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Resumo 
 

Estudo e análise da relação do homem entre seu espaço a partir de 

imagens, uma reflexão do ponto de vista histórico, filosófico, tendo como 

base o conhecimento da proporção e escala na arquitetura. 

 

 
 
Introdução 
 

Uma obra arquitetônica é pensada, projetada pelo homem para o homem. 

Isso é a causa de um conjunto de necessidades, sendo a dimensão, o 

tamanho, a relação espacial, de lá, a proporção. Uma vez que o homem é a 

referencia de toda ação que empreendemos em direção as coisas e de toda 

a noção que temos da nossa relação com o espaço, os cheios e os vazios, as 

delimitações do espaço. Nessa perspectiva deve ser considerado a 

importância das experiências sensíveis e depois  racionais do espaço.  Para 

discutir essas relações, o homem estabeleceu preceitos  resultados de 

descobertas científicas e então, usou estas para entender e melhorar essas 

relações para coagir com o seu meio, o seu espaço.  Vê-se que não é 

apenas um espaço a ser ocupado, mas a vinculação entre o indivíduo e o 

meio em que habita, desejando o seu bem estar e na busca de uma 

harmonia com o espaço (a natureza). 

Na arte da arquitetura, a ideia da proporção é um conceito que tende 

estabelecer para entender melhor uma relação entre o homem e o seu 

espaço natural na elaboração do projeto do seu habitat (o espaço artificial). 

Do latim “propotio”, proporção é uma relação comparativa, uma 

analogia da expressão “proportione” (entre as partes) matematicamente 

explicado como sendo a relação entre as partes de uma grandeza, de pro-, 

“para, a favor”, mais partio, “divisão”. Para muitos estudiosos é uma 

concepção que remete a  própria atividade de projetar. É a relação do 



homem e seu espaço, é a harmonia que deve existir em diversas partes 

como um todo, ela não é apenas um projeto, mas o conjunto e sua 

configuração.  

Proporção parece ser um termo que une as noções de dimensão, de 

escala, de tamanho, de volume, de extensão e de equivalência. 

Na proporção e na escala, vemos que ambas se relacionam com a 

noção de dimensão. Por definição, proporção refere-se a relações de 

tamanho entre as partes de um conjunto buscando a harmonia desejada. A 

escala é a maneira que o homem tem de reduzir o espaço para melhor o 

dominar, para sua melhor consciência. Reduzir a escala não nos permite 

entender melhor a relação de proporção, permitindo uma visão global como 

um todo. A mudança de escala propõe uma outra visão das proporções entre 

as medidas e distâncias de um desenho, já a medida das distâncias reais 

correspondentes, é baseada no corpo humano como ponto de fuga em sua 

perspectiva, é a representação que se interfere no tamanho dos objetos a 

sua volta, podemos salientar que escala é a interação do seu ambiente com 

bases em dimensões físicas, dentre suas capacidades e limites. 

Este trabalho se propõe estudar historicamente, teoricamente através 

de projetos, maquetes, desenhos as variações dos conceitos de proporções e 

escala na arte da arquitetura. 

 

Objetivos 
 

Propor uma discussão histórica e teórica sobre a relação entre o ser 

humano, o espaço e conceito de escala e de proporção na arquitetura e no 

urbanismo. 

 
Metodologia  
 

Discutir através de desenhos de arquitetura, experiências humanas em 

relação a proporção, escala, perspectiva, bem como o estudo do modelo 

humano em seu espaço e suas proporções na área urbana. 

 
 
 



Desenvolvimento 
  

Ao longo da história, muitos intelectuais desenvolveram um conjunto 

de proporções para ajudar a entender o homem embora existam diferenças 

sutis entre indivíduos, tentaram historicamente criar padrões idealizados que 

variavam consideravelmente em diferentes períodos e regiões. Diante disto, 

este trabalho tem como intuito estudar e analisar diferentes tipos de estilos e 

tempos. 

 

Resultados preliminares 
 
A partir de imagens pesquisadas, a principal relação entre elas estudar  
a relação do homem com o espaço  
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