada. 
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