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RESUMO

No ensino universitário contemporâneo, a aprendizagem precisa ser vivenciada como
fruto de um processo de construção contínuo, no qual o aprender ocorre por meio de
processos dinâmicos de buscas, e é adquirido de forma integrada. A presente tese tem
como base inicial a constatação de que parte significativa dos alunos ingressa nos cursos
de Arquitetura e Urbanismo em geral e, em especial no da UFRN, com dificuldades de
percepção formal e espacial, fato que tem prejudicado o aprendizado do projeto
arquitetônico. Assim, para a otimização da relação ensino/aprendizagem, defendemos
que tal assunto deveria ser debatido de maneira integrada a outros componentes
curriculares, em especial associando, principalmente, o ensino de geometria ao de
projeto, e usando métodos/técnicas condizentes com os avanços contemporâneos na
área. A fim de buscar caminhos que pudessem facilitar o desenvolvimento da
visualização e da concepção formal dos alunos, o objeto de estudo dessa tese foi a
utilização de técnicas de dobradura em papel, como instrumento de auxílio ao
desenvolvimento dessas habilidades no primeiro ano do curso de arquitetura e
urbanismo. Pergunta-se: Como a geometria aplicada, mais especificamente as técnicas
de dobraduras, influenciam a visualização e a concepção formal? Como utilizá-la para
proporcionar uma melhor integração dos conteúdos da área de representação e
linguagem e de projeto de arquitetura no primeiro ano do curso? Temos, como
hipóteses que: 1) as técnicas de dobraduras são instrumentos capazes de colaborar com
a apreensão do conhecimento da geometria e promover o desenvolvimento das
habilidades relacionadas à visualização e concepção da forma; 2) a aplicação de
exercícios baseados nestas técnicas em alunos do primeiro ano do curso será
fundamental para o desenvolvimento dessas habilidades. O objetivo geral foi
compreender a inserção de novos instrumentos da geometria aplicada às atividades de
concepção formal em início de curso, apontando elementos para o exercício da
integração de conteúdos entre as áreas de ‘Representação e Linguagem’ e ‘Projeto de
Arquitetura’. Para subsidiar tal objetivo, estabeleceram-se três objetivos específicos: 1.
Verificar a eficácia da utilização de técnicas de dobraduras no desenvolvimento da
visualização formal; 2. Verificar a eficácia da utilização de técnicas de dobraduras no
desenvolvimento da concepção formal de objetos arquitetônicos; 3. Estabelecer
recomendações para a melhoria do ensino neste campo que possam subsidiar a criação
ou reformulação de componentes curriculares a ele pertinentes. Além da pesquisa
bibliográfica, o método para atingir os objetivos propostos envolveu a realização de
experiências didáticas com estudantes de graduação em AU. Nessas oficinas, foram
aplicadas técnicas de Paper Folding, Surface Development, Origami e tessellation.
Verificamos o potencial da dobra como ferramenta de concepção, uma vez que permitiu:
a exploração do conceito de continuidade e complexidade; o favorecimento do processo
de criação e a otimização da relação ensino/aprendizagem. Os resultados do estudo
empírico indicaram a potencialidade do uso da maquete de papel e a função das oficinas
como experiências capazes de favorecer os processos de concepção. Além destes
fatores, foi possível perceber a presença do mimetismo e da geometria nos momentos
iniciais de concepção da forma, por meio de um exercício de integração, definido pela
metodologia. Estes resultados fundamentaram as recomendações para o ensino de
projeto de arquitetura voltado para os períodos iniciais.
Palavras Chaves: Ensino; Projeto; Dobradura; Visualização; Concepção Formal.

ABSTRACT

In contemporary university education, learning must be experienced as the result of a
process of continuous construction, in which learning occurs through dynamic search
processes, and is acquired in an integrated way. The present thesis is based on the fact
that a significant part of the students enters Architecture and Urbanism courses in
general and, especially in UFRN, with difficulties of formal and spatial perception, a
fact that has made impaired learning of the architectural project. Thus, to optimize the
teaching / learning relationship, we argue that such a subject should be debated in an
integrated way to other curricular components, especially associating geometry teaching
with that of design, and using methods / techniques consistent with contemporary
advances in the area. In order to find ways that could facilitate the development of
visualization and the formal conception of the students, the object of study of this
thesis was the use of paper folding techniques as a tool to aid the development of these
skills in the first year of the architecture course and urbanism. Question: How do
applied geometries, more specifically the folding techniques, influence the visualization
and the formal conception? And how to use it to provide a better integration of the
contents of the area of representation and language and architecture project in the first
year of the course? It is hypothesized that, 1) the folding techniques are instruments
capable of collaborating with the apprehension of the knowledge of geometry and
promote the development of skills related to the visualization and conception of the
form; 2) the application of exercises based on these techniques to students of the first
year of the course, will be fundamental for the development of these skills. The general
objective was to understand the insertion of new geometry instruments applied to
formal design activities at the beginning of the course, pointing out elements for the
integration of content between the Representation and Language and Architecture
Design areas. To support this objective, three specific objectives were established: 1.
To verify the effectiveness of the use of folding techniques in the development of
formal visualization; 2. To verify the effectiveness of the use of folding techniques in
the development of the formal design of architectural objects; 3. Establish
recommendations for the improvement of teaching in this field that may subsidize the
creation or reformulation of relevant curricular components. Besides the bibliographic
research, the method to reach the proposed objectives involved the accomplishment of
didactic experiences with undergraduate students in AU. Paper Folding techniques were
used in these workshops; Surface Development; Origami and tessellation, fold creating
repeating patterns that can be used in formal design. It was verified the potential of the
fold as a tool of conception, since it allowed: the exploration of the concept of
continuity and complexity; favoring the creation process; the vitalization of geometry,
and the optimization of the teaching / learning relationship. The results of the empirical
study indicated the potentiality of the use of the paper model; they pointed out the
workshops as experiences capable of favoring the conception processes. Besides these
factors, it was possible to perceive the presence of mimicry and geometry in the initial
moments of the design of the form, through an integration exercise, defined by the
methodology. These results supported the recommendations for the teaching of
architectural design focused on the initial periods.
Key Words: Teaching; Project; Folding; Visualization; Formal Conception.

RESUMEN
En la educación universitaria contemporánea, el aprendizaje necesita ser experimentado
como el resultado de un proceso de construcción continua en la que el aprendizaje se
produce a través de procesos de búsqueda dinámica, y se adquiere de una manera
integrada. Esta tesis se basa en la constatación de que una proporción significativa de
estudiantes ingresa en los cursos de arquitectura y urbanismo en general y en particular
en la UFRN, con dificultades en la percepción espacial, un hecho que ha prejudicado el
aprendizaje del diseño arquitectónico. Por lo tanto, para la optimización del proceso de
enseñanza/aprendizaje, se argumenta que este tema debe ser discutido de forma
integrada con otros componentes del plan de estudios, que implica la enseñanza de la
geometría para el diseño y el uso de métodos/técnicas consistentes con los avances
contemporáneos en el área. Con el fin de encontrar formas que podrían facilitar el
desarrollo de la visualización y la concepción formal de los estudiantes, el objeto del
estudio de la tesis fue el uso de técnicas de plegado en papel, como un instrumento
auxiliar para el desarrollo de estas habilidades en el primer año de la arquitectura y el
urbanismo. Uno se pregunta: ¿Cómo la geometría aplicada, específicamente las
técnicas de plegado influyen en la visualización y diseño formal? ¿Y la forma de
utilizarlo para proporcionar una mejor integración del área de representación de
contenido y lengua y diseño de la arquitectura en el primer año de la carrera? Ha sido
hipótesis de que 1) las técnicas de plegado son instrumentos para colaborar con la
aprehensión de los conocimientos de geometría y promover el desarrollo de habilidades
relacionadas con la visualización y el diseño de la forma; 2) la aplicación de ejercicios
basados en estas técnicas en los primeros años de la carrera, será fundamental para el
desarrollo de estas habilidades. El objetivo general es conocer la inclusión de nuevos
instrumentos de geometría aplicada a las actividades de concepción formales a
principios de curso, elementos para el ejercicio de integración de contenido entre las
áreas de representación Lenguaje y de diseño arquitectónico. Para apoyar este objetivo
se establecieron tres objetivos específicos: 1. Verificar la eficacia de la utilización de
técnicas de plegado en el desarrollo de la visualización formal; 2. Verificar la eficacia
de la utilización de técnicas de plegado en el desarrollo del diseño formal de objetos
arquitectónicos; 3. Establecer recomendaciones para la mejora de la educación en este
campo que puede apoyar la creación o rediseño de los componentes del plan de estudios
que correspondan. Además de la literatura, el método para alcanzar los objetivos
consistió en la realización de experiencias didácticas con los estudiantes de grado en la
AU. En estos talleres se utilizó la aplicación de las técnicas Paper Folding; Surface
Development; Origami y tessellation, pliega que crea patrones de repetición que se
pueden utilizar en el diseño formal. Se encontró el potencial del plegado como una
herramienta de diseño, ya que permitió explorar el concepto de continuidad y
complejidad; favorecer el proceso de creación; la revitalización de la geometría, y la
optimización del proceso de enseñanza/aprendizaje. Los resultados del estudio empírico
indican el uso potencial de maqueta de papel; Ellos mostraron que las oficinas fueron
experiencias capaces de promover los procesos de diseño. Además de estos factores, fue
posible darse cuenta de la presencia del mimético y la geometría en las primeras etapas
de la concepción, por medio de un ejercicio de integración, definido por la metodología.
Estos resultados corroboran las recomendaciones para el diseño de arquitectura de la
enseñanza que se enfrentan los periodos iniciales.
Palabras clave: Educación; proyecto; plegado; visualización; diseño formal.
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O objetivo consistia em delinear,
naquela imagem orgânica, uma geometria:
descobrir aquilo que estava disponível e
pronto para receber a geometricidade.
Arquitetura é geometrizar. (IMAGINAR...,
2009, s/p).
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INTRODUÇÃO
A problemática que serviu como ponto de partida para esta tese foi, inicialmente,
observada por meio da experiência pessoal como professora da área de representação e
linguagem, especificamente do componente curricular Geometria Gráfica 01, que
compõe a estrutura curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (CAU/UFRN). Quadros semelhantes emergiram a
partir da participação em eventos, tais como: o Simpósio Nacional de Geometria
Descritiva e Desenho Técnico/International Conference on Graphics Engineering for
Arts and Design (GRAPHICA); o Congreso Internacional de Expresión Gráfica en
Ingeniería, Arquitectura y Áreas Afines (EGRAFIA), e encontros da Associação
Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA). Com base nesta vivência,
constatamos que a prática do ensino tradicional de geometria, em geral vigente nos
CAUs brasileiros, não condiz com as conjecturas teóricas da investigação científica
atual. Ou seja, a forma fragmentada e particularizada do ensino não produz um saber
alicerçado na construção epistemológica do conhecimento no campo, fato corroborado
por Marcos Pereira Diligenti (2006), José Euzébio Costa Silveira (2008) e Edgar Morin
(2011), que criticam o ensino da geometria nos cursos de graduação por ser trabalhado
de forma compartimentada, especializada e descontextualizada.
O componente curricular Geometria Gráfica 01, mencionado acima e
apresentado com mais detalhes no capítulo 3, engloba, em seu programa, conteúdos que
abarcam dois ramos da geometria: a euclidiana e a descritiva. O conhecimento
geométrico que interessa a tese volta-se, principalmente, para o ensino da geometria
descritiva, por termos observado, ao longo da experiência acadêmica, maiores
dificuldades de apreensão dos conteúdos deste ramo. Também, vale destacar que: (i) o
foco principal do estudo é a geometria aplicada à arquitetura, independentemente de
qual seja o seu ramo, (ii) se utilizou técnicas de dobraduras em papel como meio de
efetivar a referida aplicação.
A forma tradicional do ensino de geometria revela a falta de um consciente
projeto educativo vinculado à uma visão mais heurística para a resolução de problemas
abstratos (DILIGENTE, 2006). Neste aspecto, Silveira (2008) apresenta uma alternativa
à abstração da geometria descritiva ao propor exercícios relacionados à resolução de
problemas concretos da arquitetura. Por sua vez, Morin (2011) entende que o ensino de
geometria deveria ser praticado de forma engajada dentro de uma visão dialógica e com
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a priorização de suas relações e interdependências; dessa forma, se trabalharia levandose em consideração o paradigma da complexidade. Em outras palavras, a visão insular
do ensino de geometria deveria ser eliminada e substituída por uma análise integrada de
seus conteúdos. Assim, a prática de ensino seria fundamentada pela investigação
científica, pautada pela integração e pela construção epistemológica do conhecimento
geométrico.
Buscou-se, então, facilitar caminhos para a visualização e a concepção da forma,
tendo-se optado por recorrer à geometria como ferramenta na concepção de elementos
arquitetônicos. É importante frisar que foi utilizado o termo “visualização” ao invés do
“percepção espacial”, frequentemente encontrado na literatura, porque a pesquisa voltase às atividades propedêuticas. Logo, o interesse na questão se restringe ao sentido de
ver a forma. A habilidade percepção espacial vai além, engloba outros fatores, como os
citados por Mariana Regina Coimbra de Lima (2010), os estímulos sensoriais; a
localização do objeto no tempo e no espaço, e a influência das experiências pessoais.
Além da experiência pessoal, outro motivo que estimulou a realização da
pesquisa está explicito nos parâmetros curriculares nacionais, nos quais se evidencia a
importância desses estudos como destacado por Franciele Catelan Cardoso (2012, p.10):
“[...] os saberes relacionados à geometria desenvolvem competências que facilitam a
convivência dos sujeitos no espaço”, bem como a sua interpretação, repetindo o que
acontece no ensino da matemática1.
A geometria descritiva compõe a estrutura curricular dos cursos de arquitetura e
das engenharias, por ser fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico
dedutivo. Rodrigo Duarte Seabra (2005) ressalta a otimização da intelectualidade dos
estudantes a partir da assistência às aulas do referido componente, afirmando que as
experiências concretas com objetos geométricos e suas representações auxiliam no
desenvolvimento da visualização formal dos estudantes. Porém, o autor ressalva que,
por ser um componente curricular2 muito abstrato, causa certa apatia nos alunos e chega

1

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998) - destacam a importância dos saberes inerentes a
matemática para o cidadão entender e atuar no mundo, reiterando, ainda, que o conhecimento dessa área
do saber se consolida como produto da construção humana a partir das relações que estabelece com a
natureza, a sociedade e a cultura. Sendo assim, a matemática pode ser considerada uma ciência viva e as
pesquisas relacionadas a esse campo do saber têm trazido importantes contribuições no avanço da ciência
e da tecnologia (CARDOSO, 2012, s.p.).
2
esta denominação foi usada em vez de disciplina do currículo para distinguir da disciplina como campo
ou área de conhecimento como definido por Morin (2011) e outros.
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a ser motivo de evasão nos referidos cursos. Portanto, é necessário e urgente que se
façam mudanças nos métodos de ensino da geometria descritiva.
Na metodologia de ensino da geometria descritiva tradicionalmente utilizada
predominam aulas expositivas. Para Adriano Meira (2002), cada tópico se inicia com a
exposição da parte teórica com o conteúdo trabalhado em épura e, sempre que possível,
o posicionamento dos elementos em situação real no espaço; em seguida, realizam-se
exercícios com o objetivo de fixar a teoria, e que são resolvidos pelo professor no
quadro com o auxílio de instrumentos de desenho. Para Seabra (2007), é urgente buscar
uma metodologia de ensino que permita melhorar a visualização formal dos alunos, uma
vez que essa é uma habilidade fundamental para sua formação profissional. O autor
entende que os professores deveriam encarar esta questão como um desafio.
Nos primeiros semestres do CAU, a pouca estruturação epistemológica do
conhecimento geométrico e falta de integração dos conteúdos das áreas de
representação e linguagem e projeto, prejudica a compreensão da bidimensionalidade e
da tridimensionalidade no estudo da concepção formal no campo de projeto.
Na experiência pessoal de sete anos com o ensino do componente curricular
Geometria Gráfica 01 (acima citada), trabalhamos o conteúdo da geometria utilizando
sites interativos e programas computacionais para criar modelos bidimensionais e
tridimensionais. Outros recursos explorados foram o estudo de peças tridimensionais em
madeira, que permitia ao aluno analisar e desenhar à mão a representação gráfica das
mesmas, a realização de gincana de visualização e memória, e de exposição de trabalhos
desenvolvidos.
Em alguns semestres também foram exploradas as potencialidades do origami,
técnica japonesa milenar de dobradura, o que evidenciou a necessidade de estudar com
mais profundidade sua influência no ensino. Neste sentido, nessa tese trabalhamos a
integração entre os componentes curriculares Geometria Gráfica 01, derivada do campo
de conhecimento da Matemática, e Espaço e Forma 01, pertencente ao campo de
conhecimento da Arquitetura, na subárea de Projeto. Para exemplificar as possibilidades
de integração entre estes dois componentes curriculares, apresentamos um breve
levantamento histórico da utilização da geometria como ferramenta de concepção
arquitetônica, levando em consideração os aspectos filosófico, construtivo e
tecnológico.

27
Denominada ‘sagrada’3 em obras arquitetônicas da antiguidade, a geometria dos
estilos arquitetônicos, influenciou a concepção formal desde tempos remotos. Ao longo
da história da arquitetura a geometria “[...] permitiu aos arquitetos, de muitas maneiras
diversas, unir a criatividade do processo de projeto, com as necessidades estruturais e
construtivas” 4 (SAMPEDRO, 2013, p.31), também sendo, utilizada como um meio de
expressar o pensamento filosófico vigente.
Para os gregos, por exemplo, o círculo, chamado de ‘mónade’, era o elemento
geométrico que significava o primeiro, a semente, a essência, a unidade. A junção de
dois círculos de mesmo raio unidos pelos seus centros representava a dualidade, a
diversidade, denominada de ‘díade’, cujo princípio era a polaridade. Na díade, a figura
gerada na área de interseção (que, por se assemelhar a um peixe era cognominada de
‘vesica picis’), simbolizava o Cristo, e foi bastante explorada pelos arquitetos da
antiguidade clássica e medieval em templos e catedrais (LAWLOR, 1996).
Além dos entes geométricos (círculo, quadrado, triângulo, dentre outros), uma
relação geométrica que também foi explorada, foi a proporção áurea5, estudada e
praticada por influentes filósofos, geômetras, e arquitetos ao longo da história. No
período clássico influenciou a concepção do projeto arquitetônico do Parthenon, templo
grego construído no século 5 a.C. na acrópole de Atenas, projetado pelos
arquitetos Calícrates e Ictinos que, com a intenção de realizar uma obra de extrema
harmonia, aplicaram a referida proporção em toda a fachada.
A proporção áurea também esteve presente nos processos conceptivos da arte
sacra de importantes civilizações do oriente e exerceu forte influência na composição

3

Um conceito incorporado que pode ser entendido como: “La Geometría Sagrada es un conocimiento que
se remonta a los inicios de los tiempos, viene de épocas ancestrales, y es probable que no se puedan
encontrar sus orígenes, aun cuando se pueden registrar rastros de ésta en diversas civilizaciones, como la
Egipcia, la Maya, la Hindú, las comunidades Neolíticas, por mencionar sólo algunas.” (LA GEOMETRÍA
…, 2012, s.p.).
4
Do original: [...] ha permitido a los arquitectos, de muy diversas formas, unir la creatividad del proceso
de diseño, con las necesidades estructurales y constructivas (SAMPEDRO, 2013, p.31).
5
Isto porque de acordo com o pensamento vigente, “em todo o Universo está presente ‘a marca’ ou a
presença de Deus responsável pelo fenômeno simétrico da natureza. Ela é constatada através da
Proporção Áurea proveniente da Sequência de Fibonacci, que se mostra presente como ‘o sinal divino’
em toda a natureza. Portanto, nas flores, árvores, ondas, conchas, furacões, no rosto simétrico do ser
humano, em suas articulações, seus batimentos cardíacos e em seu DNA. Também na refração da luz
proporcionada pelos elétrons dos átomos, nas vibrações e em outras mais manifestações da Criação como
nas galáxias do Universo imensurável. A relação da Série de Fibonacci e o Número de Ouro em
sequência numérica e geométrica parece de modo significativo ser ‘a marca’ de um ‘Designer’ – a
‘impressão digital’ de sua Criação” (PROPORÇÃO..., 2012, s/p).
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formal de alguns estilos arquitetônicos tais como: o gótico e o renascimento.
(LAWLOR, 1996).
Paralelamente, a geometria assumiu importância para a arquitetura ao resolver
problemas estruturais. Os arquitetos romanos exploraram a geometria do arco e seus
derivados na busca de soluções funcionais e estruturais, o que, proporcionou um avanço
tecnológico na área, possibilitada pelas superfícies de revolução e translação, cilindros e
esferas, que permitiu o emprego das curvas cônicas na arquitetura. Francisco Javier
Sanchis Sampedro (2013, p.37) comenta este acontecimento ressaltando que “[...] o
arco, a abóbada e a cúpula se empregaram de maneira generalizada nos edifícios desta
época [...]” 6.
A geometria euclidiana foi empregada como ferramenta de concepção formal
nos estilos gótico (arcos ogivais); renascentista (mimese da antiguidade), barroco (uso
de ovais e do jogo de curvas côncavas e convexas). Na Idade Moderna da arquitetura,
surgiram arcos estruturalmente superiores (parábolas, catenárias ou curvas cônicas) e as
estruturas espaciais leves (cúpulas geodésicas e tendas tensionadas). Além dos
elementos geométricos citados, a geometria foi utilizada como apoio ao processo de
concepção da forma arquitetônica, denominado de traçados reguladores (ver capítulo 1).
Outro importante avanço que revolucionou o campo das artes e da arquitetura no
século XV, a perspectiva, e um método geométrico aperfeiçoado pelo arquiteto do
renascimento Filippo Brunelleschi,7 favoreceu o surgimento de diversos tratados e
valorizou o aspecto científico do desenho. Tal revolução se deu porque o arquiteto
deixou de ser o artesão e se profissionalizou, pois, a representação do projeto passou a
ser compreendida pelos clientes e pelos executores, uma vez que “[...] os desenhos
passaram a demonstrar todo o pensamento, o raciocínio do problema da forma espacial.
Assim, o projeto é desvinculado do fazer, fazendo com que o desenho seja o principal
veículo de comunicação das ideias de quem as cria, [...]” (GRIZ; CARVALHO;
PEIXOTO, 2007, s.p.).
6

Do original: “El arco, la bóveda y la cúpula se emplearon de manera generalizada en los ediﬁcios de esta
época.” (SAMPEDRO, 2013, p.37-38).
7
Ressalta-se a importância do referido arquiteto por meio da informação: “Na Idade Média havia uma
representação gráfica pouco precisa, sendo utilizada uma expressão livre e desprendida de regras. Mas, a
partir do Renascimento, com o arquiteto Filippo Brunelleschi, deu-se início à utilização dos princípios
geométricos e matemáticos para a construção de uma perspectiva. E, desde então, passaram a surgir
diversos tratados, técnicas e aparelhos, que contribuíram para o seu desenvolvimento, fazendo com que o
desenho assumisse um aspecto científico, construindo uma arte associada à ciência”. (MARTINO, 2007,
p.26).
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Segundo Laize Fernandes de Asevedo (2015) fundamentaram o pensamento de
Jean-Pierre Boutinet (2002) e Bryan Lawson (2011), “[...] as representações
arquitetônicas se consolidaram como instrumento central na projetação rompendo com o
tradicional método de ‘projetar fazendo’ e passando para o processo de ‘projetar com
desenhos’, ocasionando, assim, a dissociação entre concepção e execução, [...]”
(ASEVEDO, 2015, p.14).
Cristiana Griz, Gisele de Carvalho e Angélika Peixoto (2007, s.p.) comentam as
mudanças ocorridas no ensino de expressão gráfica provenientes dos recursos da
informática e ressaltam: “[...] o conhecimento dos métodos de traçado da perspectiva,
bem como o desenho de perspectiva à mão livre, é de extrema importância,
principalmente para o curso de Arquitetura e Urbanismo [...]”. As autoras citam o
pensamento de Giulio Carlo Argan (1999) que, se referindo a perspectiva de Filippo
Brunelleschi, a considera uma lei de construção do espaço, por permitir o estudo das
proporções entre as partes e o todo, possibilitando uma estruturação do processo de
concepção. Assim sendo,
[...] os métodos de expressão gráfica utilizados no traçado de
perspectivas são, não somente um modo de ver ou representar o
espaço, mas também uma construção intelectual, uma teoria. Nesse
sentido, este conhecimento entra como um aprendizado essencial para
o desenvolvimento do conhecimento de técnicas que contribuam para
a fluência da linguagem gráfica, meio pelo qual o projetista traduz
suas ideias no papel. (GRIZ; CARVALHO; PEIXOTO, 2007, s.p.).

Por sua vez, Jarryer Andrade de Martino, indica que a perspectiva representou
para os arquitetos renascentistas uma maneira de desenvolver a percepção e a
construção do espaço tridimensional, possibilitando o surgimento de uma nova
metodologia de trabalho. “[...] O arquiteto passou, então, a dominar um conjunto de
regras e proporções, de técnicas de representação, que deveria utilizar para reger a
concepção do edifício. [...].” (MARTINO, 2007 apud ORTEGA, 2000, p.12).
Sílvia A. Mikami G. Pina, Francisco Borges Filho e Renata França Marangoni
(2011, p.111) concordam com essa afirmativa e argumentam que
[...] a associação da arte com a ciência tornou os desenhos de
perspectivas mais representativos, com um caráter ilusionista do
espaço tridimensional em um plano bidimensional, [...] a convivência
dos mundos teórico e prático aclarava as visões sobre particularidades
da vida social medieval, o que indica que o campo da arquitetura não
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foi inventado ou proposto, mas construído lentamente pelo
renascimento. A arquitetura do século XV preparava esse campo pelo
contato com outros, como as letras e as ciências, com destaque aos
conceitos e procedimentos inspirados na retórica. Assim, a arquitetura
ganhava uma dimensão intelectual e o arquiteto separava-se do
artesão, beneficiado pela perspectiva empreendida por Alberti e
Brunelleschi, que permitia a simulação prévia do objeto depois de
construído e a imagem de um produto antes de sua realização
concreta. (PINA, FILHO e MARANGONI, 2011, p.111)

Com a evolução tecnológica no último quartel do século XX, surgiram os
programas informáticos de desenho assistido por computador, o que mudou o cenário da
arquitetura, por facilitar e promover a criação de formas mais orgânicas e irregulares,
assim como otimizar o planejamento mais geométrico. A informática também permitiu
o surgimento de geometrias não euclidianas, denominadas de fractal (a geometria das
formas complexas) e a topológica (mais relacionada com as questões de posição,
fronteira e caminho). No caso da primeira, existe a possibilidade de se trabalhar com
dimensões não inteiras, fato que permite o surgimento de formas mais complexas. No
segundo caso, as formas podem ser esticadas ou dobradas sem que se percam suas
propriedades (REBELLO; ELOY; LEITE, 2006). A partir dos anos 1970, soma-se à
informática o desenvolvimento da arquitetura High Tech, que possibilitou a aparição
dos edifícios com planejamentos mais geométricos, (como os dos arquitetos Norman
Foster e Santiago Calatrava), assim como dos projetos mais escultóricos e orgânicos
(como de: Frank Ghery, Zaha Hadid e Daniel Libeskind). No entanto, para Sampedro
(2013, p.5), a geometria continua sendo uma grande aliada no processo de concepção
arquitetônica, mesmo com o advento da informática, pois, “[...] se converte no suporte
necessário para dominar os programas informáticos, torna eficientes as estruturas e
viável a construção dos novos edifícios [...]” 8.
Diante do exposto, defendemos uma revisão do ensino de geometria aplicada à
arquitetura, visto que este ainda é, em grande parte, praticado de forma tradicional nos
cursos de arquitetura. Neste sentido, Diligenti (2006, p.12) recomenda “[...] uma
reavaliação e uma transformação tanto no caminho de concepção de objeto científico
usualmente construído nessa área, quanto nas decorrentes abordagens pedagógicas que
se constituem a partir deste parâmetro de compreensão de ciência”. Ademais, o autor
propõe a vitalização do ensino de geometria, por meio de uma análise integrada,
8

Do original: “[…] se convierte en el soporte necesario para dominar los programas informáticos, hacer
eficientes las estructuras y viable la construcción de los nuevos ediﬁcios.” (SAMPEDRO, 2013, p.50).
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apontando a necessidade de uma reflexão voltada para este aspecto, tanto na elaboração
do currículo dos programas de graduação, quanto na definição das atividades
pedagógicas.
Em sintonia com Diligenti (2006), na 1ª Mostra Nacional de Boas Práticas
Pedagógicas no Ensino de Arquitetura e Urbanismo, acontecida em Curitiba/PR em
2007, alguns trabalhos apontaram caminhos a serem trilhados na vitalização do ensino
de geometria. Silveira (2008) discorreu sobre alguns problemas relacionados à forma
tradicional do ensino da geometria descritiva (tais como: uma abordagem dissociada da
arquitetura e da prática profissional; a disciplina classificada como teórica; exercícios de
figuras geométricas isoladas; bibliografia de difícil apreensão). E expôs alternativas a
este modelo, tais como: apresentação de exemplos que simulam a prática da arquitetura;
exploração dos conteúdos abstratos como a identificação de planos e retas, trabalhados
com base em modelos tridimensionais, que podem ser vistos como elementos
arquitetônicos; propor soluções de coberturas a partir do conteúdo intersecções de
planos; estudar sombra utilizando plantas e fachadas. Outras experiências que se
destacaram comentaram sobre temas ligados ao ‘ensino integrado’ (MENEZES;
LAMOUNIER, 2008), ‘estratégias no ensino de projeto’ (PINA, 2008) e as relações
com o ensino (LIMA, 2008). Esse último abordou o emprego da modelagem
tridimensional como recurso utilizado para melhorar a visualização formal e facilitar a
assimilação dos conteúdos. De modo geral, todos esses trabalhos apontaram fatores que
possibilitam a integração de componentes curriculares das áreas de representação,
projeto de arquitetura e bioclimática.
Entender as questões de espacialidade é uma grande dificuldade enfrentada pelos
alunos dos componentes curriculares de desenho especialmente de geometria descritiva,
que ingressam nos cursos superiores de matemática, engenharias e arquitetura do país.
Esta problemática se deve ao fato dos mesmos não terem desenvolvido a habilidade de
visualização formal no ensino fundamental e médio. Embora softwares com recurso de
“desenhos em movimento” sejam ferramentas capazes de promover uma superação das
dificuldades de assimilação das propriedades geométricas e matemáticas das questões
de espacialidade, não se pode prescindir, da atividade manual e lúdica, uma vez que esta
facilita a aprendizagem através da maleabilidade, permitindo ao aluno realizar um
processo de aquisição de conteúdos partindo do concreto para chegar ao abstrato,
enquanto que a ludicidade desperta o interesse. Assim sendo, a aplicação do exercício
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da maquete com técnicas de dobraduras em papel, se enquadra neste tipo de atividade
que, por suas características pode estimular a criatividade do aluno.
Muitos pesquisadores se debruçaram sobre o tema criatividade ao longo da
história. Segundo Doris C. C. K. Kowaltowski (2011), para ser criativo é preciso
possuir um pensamento flexível, além de apresentar um poder de análise e de síntese.
Wilson Florio e Ana Tagliari (2009) acrescentam à necessidade de se trabalhar as
incertezas, fazer experimentações, e romper com a tradição, e ressaltam a importância
do estímulo, da motivação e persistência.
Em sua dissertação, Janaina Fuentes Panizza (2004, p.187) apresenta sete
condições necessárias para que se possa obter êxito no processo de criação, a saber: a)
Receptividade – novas ideias surgem si se estiver aberto a estas; b) Imersão – deve-se
mergulhar no assunto para solucionar o problema; c) Dedicação e desprendimento –
deve-se empenhar na busca de respostas, porém não ficar preso demasiadamente a elas;
d) Imaginação e julgamento – de forma equilibrada, contribuem com a produção e a
comunicação de boas ideias; e) Interrogação – analisar o que se conhece buscando
sempre algo novo; f) Uso de erros – estudar os erros pode conduzir à descoberta de
resultados novos, e g) submissão à obra de criação – “[...] saber o momento de se deixar
levar pela criação, permitindo que esta ‘dirija’ parte do próprio caminho”. A autora
também expõe técnicas que podem ser empregadas para desenvolver e/ou estimular a
criatividade, tais como:
Estudo de modelos, exercícios de descrição, detecção de relações
remotas, descrição imaginárias de melhorias, psicodrama, sociodrama
ou role-playing, exercícios para conscientizar-se das dificuldades da
percepção e para educar e aguçar a própria faculdade de perceber,
exercícios de transformações (mentais) das coisas, e finalmente a
vivência de um seminário de criatividade. (PANIZZA, p.193, 2004,
grifos nossos).

Note-se que muitas destas indicações grifadas estão relacionadas à visualização
do objeto arquitetônico, se aproximando, portanto, do tema desta tese. É preciso
ressaltar, no entanto que não se pretende investigar a criatividade e processos criativos,
no âmbito do ensino de ateliê de projeto arquitetônico (apesar da importância e da
existência de uma lacuna neste tema); o interesse deste trabalho se volta para o exercício
de concepção da forma, aplicado ao aluno iniciante, e à atualização do ensino de
geometria nos cursos de arquitetura. Corroborando-se o paradigma da complexidade de
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Morin (2011), indica-se que este seja ministrado de forma integrada ao ensino do
projeto arquitetônico, voltando-se, portanto, para a compreensão da tridimensionalidade,
fato que contribui com as atividades projetuais.
Conforme Mônica Maria Fernandes de Lima (2011), o ensino de geometria
plana também pode ser dinamizado por meio do emprego dos planos seriados de
Wucius Wong (2010), revelando que o desenho geométrico pode (e deve) ser usado
para a concepção formal. Na Figura 1, podem-se perceber os conteúdos da geometria
plana utilizados para a composição das volumetrias, tais como: concordância entre retas
e curvas, concordância entre várias curvas, arcos, e a operação geométrica homotetia 9.
Esta atividade pode ser considerada como uma ferramenta capaz de favorecer o
processo criativo.
Figura 1: Planos seriados - Exposição dos trabalhos realizados com a técnica dos
planos seriados no componente curricular Geometria Gráfica 01 do CAU/UFRN, no
semestre 2011.2.

FONTE: Lima, 2011.

Maria Ângela Dias (2012, p.236) relata uma experiência prática de ensino
focada na compreensão da forma tridimensional para fins projetuais. Neste estudo, têmse um exemplo de renovação do ensino da geometria descritiva, “[...] como área
relacionada ao processo de concepção e representação do projeto arquitetônico e
introduz a educação do olhar como estratégia de compreender as formas arquitetônicas
caracterizando a volumetria do espaço físico [...]”.

9

Que “significa ampliação, positiva ou negativa, de qualquer ente geométrico, podendo ser figuras planas
como triângulos, quadriláteros, círculos, ou espaciais como cubos, pirâmides, esferas”. (HOMOTETIA,
2016, s.p.).
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Além das experiências citadas, apresenta-se um pequeno relato histórico a
respeito do emprego de técnicas de dobraduras, desde a antiguidade, como instrumento
metodológico para otimizar a relação ensino/aprendizagem no ensino de geometria.
Segundo Rick Beech (1982, p.10), “a dobradura de papel surgiu na China em
torno do 1o ou 2o século a.C., e alcançou o Japão no 6o século [...]”10, e a partir do
século VIII, as dobraduras passaram a ser utilizadas nas cerimônias xintoístas,
representando divindades adoradas pelos japoneses.
Para Thaís Regina Ueno (2003), no século VIII d.C., os mouros já teriam
empregado técnicas de dobraduras no ensino de geometria. Em 1797, foram publicadas
as primeiras instruções escritas por meio da obra 'Senbazuru Orikata' (Como Dobrar
Mil Garças). No início, essa técnica era transmitida de pais para filhos e, em 1876,
passou a ser ministrada nas escolas do Japão, mas após a primeira Guerra Mundial as
aulas de origami foram eliminadas nas escolas japonesas.
Ricardo da Cruz Lourenço (2011, p.27) afirma que “[...] no Japão, em meados
do século XIX, o origami começou a ser aplicado como recurso didático para a
educação artística [...]”. Segundo o autor, “[...] o origami aplicado na educação no
Japão sofreu grande influência de Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), um
educador alemão que utilizava as dobras para desenvolver formas geométricas [...]”.
(LOURENÇO, 2011, p.27).
O origami também foi empregado como uma ferramenta pedagógica na
Bauhaus,

escola

alemã

de

arquitetura

e

design,

segundo

informam

Erik

Demaine e Martin Demaine (2015, s.p.) “[...] a mais antiga referência conhecida de
escultura curva-vincada é o trabalho de um estudante na Bauhaus, a partir de um curso
preliminar de estudo com papel, ensinado por Josef Albers em 1927-1928” (Figura 2) 11.
(HISTORY…, 2015, s.p.).

10

Do original: “Paperfolding originated in China around the 1st or 2nd century AD, and reached Japan in
the 6th century.” (BEECH, 1982, p.10),
11
Do origunal: “ The earliest known reference of curved-crease sculpture is from a student's work at
the Bauhaus, from a preliminary course in paper study taught by Josef Albers in 1927–1928.”
(HISTORY…, 2015, s.p.).
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Figura 2: Trabalhos do curso de Josef Albers (dobraduras e estrutura curva-vincada)
ocorrido na Bauhaus.

Fonte: http://erikdemaine.org/curved/history/. Acesso em: 21 dez. 2015. Adaptada pela autora.

Contemporaneamente, destaca-se o artigo “A potencialidade das técnicas de
dobraduras no processo de concepção”, apresentado pela autora no Projetar 2015, por
informar que: as técnicas de dobraduras de papel estão sendo exploradas por diversas
áreas do conhecimento e tem contribuído para o avanço tecnológico.
Na atualidade, além do campo da arquitetura e do design, as técnicas
de dobraduras têm contribuído para a evolução tecnológica
promovendo soluções de problemas de engenharia espacial, da
mecânica, e da medicina. Fato ocorrido devido as interseções entre
origami, matemática e ciência percebidas por Robert Lang, físico
norte-americano e origamista que classificou a referida técnica de
dobradora em três categorias: Origami matemática: descreve as leis
básicas de origami; Origami computacional: algoritmos e teoria
dedicada à solução de problemas, e Origami tecnologia: dobradura
para a solução de problemas que surgem em engenharia, design
industrial, e tecnologia em geral. Desde então as técnicas de
dobraduras têm favorecido o potencial de criatividade e originalidade
em projetos contemporâneos nos referidos campos. (LIMA, 2015,
p.03).

A partir desse entendimento, o objeto de estudo da tese é a utilização potencial
da geometria e, mais particularmente, da técnica de dobradura em papel, como
instrumento de auxílio à visualização e à concepção formal no primeiro ano do curso de
arquitetura e urbanismo da UFRN. Esperamos contribuir para o avanço do
conhecimento na área de geometria aplicada ao projeto, campo determinante da
formação do arquiteto urbanista, através de uma investigação balizada pela integração,
voltada para aprimorar o conhecimento dos alunos.
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Este objeto de estudo se insere na área de concentração II do Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, e na linha de pesquisa Projeto de
Arquitetura, que
visa contribuir para estreitar a ponte entre Teoria da Arquitetura e do
Projeto através do estudo de métodos e técnicas de projetação, análise
e avaliação de projetos de especificidades do ensino e da pesquisa em
projeto de arquitetura de experiências didáticas, métodos e técnicas de
investigação e de ensino12.

A presente tese trata de experiências didáticas, assim como de métodos e
técnicas de investigação e de ensino.
Diante das questões acima descritas e da observação, decorrente da experiência
pessoal da autora com o ensino do componente curricular Geometria Gráfica 01 e de sua
vivência nos congressos e eventos da área de ‘Representação e Linguagem’ (como
citado anteriormente), de que nos CAUs em geral, e em especial o da UFRN, parte
significativa dos alunos ingressa com dificuldades de visualização formal, fato que tem
obstaculizado o aprendizado da concepção da forma, entendemos que essa temática
pode ser trabalhada de modo integrado entre os componentes curriculares da área de
representação e linguagem e de projeto de arquitetura.
Note-se que esta tese utiliza a terminologia “integração de conhecimentos” e não
interdisciplinaridade, como poderia ser esperado no contexto acadêmico atual. Segundo
a literatura – Hilton Japiassú e Danilo Marcondes (2001), Kátia Azevedo Teixeira
(2005), Morin (2011), Gleice Azambuja Elali e Marília Luiza Peluso (2011) e Eunádia
Cavalcante e Maísa Veloso (2012) –, a interdisciplinaridade ocorre quando se trabalha
com mais de uma disciplina como, por exemplo, matemática e arquitetura. No entanto,
nesta tese, apesar da disciplina geometria pertencer ao campo de conhecimento da
matemática, trabalhamos o desenho geométrico e o foco da pesquisa foi promover uma
integração entre as Áreas de Representação em Projeto, ambas pertencentes ao campo
da arquitetura. Logo, tratamos de um exercício de integração entre dois componentes
curriculares Geometria Gráfica 01 (da área de representação e linguagem) e Espaço e
Forma 01 (da área de projeto de arquitetura) de um mesmo campo.

12

Disponível em: < https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=lc=pt&id=102>.
Acesso em: 02 fev. 2017.
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A tese buscou responder a duas questões: Como a geometria aplicada, mais
especificamente as técnicas de dobraduras, influenciam a visualização e a concepção
formal? E como utilizá-la para proporcionar uma melhor integração dos conteúdos da
área de representação e linguagem e de projeto de arquitetura no primeiro ano do curso?
Assim, assumindo-se a premissa que as técnicas de dobraduras são instrumentos
capazes de colaborar com a apreensão do conhecimento da geometria e promover o
desenvolvimento das habilidades relacionadas à visualização e concepção da forma,
tomamos como hipótese de trabalho que aplicar exercícios baseados nestas técnicas à
alunos do primeiro ano do curso, será fundamental para o desenvolvimento dessas
habilidades.
Com base nessa hipótese, o objetivo geral foi analisar a inserção da dobradura
de papel como instrumento da geometria aplicada às atividades de concepção formal em
início de curso, a fim de apontar elementos para o exercício da integração de conteúdo
nesse nivel.
São objetivos específicos:


Verificar

a

eficácia

da

utilização

de

técnicas

de

dobraduras

no

desenvolvimento da visualização formal;


Averiguar a influência da utilização de técnicas de dobraduras no
desenvolvimento da concepção formal de objetos arquitetônicos;



Estabelecer recomendações para o ensino neste campo que possam subsidiar a
criação ou reformulação de componentes curriculares a ele pertinentes, tendo
em vista a integração de conteúdos no início do CAU.
Metodologicamente, foi feita, primeiro, uma vasta pesquisa bibliográfica sobre

três assuntos: o ensino de geometria, o ensino de projeto arquitetônico e técnicas de
dobraduras. A pesquisa empírica correspondeu a um estudo de caso, realizado no
CAU/UFRN, por meio de minicursos (compostos por oficinas e um exercício de
aplicação utilizado como instrumento de avaliação). O pré-teste do método aconteceu na
Universidade Potiguar (UNP), para avaliar os formulários e os exercícios trabalhados
nas oficinas. Os instrumentos analíticos para a exploração do problema foram: Paper
folding – teste que utiliza dobraduras (origami) feitas em um papel quadrado que é
perfurado; Surface development – teste que se baseia na imaginação e/ou visualização
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de uma dobradura a partir da planificação de um objeto, e origami – técnica milenar
japonesa.
Vale salientar que não foi realizada a análise dos programas de geometria dos
cursos de arquitetura de outras universidades brasileiras, porque o objetivo da pesquisa
não foi fazer uma investigação nacional, porém estudar a dobra, mais particularmente, a
potencialidade de técnicas de dobraduras em papel, como instrumento de ensino da
geometria aplicada.
Quanto à estrutura da tese, além da introdução, têm-se mais quatro capítulos,
definidos da seguinte maneira: o embasamento teórico encontra-se no primeiro e
segundo capítulos; a metodologia no terceiro; a aplicação da metodologia, os resultados
e discussões no quarto, e por fim as conclusões e recomendações para atuação nesse
campo.
Resumidamente, no primeiro capítulo, “Projeto: concepção e ensino”, abordouse dois temas: a concepção e o processo de projeto e ensino/aprendizado do projeto. No
primeiro momento, discutimos a respeito dos traçados reguladores da arquitetura como
ferramentas de concepção, e discorremos sobre a relação entre a geometria e a
visualização formal; no segundo momento, estão trabalhados os assuntos: o ensino
universitário; e ensino de projeto de arquitetura. O segundo capítulo se relaciona ao
universo da dobra, subdivido em: “A dobra e a arquitetura”, exploramos a dobra sob três
aspectos: “A dobra filosófica” - conceito; a dobra material enquanto conceito aplicado –
“A dobra na arquitetura”: as potencialidades e limites das técnicas de dobraduras como
instrumento de concepção formal, e a dobra material enquanto técnica – “Dobradura: a
dobra no ensino da arquitetura” - neste item investigamos os tópicos: a geometria e as
técnicas de dobradura; a técnica de dobradura tessellation, e a geometria do origami.
No terceiro capítulo, “Os caminhos metodológicos”, são apresentados os
procedimentos e os instrumentos que estruturam o trabalho empírico e possibilitam uma
reflexão mais ampla sobre a referida problemática. No quarto capítulo, “As experiências
didáticas”, têm-se os resultados das oficinas de concepção formal, definidas no terceiro
capítulo. Este capítulo também foi dedicado a: análise da integração entre os
componentes curriculares Espaço e Forma 01 e Geometria Gráfica 01, ministrados no
CAU-UFRN; análise comparativa da produção das maquetes das turmas de controle e
das turmas que fizeram os minicursos Técnicas de Dobraduras 1 e 2; análise sobre os
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exercícios realizados nas oficinas dos dois minicursos. Nas “Conclusões”, expõe-se o
produto final da pesquisa, e retoma-se as hipóteses.
Para complementar esta tese, há um segundo volume, no qual se encontram os
apêndices e anexos ao texto, compostos por formulários, exercícios, quadros
explicativos, figuras, testes, manual e tabelas.
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Le projet d’architecture étant
constamment représenté, dessiné le plus
souvent, l’architecte joue de la lecture des
dessins, des représentations au cours de
son travail de conception. (BOUNDON,
2000, P. 31)

PROJETO: CONCEPÇÃO E ENSINO
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1. PROJETO: CONCEPÇÃO E ENSINO
O conteúdo abordado no presente capítulo vincula-se o objetivo geral da tese
(analisar a inserção da dobradura de papel como instrumento da geometria aplicada às
atividades de concepção formal em início de curso, a fim de apontar elementos para o
exercício da integração de conteúdo nesse nivel), tendo em vista o objetivo específico
de estabelecer recomendações para a melhoria do ensino neste campo que possam
subsidiar a criação ou reformulação de componentes curriculares a ele pertinentes.
1.1. Concepção e processos de projeto
O significado de concepção, que nos interessa é “ação ou efeito de conceber, de
gerar, criar ou inventar”

13

, por ser inerente ao universo da arquitetura, portanto, foi

discorrido neste item, com o intuito de entender o processo de projeto. Para tanto,
buscamos fundamentação por meio do pensamento de estudiosos no assunto como:
Philippe Boudon (2000), Donald Schön (2000), Jorge Cruz Pinto (2007), Bryan Lawson
(2011), e Francis D. K. Ching (2012), dentre outros.
Em termos cognitivos Boudon (2000, p.31) destaca a percepção do projetista
durante o próprio processo de concepção, por meio da análise dos desenhos de produção
do espaço. Neste momento, o arquiteto, ao ler os seus próprios desenhos, visualiza
novas percepções que possibilitam novas ideias para o projeto. Este raciocínio se
confirma a partir das afirmações de que “[...] a leitura de um desenho pode ser outra e,
assim, criar oportunidades ou propriedades do projeto [...] [e a] [...] percepção particular
de que a reprodução de desenhos também desempenha um papel importante no seu
trabalho de concepção. O projeto envolve então a alternância de leitura e produção de
desenhos” 14.
Por sua vez, Lawson (2011, p.246) também trata deste assunto afirmando que o
projetista no ato de projetar realiza um processo baseado em conversa e percepção. Cita
como exemplo o pensamento de Schön (1983), alegando ter sido ele “[...] o primeiro a
sugerir essa ideia ao falar de como o projetista ‘conversa com o desenho’. Na sua
opinião, os desenhos fazem parte do processo mental de pensar no projeto ”. O referido
autor aponta ainda o ponto de vista de Schön: “[...] o projetista realiza o ato de desenhar
13

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/concepcao/>. Acesso em: 03 fev. 2017.
Do original:“[...] la lecture d’une figure peut révéler des propriétés non intentionnelles et ouvrir ainsi
des perspectives au projet. [...] cette perception particulière qu’est la lecture du dessin occupe également
une place importante dans son travail de conception. La conception fait intervenir une alternance de
lecture et de production.” (BOUDON, 2000, p. 31).
14
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não para se comunicar com os outros, mas para seguir uma linha de pensamento.
Conforme se desenvolve, a imagem do desenho permite ao projetista ‘ver’ novas
possibilidades ou problemas” (LAWSON, 2011, p.246).
De fato, Schön (2000, p.48), em seu livro ‘Educando o profissional reflexivo:
um novo design para o ensino e a aprendizagem’, aborda essa questão declarando
“desenhar e conversar são formas paralelas de construir um projeto e, juntas, elas fazem
o que eu chamo de linguagem do processo de projeto”.
Para Pinto (2007, p.25), adquire-se “[...] o domínio epistemológico da
arquitetura e do urbanismo, através da recepção, por via da vivência, da interpretação
hermenêutica e da crítica [...]”. Segundo o referido autor, a prática de projeto para os
iniciantes deve ser antecipada por uma fase analítica da componente teórica, cuja função
é estimular a capacidade de ver e entender a arquitetura, classificada como sendo uma
didática que funcionará como referência à concepção. Pinto (2007) recomenda
procedimentos dialéticos heurísticos, ou seja, exercícios que levem o aluno iniciante a
aprender por si mesmo o que se lhe quer ensinar, tendo como base o seu próprio projeto,
que lhe faz exercer a prática, a reflexão e a apreensão do ato projetual. Ainda para o
professor português, as experiências vividas, as memórias e a imaginação são
instrumentos que auxiliam ao iniciante nos atos de apreender, ver e sentir a arquitetura,
e os estímulos ajudam aos alunos a produzir significados que se originam da
imaginação, da palavra, do desenho ou modelos tridimensionais. Neste sentido, o autor
destaca a importância da valorização das primeiras visões dos alunos provenientes tanto
de referenciais reconhecidos, quanto de desejos inconscientes que os estimulam.
Fazendo uma analogia entre imaginação e visualização formal, visando à
concepção, podemos mencionar o pensamento de Ching (2012, p.285) que trata da
diferença entre imaginação reprodutiva e imaginação criativa15. O primeiro caso se
refere a imagens associadas que são as guardadas na memória, enquanto que no
segundo, o autor informa que são produzidas a partir do ato de “[...] recombinar
experiências passadas na criação de novas imagens dirigidas a um objeto específico ou
que ajudem na solução de problemas [...]”.

15

Segundo o autor, “usamos nossa imaginação criativa no projeto para visualizar possibilidades, fazer
planos para o futuro e especular sobre as consequências de nossas ações. Desenhamos de modo a captar e
tornar visíveis estas concepções de que algo ainda não existe, exceto na mente. ” (CHING, 2012, p.285).
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Após a percepção imagética, se faz necessário o ato de desenhar e redesenhar, ao
colocar no papel as ideias oriundas desta fase. Nesse procedimento, o projetista realiza
uma ação reflexiva que faz parte do processo de concepção projetual. Pode-se ressaltar
esta afirmação citando Schön (2000) quando, ao abordar o trabalho desenvolvido no
atelier de projeto de arquitetura por meio da comunicação entre estudante e instrutor,
expõe a importância do desenho como experimento, como se pode observar por meio da
seguinte narração:
Quando Quist (professor) diz a Petra (aluna) que ela deve ‘desenhar e
desenhar’, para que calibre suas coordenadas, ele refere-se a desenho
no sentido do experimento do desenho. Ela deve desenhar para que
possa descobrir as consequências das várias possibilidades das
coordenadas (SCHÖN, 2000, p.82, grifos nossos).

Para Ching (2012, p.288) “[...] o desenho tem natureza claramente especulativa.
Os pensamentos vêm à mente conforme observamos um desenho em progresso, o que
pode alterar nossas percepções e sugerir possibilidades ainda não concebidas [...]”. Ao
reafirmar o processo de reflexão no ato de projetar, destacamos ainda o pensamento de
Lawson (2011, p.257) referente aos desenhos produzidos apenas para estudo (esboços,
rabiscos e diagramas de projeto), que não visam passar a informação para o cliente, é
neste processo de reflexão que se dá o potencial de conversa.
Ressaltamos a importância desta fase da concepção, uma vez que “[...] é no
estágio do esboço que se define os conceitos básicos que caracterizam o projeto e a
morfologia geral do edifício. É também nesse momento que o pensamento é o mais
‘hesitante’ e deve usar métodos de exploração e figuração muito ‘elásticos’”16
(HAMBURGER, THIEBAUT, 1995 apud WETZEL, 2009, p.4-5).
Ching explica com mais clareza a importância da reflexão durante o processo de
concepção, que ele classifica como os ‘desenhos de estudo’ e o define como sendo uma
ferramenta de criação, como se pode constatar pelo seu relato,
a ideia emergente no papel nos permite explorar caminhos que podem
não ter sido previstos antes do início do desenho, mas que foram fruto
de ideias surgidas ao longo do processo. Uma vez executado, cada
desenho representa uma realidade única, que pode ser vista, avaliada,
16

Do original : “[...] C’est en effet au stade de l’esquisse que se définissent les concepts fondamentaux
caractérisant le projet et la morphologie générale du bâtiment. C’est également à ce moment que la pensée
est la plus << hésitante >> et doit faire appel à des modes d’exploration et de figuration très << élastiques
>>” (HAMBURGER & THIEBAUT, 1995 apud WETZEL, 2009. p.4-5).
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refinada e transformada. Mesmo se eventualmente descartado, cada
desenho terá estimulado a mente e posto em movimento a formação
de outros conceitos (CHING, 2012, p.288).

Além da influência da relação entre a visualização e a concepção formal,
exercida no ato de conceber, acima comentada, vale ressaltar dois fatores inerentes ao
processo de concepção projetual, a incerteza e a complexidade. Para elucidar os
referidos fatores, tomamos como base os conceitos de Edgar Morin (2011, p.59) que
tratam da questão da incerteza humana e apresenta três princípios de incerteza do
conhecimento humano: No cerebral, o conhecimento é adquirido a partir de tradução e
construção, assim sendo admite erros por não ser um reflexo da realidade; No físico, o
conhecimento resulta de interpretações; o “[...] epistemológico: decorre da crise dos
fundamentos da certeza, em filosofia (a partir de Nietzsche), depois em ciência (a partir
de Bachelard e Popper)”. Ao analisar o conceito de complexidade vemos que o processo
de projeto está atrelado ao mesmo, uma vez que:
Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo
(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, afetivo, o
mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o
todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a
união entre a unidade e a multiplicidade (MORIN, 2011, p.36).

Ching (2012) e Schön (2000) concordam que no início do processo de projeto há
incertezas que devem ser trabalhadas. Neste sentido, o primeiro autor defende que, “[...]
tolerar a ambiguidade nos permite aceitar a incerteza, a desordem e os paradoxos do
processo de ordenação do pensamento” (CHING, 2012, p.292). Por sua vez, Schön
(2000, p.17) na sua pesquisa sobre o trabalho prático desenvolvido em atelier, comenta
“essas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e os conflitos de
valores – escapam aos cânones da racionalidade técnica”. Para o autor, trabalhar com
projeto em arquitetura é sempre trabalhar com questões incertas e também com o fato de
que para um mesmo problema dado, podemos obter inúmeras respostas possíveis. Logo,
questiona: “[...] os conceitos dominantes da educação profissional poderão construir um
currículo adequado aos universos complexos, instáveis, incertos e conflituosos da
prática?” (SCHÖN, 2000, p.21).
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Outro importante axioma relacionado à concepção do projeto de arquitetura,
defendido por Boudon (2000) com base em sua “arquiteturologia”, consiste em uma
epistemologia da arquitetura, ou seja, a ciência do conhecimento, dos saberes sobre
arquitetura. O referido autor trata da concepção projetual como um processo, e
interessa-se mais pelo desenvolvimento do projeto arquitetônico do que pelo projeto em
si. Em seu livro “Enseigner la Conception Architecturale - Cours d’Architecturologie”
apresenta quatro características ou focos de interesse da referida ciência: o objeto visual,
enquanto criação; explorar o processo, a passagem de um esboço ao outro, mais do que
os produtos; considerar os processos tanto sob o aspecto material quanto cognitivo, e
abordar esses processos numa perspectiva ‘poïétique’17 (BOUDON, 2000).
Ao se ter em vista à compreensão da concepção arquitetural, o autor expõe
elementos introdutórios tais como: ideia, percepção, uso, sistema e discurso. Busca
especificar a concepção arquitetural a partir de cinco noções: espaço arquitetural ou
arquitetônico; projeto; processo de concepção; espaço de concepção, e espaço
arquiteturológico; e aborda a relação estreita entre a problemática da concepção ou de
análise e a geometria. E apresenta três níveis desta relação:
- A geometria utilizada como ferramenta de conceitualização;
permitindo a apreensão do espaço e da maneira de representa-lo
mentalmente (Piaget, 1950, Francastel, 1965, 1980); - A geometria
como ferramenta de figuração; as diferentes técnicas de figuração têm
suas bases teóricas na geometria projetiva. A geometria que usa o
arquiteto em seu trabalho de representação icônica; - A geometria,
enfim, que usa o arquiteto de uma maneira mais específica em seu
trabalho de projeto; ela é uma ferramenta de projeção, o arquiteto
utilizando, para isso, figuras geométricas [...], que lhes servem como
modelo, e operações de pura geometria (simetria, translação...) para
conceber uma planta ou elevação.18 (BOUDON, 2000, p. 100).

17

Para esclarecer este contexto, apresentamos o conteúdo ministrado pela Profª Dr a. Maísa Fernandes
Dutra Veloso no componente curricular “Ensino do Projeto de Arquitetura” do Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2013: “A
Poïetique, neologismo cunhado por Paul Valéry a partir do termo grego “poeïsis”, tem por objeto o estudo
de potencialidades inscritas em uma determinada situação que conduza a uma nova criação. A postura
poïetica da arquiteturologia se interessa ao fazer mais do que ao feito. Busca entender processos mais que
produtos. As operações que levam à concepção mais do que seus resultados”.
18
Do original: “ […] la géométrie utilisée comme outil de conceptualisation, c’est-à-dire en tant qu’elle
permet l’appréhension de l’espace et les manières de se le représenter mentalement (Piaget, 1950,
Francastel, 1965, 1980) ; - la géométrie utilisée comme outil de figuration. Ainsi, les différentes
techniques de figuration ont pour bases théoriques les géométries projectives. La géométrie sert
l’architecte dans son travail de représentation iconique; - la géométrie, enfin, qui sert à l’architecte d’une
manière plus spécifique dans son travail de projet: elle est alors outil de projection. L’architecte a parfois
recours à des figures géométriques (carré, cercle, octogone, cube...) qui ont, pour lui, valeur de modèle. Il
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Em seu curso de arquiteturologia, Boudon (2000, p.16) apresenta 20 escalas que
estão atreladas ao processo de concepção arquitetural, denominadas de escalas
arquiteturológicas e definidas como sendo “[...] uma classe que reúne operações
variadas que leva a uma pertinência homogênea”

19

. Dentre as quais destacamos as

escalas: técnica; funcional; simbólica dimensional e formal; de vizinhança; humana e
geométrica.
Das escalas acima citadas, a escala geométrica é a que mais está relacionada ao
tema de interesse da tese em desenvolvimento, tendo em vista que trata de uma
ferramenta usada que “recorre a considerações geométricas para recortar ou referir
partes ou totalidades do espaço arquitetônico ou ainda para transcrever outras
modalidades de medida” 20 (BOUDON, 2000, p.181).
Ao comparar o pensamento de Boudon (2000) ao de Hélio Piñón (1998) no
tocante ao processo de concepção projetual, podemos afirmar que, para Piñón, as
questões relacionadas ao processo de concepção projetual pautam-se essencialmente nas
críticas que o referido autor faz aos estilos arquitetônicos contemporâneos. E os
conceitos que devem ser apreendidos no referido processo são ressaltados a partir dos
princípios de concepção da arquitetura moderna, como exemplo a ser seguido. Já
Boudon (2000) apresenta um conceito de arquitetura com bases epistemológicas que o
mesmo classifica como arquiteturologia. Logo, o método de ensino de projeto de
Boudon (2000) volta-se para a produção e análises de projeto de maneira mais
científica. Ele apresenta as escalas arquiteturológicas como ferramentas que podem ser
utilizadas na concepção projetual, sem fazer nenhuma alusão aos estilos arquitetônicos.
O desenvolvimento da percepção espacial e da concepção formal abordado no
presente projeto de tese, está fortemente vinculado à representação gráfica; portanto se
faz necessário que o aluno se familiarize com os conceitos e normas do desenho técnico.
Segundo Sérgio M. Ulbricht, “o desenho técnico constitui-se num veículo de expressão
extremamente poderoso que faz a vinculação entre as ideias dos projetistas e sua
concretização através da representação gráfica dos objetos imaginados”. (ULBRICHT,
se sert fréquemment d’opérations de pure géométrie (symétrie, translation...) pour concevoir un plan ou
une élévation.” (BOUDON, 2000, p. 100).
19
Do original: “ [...] une classe réunissant des opérations variées renvoyant à une pertinence homogène
[...].” (BOUDON, 200, p.166).
20
Do original: “ Recourir à des considérations géométriques pour découper ou référer des parties ou des
totalités de l’space architectural ou encore pour transcrire d’autres modalités de mesure.” (BOUDON,
2000, p.181).
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1998, p.25). Neste sentido, Ching (2012, p.1) define o desenho como “[...] o principal
meio pelo qual organizamos e expressamos pensamentos e percepções visuais. [...] uma
ferramenta prática para formular e trabalhar problemas de projeto”.
Portanto, além dos desenhos utilizados na fase de concepção, croquis
conceptivos, que representam o estudo preliminar do projeto arquitetônico, o desenho
técnico relacionado ao desenvolvimento de plantas baixas, cortes e fachadas é de
extrema importância para as fases seguintes: anteprojeto, projeto e projeto executivo.
Logo, os alunos de arquitetura e urbanismo devem dominar todas as técnicas de
representação gráfica voltadas para a representação do projeto arquitetônico.
Diante das questões colocadas, e tendo em vista a convergência de pensamento
no que se refere à complexidade e à necessidade de integração de conteúdos no ensino
do projeto, pretendemos contribuir para o avanço do conhecimento neste campo por
meio da inserção mais efetiva do aprendizado em geometria, por meio de uma
abordagem integrada, fator considerado determinante na formação projetual do arquiteto
urbanista. Além dos fatores envolvidos no processo de projeto elencados acrescentamos
a este item os quatro métodos de geração formal: inovativo, tipológico, mimético e
normativo.
Segundo Edson da Cunha Mahfuz (1995, p.46). “O método inovativo tenta
resolver um problema sem precedentes ou um problema conhecido de maneira
diferente”. A falta de precedentes influencia o processo de criação, uma vez que os
profissionais são instigados a criar novas soluções para problemas desconhecidos. É o
que acontece quando surgem novos materiais (como concreto e plástico) possibilitando
a criação de edificações com funções novas. Na arquitetura, Mahfuz apresenta o edifício
Larkin do arquiteto Frank Lloyd Wright, como exemplo do uso do método inovativo,
visto que foi o primeiro a inovar com a criação de torres de serviços para abrigar o
sistema de dutos (Figura 3).
O uso de analogias no método inovativo é verificado com base na geração de
partes arquitetônicas decorrentes do cruzamento de contextos, definida como sendo
analogia positiva, ou por meio de um processo de inversão da maneira estabelecida para
resolver um problema arquitetônico, considerada como analogia negativa. O papel das
analogias contextuais nesse processo é o desenvolvimento de teorias que possam
possibilitar a geração de formas. Enquanto que, no caso das analogias negativas há a
possibilidade de ocorrer o surgimento de soluções inéditas através de caminhos
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improváveis. Os arquitetos Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Norman Foster, Faye
Jones e Antonie Predock se utilizaram do método de geração formal inovativo.
Figura 3: Edifício Larkin.

Fonte: http://www.delacuadra.net/escorial/arquitec.htm. Acesso em: 07 jul. 2016.

O método tipológico utiliza o conceito de tipo, princípio estrutural da
arquitetura, no processo criativo para a produção de uma variação formal infinita. Logo,
os tipos arquitetônicos podem ser considerados precedentes no caso do referido método,
(Figura 4). Segundo Mahfuz (1995, p.51) “[...] A ideia de tipo promove um
reordenamento

da

experiência

em

torno

da

disciplina

da

arquitetura

e,

consequentemente, uma reconquista de inteligibilidade”. Dessa forma, o tipo apresenta
um papel fundamental como precedentes no processo de criação, uma vez que tipos
formais são utilizados como método crítico para a análise e comparação de fenômenos
arquitetônicos, enquanto que tipos funcionais possibilitam uma relação dialética entre o
edifício e a forma urbana. São exemplos no emprego do método tipológico os arquitetos
Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Rob e Léon Krier, Charles Correa, Duany & Zyberg.
Figura 4: Tipologia - pátio interno.

Fonte: www.ecoeficientes.com.br/luz-natural/sony-dsc/; graye-la.tumblr.com/page/19. Acesso em: 07 jul.
2016.
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O método mimético consiste na geração de novos projetos a partir da imitação
de modelos existentes. Segue o conceito aristotélico de imitação, no qual o modelo é
utilizado como base sem que seja fielmente copiado, assim sendo o modelo é
interpretado e adaptado a nova situação de projeto.
A mimese da natureza é “[…] a adoção, de maneira significativa, de algum
referente natural-formas, processos ou qualquer atributo físico ou metafísico- na
interpretação da obra artística, em qualquer de seus aspectos ou etapas [...]”

21

(GRILLO, 2005, p.74). Para a arquitetura, no período renascentista, “[...] a consideração
da natureza se faz, sobre tudo, para orientar a prática. Não se trata de imitar a natureza,
se não de aprender com ela e com ela pôr-se de acordo”

22

(GRILLO, 2005, p.112). A

título de exemplo do processo mimético de concepção, cita-se a arquitetura romana
inspirada na arquitetura clássica da Grécia antiga.23 Destacamos também as colunas
etruscas, que segundo Robertson (1997) se originam do estilo dórico arcaico. 24
No período renascentista os arquitetos Donato Bramante, Leon Battista Alberti,
Filippo

Brunelleschi,

Michelangelo

di

Lodovico

Buonarroti

Simoni, Andrea

Palladio e Giulio Romano rompem com o estilo gótico e consideram que a antiguidade
clássica e o humanismo eram os modelos a serem seguidos. Para ilustrar o processo
mimético de obras desta época, que tiveram como fonte inspiradora a arquitetura
romana, destacam-se as semelhanças entre os templos Panteão de Roma do arquiteto
Apolodoro de Damasco e Tempietto in Montorio, projeto de Bramante (Quadro 1).

21

Do original: “ La adopción, de manera significativa, de algún referente natural- formas, procesos o
cualquier atributo físico o metafísico- en la interpretación o realización de la obra artística, en cualquier
de sus aspectos o etapas.” (GRILLO, 2005, p.74)
22
Do original: “[...] la consideración de la naturaleza se hace, sobre todo, para orientar la práctica. No se
trata de imitar la naturaleza, sino de aprender con ella y con ella ponerse de acuerdo”. (GRILLO, 2005,
p.112).
23
Na qual, “The main elements of the Classical Orders were reduced to mere ornamentation. The
Corinthian Order was popular and was used extensively. In fact, the Romans were responsible for the
development of the Composite Order, consisting of an amalgamation of richly decorated volutes (taken
from the Ionic Order) superimposed on a wreath of acanthus leaves (essential elements of the Corinthian
Order), hence the name. Even the cornices became part of the decorative scheme of the facade.”
(VELLA, s.d., p.21).
24
De acordo com autor “são escassos os testemunhos acerca das formas das colunas etruscas, mas é
possível que a mais usual fosse uma variante da dórica. [...] No Monte Albano e alhures, e diversos
capitéis conhecidos, reais ou retratados, se assemelham aos tipos dóricos arcaicos, especialmente aqueles
dos templos de Pesto. [...]. Podemos nos ariscar a concluir que as colunas etruscas primitivas derivam do
estilo dórico arcaico, antes de sua cristalização na arquitetura de pedra do século VI; contudo não
devemos excluir a possibilidade de influências gregas indiretas, especialmente através de Cartago.
(ROBERTSON, 1997, p.233)
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Para Mahfuz (1995) há três variedades do método mimético que são: 1.
Revivalismo estilístico, processo em que são utilizados os valores e códigos
formalizados de um período passado; 2. Ecletismo estilístico, no qual são empregados
justaposições de fragmentos de diferentes estilos, além de permutações compositivas
para a geração de novos projetos; e 3. Analogias estilísticas, que correspondem a
utilização de um reduzido número de elementos como modelos para conferir
significados precisos a novos artefatos arquitetônicos (Figura 5).

Quadro 1: Semelhanças entre o Panteão e o Tempietto.
Edificação

Semelhanças

Panteão

Edifício circular; pórtico (pronaos); três
filas de colunas; frontão; interior
abobadado; cúpula; óculo para o zênite,
e o espaço da cúpula se inscreve no
interior de um cubo imaginário.

Tempietto

Edifício cilíndrico; domo semicircular;
anel de colunatas dóricas; abertura no
domo; planta simétrica.

Imagens

Fonte: <pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_da_Roma_Antiga; pt.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%A3o_
(Roma). www.enriquecardona.com/arte_renacitaliano/spmont.htm>. Acesso em: 07 jul. 2016.

Figura 5: Propyläen (revivalismo), Confeitaria Rocco (ecletismo) e Palácio do
Picadeiro (analogia).

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_historicista#/media/File:Propyl%C3%A4en__M%C3%BCnchen.jpg;
site.sca.com.br/blog/?p=6447; viladealpedrinha.blogspot.com.br/. Acesso em: 07 jul. 2016.

Analogias estilísticas podem ser utilizadas de três maneiras:


Por referência a detalhes estilísticos;
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Por referência a materiais;



Por referência a normas compositivas.
Os arquitetos Alvar Aalto, Frank L. Wright, Bruce Geoff, Bart Prince, Robert

Venturi e Charles Moore utilizaram o processo de concepção mimética.
O método normativo tem como base as normas estéticas denominadas de
princípios reguladores (Figura 6). São três os tipos de normas utilizadas no referido
método para a fundamentação da composição arquitetônica, a seguir:
1. Sistemas geométricos bi ou tridimensionais;
2. Sistemas proporcionais;
3. Formas geométricas elementares.
Figura 6: Princípio reguladores – Villa Stein (Le Corbusier).

Fonte: <br.pinterest.com/pin/159314905542796564/; pulsewidth.tumblr.com/post/103781381412/artchiculture-le-corbusier-villa-stein>. Acesso em: 07 jul. 2016.

Citamos os nomes dos arquitetos Le Corbusier, Walter Gropius, Mies Van der
Rohe, Richard Méier e Peter Eisenman como profissionais que utilizaram o método
normativo.
Mahfuz (1995) apresenta uma categorização de analogias classificadas como
visuais e estruturais, relacionando-as aos métodos de geração formal empregados na
concepção arquitetônica.
Dos quatro métodos de geração formal, acima descritos, o mimético é o que
mais se adequa ao ensino de arquitetura no início do curso, visto que se trata de um
fenômeno inerente ao desenvolvimento do ser humano, pois os primeiros processos de
aprendizagem ocorrem a partir do ato de imitar. Doris C. C. K. Kowaltowski, Anna
Paula Silva Gouveia e Ana Lúcia Nogueira de Camargo (2001, p.1100) reforçam este
pensamento ao discorrerem sobre atividades projetuais propedêuticas, e afirmam que
“[...] para o aluno iniciante é necessário um nível mimético mínimo para que consiga
estruturar seu pensamento espacial de forma reflexiva”.
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Assim, para que a relação entre visualização e concepção formal fique clara é
fundamental que o aluno seja estimulado a praticar o ato de “desenhar e conversar”, ou
seja, a realizar a linguagem do processo de projeto. Outros fatores que merecem ser
ressaltados são: a importância da fundamentação teórica necessária para o
desenvolvimento da capacidade de ver e entender a arquitetura, e a ação reflexiva que
faz parte do processo de concepção projetual. Além do conteúdo exposto, decidimos
investigar os traçados reguladores utilizados como processo de concepção, pois estes
podem ser empregados como um exercício de concepção nas atividades propedêuticas.
1.1.1. Traçados reguladores da arquitetura
O pensamento filosófico e o conhecimento geométrico que individualizaram a
geometria sagrada foram base para a determinação de planos geométricos denominados
de traçados reguladores, cuja função era garantir a adequação entre forma e função,
além de promover uma perfeita coerência entre as partes e o todo arquitetônico.
José Mª Gentil Baldrich (2008) prefaciando o livro ‘Trazados Reguladores en la
Arquitectura’ de Felipe Soler Sanz (2014) estabelece uma distinção entre a proporção e
os traçados reguladores de uma forma arquitetônica, e afirma que estes conceitos podem
estar independentes ou intrincados em um processo de criação. O autor diz que a
proporção além de ser representada geometricamente pode ser definida por uma série
numérica, enquanto que um traçado regulador é essencialmente geométrico, só pode ser
feito graficamente 25, como exemplificado por meio da
Figura 7, na qual se pode observar a presença do círculo e do quadrado como
instrumentos de concepção tanto da planta baixa quanto da elevação do Tempietto, já
citado anteriormente.
Na planta, fica claro que o arquiteto partiu de um círculo central e de dois
quadrados, um inscrito e outro circunscrito. Para entender a lógica da elevação, fizemos
um passo a passo do traçado: o arquiteto partiu de uma circunferência inscrita em um
quadrado, metade desta definiu a cúpula; A altura da balaustrada do pavimento superior
foi determinada pelo encontro de dois arcos, cujos centros são os vértices do quadrado e
o raio o seu lado. Para definir o pavimento inferior, o arquiteto traçou um triângulo

25

Além da representação dos traçados reguladores o autor entende que […], ambos conceptos pueden ser
independientes o, por el contrario, estar relacionados mutuamente y sugerirse proporciones en trazados o,
indistintamente, tramas geométricas derivadas de series numéricas proporcionales.” (SANZ, 2014,
p.xxxviii-xxxix).
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definido pelo lado do quadrado e pelo ponto de encontro dos dois arcos anteriores,
prolongando os seus lados; traçou mais dois arcos com o raio igual ao lado do triângulo
e seus centros localizados nos lados do quadrado definidos por uma paralela que passa
pelo vértice do triângulo; os encontros destes últimos arcos marcam o piso do
pavimento inferior e o topo da cúpula. Quanto às relações das medidas na planta baixa o
lado do quadrado inscrito na circunferência menor é o raio das circunferências cujos
centros são os vértices deste; e na elevação o lado do quadrado também é o do triângulo
e equivale ao diâmetro da circunferência.
Figura 7: Traçado regulador do Tempietto de Donato Bramante.

Fonte: http://sangbleumagazine.com/2013/11/14/donato-bramante-sacred-geometry-in-rome/. Acesso
em: 08 dez. 2016. Adaptado pela autora.

Como visto, os traçados reguladores são definidos pela geometria e estabelecem
regras de concepção formal, portanto “[...] a geometria se converte em indispensável.
Dá simplicidade que necessita a arquitetura, estabelecendo uma série de regras,
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mediante traçados, regras de composição… que ajudam a materializá-la...”

26

(SAMPEDRO, 2013, p.31-32).
Na arquitetura medieval, os traçados reguladores definidos por meio de sistemas
proporcionais provenientes do triângulo e do quadrado denominados de Ad Triangulum
e Ad Quadratum, respectivamente, tornaram-se métodos construtivos que relacionavam
a geometria à concepção projetual. Já no período renascentista, tem-se como exemplo
de traçado regulador a Villa Garzador do arquiteto Andrea Palladio. Trata-se de um
método mimético, no qual se vê elementos da arquitetura clássica, tais como: um
sistema de medidas proporcionais (A, B, C) como organizador tanto da planta baixa
como da fachada, decorrentes de um módulo d – diâmetro da coluna, (Figura 8). Além
deste, a planta se desenvolve por meio do retângulo áureo27 inscrito em uma
semicircunferência. Este é um dos casos descritos por Sanz (2014), em que o módulo, as
relações proporcionais e o traçado geométrico estão mutuamente relacionados.
Figura 8: O traçado da Villa Garzador.

Fonte: https://pt.scribd.com/document/65407419/Tectonica-17-Geometrias-complejas. Acesso em: 21
jun. 2015.
26

Do original: “[…] la geometría se convierte en indispensable. Otorga la sencillez que necesita la
arquitectura, estableciendo una serie de reglas, mediante trazados, reglas de composición… que ayudan a
materializarla.” (SAMPEDRO, 2013, p.31-32).
27
“Chama-se retângulo áureo qualquer retângulo ABCD (Figura 1) com a seguinte propriedade: se dele
suprimirmos um quadrado, como ABFE, o retângulo restante, CDEF, terá os lados com medidas
proporcionais às medidas dos lados do retângulo original” (O RETÂNGULO..., 2008, s.p.).
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Além do triângulo e do quadrado, outros polígonos foram utilizados como
núcleos geradores de composição arquitetônica, Sanz (2014, p.102) apresenta em seu
livro exemplos de traçados reguladores nos quais temos o pentágono e o octógono como
definidores da forma. “[...] O pentágono também aparece como núcleo gerador de
seções e plantas de igrejas góticas. [...]. Na catedral de Colônia uns pentágonos inscritos
na abside e outro maior segundo a razão φ2 parece concretar comprimento e largura do
templo”28. No segundo caso, o autor informa que “[...] O octógono foi utilizado como
elemento básico de projeto e decoração, azulejos, tapeçarias, livros, estuque, etc., e
como gerador de formas e elementos arquitetônicos”. [...] (SANZ, 2014, p.141)29 .
Temos, também, a afirmação de que várias cúpulas foram desenvolvidas a partir deste
elemento, que também serviu como modelo de planta centralizada como no traçado
regulador de uma igreja de Leonardo da Vinci, no qual quadrados, rotacionados à 45º,
formam octógonos estrelados que definem a composição formal do projeto (Figura 9).
Figura 9: Projeto de uma igreja e seu traçado regulador.

Fonte: SANZ, 2014.

Os traçados reguladores também tiveram como fundamentação o princípio da
simetria ressaltado por Vitrúvio (27 a.C) no livro ‘The ten books on architecture’,
traduzido em 1914, no qual, associou simetria e proporção, como parâmetros de
composição arquitetônica. Para o autor a proporção era a ferramenta utilizada para se
Do original: “ [...] El pentágono también aparece como núcleo generador de secciones y plantas de
iglesias góticas. (…). En la catedral de Colonia unos pentágonos inscritos en el ábside y otro mayor según
razón φ2 parece concretar la longitud y anchura del templo.” (SANZ, 2014, p.102)
29
Do original: “ […] El octógono ha sido utilizado como elemento básico de diseño y decoración,
azulejos, tapices, libros, estucos, etc., y como generador de formas y elementos arquitectónicos. Por una
parte son innumerables las cúpulas que se inician a partir del octógono o con nervios formando octógonos
estrellados, y por otra el octógono ha sido reiteradamente utilizado como modelo de planta centralizada.”
(SANZ, 2014, p.141-142).
28
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realizar “[...] uma correspondência entre as medidas dos membros de todo um trabalho,
e do conjunto a uma determinada parte selecionada como padrão. [...]”; enquanto os
princípios da simetria resultariam desta relação. “Sem simetria e proporção não pode
haver princípios na concepção de qualquer templo [...]” (VITRUVIO, 1914, p.72).
Robert Lawlor (1996, p.43) também destaca a influência da simetria na produção
arquitetônica renascentista, quando observa que, para alguns arquitetos, um traçado
regulador “[...] começa com uma expressão natural do triângulo equilátero e conclui
com uma série de simetrias em que se inspiram as plantas de edifícios na arquitetura
renascentista”. Ao reforçar este pensamento, o estudo de Nigel Pennick (1980, p.141) a
respeito das vilas Palladianas, informa que elas foram “[...] desenhadas com uma
simetria rígida derivada de uma única fórmula geométrica. Os compartimentos e seus
pórticos foram baseados num retângulo dividido por duas linhas longitudinais e quatro
linhas transversais”.
Também Monika Maria Stumpp (2013) investigou o princípio da simetria como
traçado regulador da obra de Andrea Palladio, identificando a utilização de eixos de
simetria, a possibilidade do uso de medidas proporcionais e de um sistema de
modulação, como acontece na planta da Villa de Malcontenta (Figura 10). O trabalho
corrobora a análise comparativa entre a Villa de Malcontenta e a Vila Garches (projeto
de Le Corbusier), apresentada por Colin Rowe em 197830.
Figura 10: Villa de Malcontenta.

Fonte: LANZILOTTA, 2010.

30 Na qual o autor comenta: Do original: “It the distribution of basic horizontal coordinates is, in both
cases, much the same, there are still some slight and significant differences relating to the distribution of
those lines of support which parallel the facades; and thus at Garches, reading from front to back, the
fundamental special interval proceeds in the ratio of ½: 1½: 1½: 1½: ½, while at the Malcontenta we are
presented with the sequence 2: 2: 2: 1½ […]” (ROWE, 1978, p.4).
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A arquitetura barroca também utilizou traçados reguladores na concepção formal
de suas igrejas. A título de exemplo destacamos o traçado da planta baixa e de duas
seções da igreja São Carlos das Quatro Fontes (Figura 11). Note-se a importância da
elipse utilizada com frequência, como forma reguladora, nesse contexto.
Figura 11: Igreja São Carlos das Quatro Fontes.

Fonte: http://timerime.com/es/periodos/2148329/BARROCO/. Acesso em: 21 jun. 2015.

No modernismo, Charles-Edouard Jeanneret-Gris, conhecido por Le Corbusier,
via a geometria como ferramenta para definir traçados reguladores, tendo como base
relações numéricas proporcionais.

Le Corbusier (apud PENNICK, 1980, p.174)

entende que “[...] a proporção era a consideração fundamental dos arquitetos e dos
construtores e que a medida era um instrumento para facilitar a construção[...]”. Para o
arquiteto “[...] a escolha do traçado regulador é um dos momentos decisivos da
inspiração, é uma das operações capitais da arquitetura” (CORBUSIER, 2000, p.47),
uma maneira de fixar a geometria fundamental da obra e de possibilitar a percepção da
ordem. Este pensamento o levou a criar o modulor (Figura 12), um sistema modular
proporcional, baseado nas medidas do corpo humano, na seção áurea e na série
Fibonacci. (LE MODULOR…, 2014, s.p.).
Contemporaneamente os processos de composições arquitetônicas continuam a
recorrer à geometria em seus traçados e tramas, fato que se pode confirmar por meio de
dois exemplos apresentado por Sanz (2014, p.112): (i) o Museu de Arte Contemporânea
de Barcelona (Figura 13) de autoria do arquiteto Richard Meier, “[...] uma quadrícula
básica fundamental de 7,20m se subdivide em uma retícula de 0,90m de lado e compõe
uma malha complexa com retângulos e quadrados de 3 e 5 módulos de 0,90. Note-se
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que 3, 5 e 8 são termos da sucessão de Fibonacci. ”31 (p.112); (ii) as Torres Gêmeas de
Kuala Lumpur (Figura 14), projeto da construtora espanhola Acciona, neste caso temos
o emprego do octógono como traçado regulador, “[...] constituído por dois quadrados
girados e ao que se adiciona corpos circulares para melhorar o espaço útil. […] Estes
espaços circulares podiam ser de qualquer tamanho, porém se pode ver que a solução
escolhida responde a uma nova subdivisão em função de √2”32 (SANZ, 2014, p.274).
Figura 12: Modulor.

Fonte: http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/alegria/fibonacci/seqfib2.htm. Acesso em 02 fev.
2017.

Figura 13: Traçado regulador e planta baixa do Museu Contemporâneo.

Fonte: MEIER, 1998.

Do original: “ [...] una cuadrícula básica fundamental de 7,20 m. se subdivide en una retícula de 0,90 m.
de lado y compone una malla compleja con rectángulos y cuadrados de 3 y 5 módulos de 0,90. Nótese
que 3, 5 y 8 son términos de la sucesión de Fibonacci. (SANZ, 2014, p.112).
32
Do original: “[…], constituido por dos cuadrados girados y al que se le añaden cuerpos circulares para
mejorar el espacio útil, muy limitado por el gran tamaño del núcleo central de servicios. […] Estos
espacios circulares podrían ser de cualquier tamaño, pero se puede ver que la solución elegida responde a
una nueva subdivisión en función de √2.” (SANZ, 2014, p.274).
31
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Figura 14: Torres Gêmeas, Kuala Lumpur

Fonte: SANZ, 2014.

Como visto acima, a geometria, foi (e continua sendo) uma poderosa ferramenta
de concepção formal, a princípio, devido à simbologia dos elementos geométricos, que
refletia o pensamento filosófico da época. Ela vem sendo utilizada como solução
estrutural desde tempos remotos, desde o emprego do arco pleno pela a arquitetura
romana, até os arcos catenários de Antoni Gaudí, período moderno, no qual se
explorava a geometria euclidiana. Na contemporaneidade, e com o advento do
computador, novas geometrias têm sido utilizadas na concepção arquitetônica, tais
como a fractal e a topológica, permitindo o surgimento das arquiteturas orgânica e high
tech, as quais coexistem com ensinamentos anteriores, que não são ignorados ou deixam
de ser utilizados. Além de ser um recurso de grande valia para o processo de criação, no
âmbito

acadêmico

o

conhecimento

geométrico

também

contribui

com

o

desenvolvimento da percepção espacial, como veremos a seguir.
1.1.2. A geometria e a visualização formal
Quanto ao desenvolvimento da percepção espacial, um dos aspectos centrais
desta tese, sabemos, de antemão, que se trata de uma habilidade humana que pode ser
aprendida. Ao depender da sensibilidade visual e do conhecimento geométrico, alguns
terão mais facilidade para desenvolvê-la do que outros, no entanto “[...] no plano
pedagógico, a educação gráfica é a todos possível, sendo o acesso de um aprendiz à
linguagem gráfica um correlativo de suas condições universais de sensibilidade visual
acrescidas de uma instrução geométrica” (DETONI, 2001, s.p.).

60
Quanto mais desenvolvida a visualização, mais facilmente o aluno entende a
geometria descritiva, e vice-versa. Regina Coeli Moraes Kopke (2001, s.p. apud LIMA,
2007, p.2) entende que a habilidade visão espacial está vinculada ao lado direito do
cérebro, e defende a prática de atividades lúdicas como um meio facilitador da
assimilação e da apreensão dos conteúdos, visto que “[...] a maioria dos alunos não foi
estimulada suficientemente para trabalhar com a visão espacial, daí toda a dificuldade
em se aprender, da forma tradicional”.
Sob o ponto de vista fenomenológico, a visualização está atrelada as questões
histórico-culturais. “Retornar aos fenômenos da percepção é pelo menos importante
para se compreender a opção histórico-cultural que se faz ao ser usuário da linguagem
técnica tradicional do desenho. Essa seria uma direção ontológica” (DETONI, 2001,
s.p.). Enquanto que, epistemologicamente33, o constructo da linguagem técnica do
desenho, “[...] é uma criação mental, simples, que serve de exemplificação na descrição
de uma teoria”, na visão psicológica, “[...] é a percepção ou pensamento formado a
partir da combinação de lembranças com acontecimentos atuais”. (CONSTRUCTO,
2009, s.p.).
Em sentido semelhante, Boudon (2000, p.27) diz que “[...] a percepção de um
objeto depende, em parte, da nossa experiência e conhecimento, até mesmo das nossas
expectativas[...]”34. Assim partimos da hipótese que, quanto maior for a visualização
formal do aluno, mais habilidade (potencial) ele terá para conceber o objeto
arquitetônico. Reforçando essa ideia, Claudio Itacir Della Nina da Silva (2006) entende
que o desenvolvimento da visão espacial capacitará melhor o aluno tanto no exercício
de concepção quanto de análise de projetos. Além disto, o autor destaca a importância
que esta apresenta no processo de criação, pois: “[...] também é por ela que se consegue
‘ver’ (com sentido de imaginar) um objeto, pensar modificações que melhorem suas
características alterando sua forma ou a relação entre os elementos que o constituem”
(SILVA, 2006, p.64).

33

O autor esclarece que: “Numa outra direção, questiona-se se o constructo da linguagem técnica do
desenho serve apenas à representação, ou se ele desdobra valores da própria ciência dessa linguagem,
servindo de reabertura a um pensar gráfico, que, vimos pela Fenomenologia, não se restringiria a se
mesmo, más seria reabertura de significados ao mundo dos seus fenômenos. Essa seria uma direção
epistemológica”. (DETONI, 2001, s.p.).
34
Do original: “[...] La perception d’um objet est tributaire pour une part de nos expériences et
connaissances, voire de nos attentes.[...]”.(BOUDON,2000, p.27).
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Por sua vez, Elizete da Silva Coelho e Rejane de Moraes Rego (2007, s.p.)
indicam que a visualização “[...] é um dos processos cognitivos mais exigidos para o
desenvolvimento e interpretação de projetos nas áreas de engenharia, construção e
design, estando estreitamente vinculada à habilidade de representar graficamente”.
Diante do acima exposto, pretendemos utilizar técnicas de dobraduras para o
desenvolvimento da habilidade visualização formal do estudante, visto que as atividades
lúdicas facilitam o aprendizado por estarem atreladas ao lado direito do cérebro, no qual
ocorrem os processos visuais, intuitivos e holísticos. Portanto, como existe uma relação
entre a visualização formal e a capacidade de concepção formal do aluno, é necessário
que se busque desenvolver a referida habilidade no contexto do ensino/aprendizado
proporcionado para CAU.
1.2. Ensino/aprendizado do projeto
Morin (2011, p.105) apresenta o conceito de disciplina como sendo “uma
categoria organizadora dentro do conhecimento científico; ela institui a divisão e a
especialização do trabalho e responde à diversidade das áreas que as ciências
abrangem”. Portanto, a importância da disciplina é incontestável no que se refere ao
desenvolvimento da ciência.
Neste sentido, disciplina é entendida como campo de conhecimento e não como
componente curricular de um curso, sendo preciso distinguir por exemplo,
“Arquitetura” como campo de conhecimento disciplinar, o que é diferente das
disciplinas/matérias que integram os currículos. É preciso também situar a geometria
dentro da disciplina “Matemática” e deixar claro que, no caso estudado, tratamos da
Geometria aplicada à “Arquitetura” e ao desenho, e mais especificamente ainda, ao
Projeto Arquitetônico como uma subárea de conhecimento.
1.2.1. O Ensino Universitário
No ensino universitário contemporâneo, a aprendizagem é entendida como fruto
de um processo de construção contínuo, ou seja, de um processo qualitativo, no qual o
aprender ocorre a partir não só de acumulações como também de processos dinâmicos
de revisões constantes. Para Elizabeth Tunes (2009, p.26), a aprendizagem derivada de
um processo quantitativo ocorre quando “é tratada como um processo de aquisições e
acúmulo gradual seja de informação, de conhecimento ou de experiência, associando-se,
portanto, à noção de quantidade”. Quando a aprendizagem resulta de um processo
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qualitativo se relaciona a buscas constantes; “Antes de tudo é preciso indagar o que, por
que e para que se busca e, então, o método, o modo de buscar” (TUNES, 2006, p.27).
Na universidade a produção de um conhecimento de qualidade, “estará sempre,
em tese, a serviço de uma permanente postura transformadora, [...] É nela que são
solidificados tanto os processos de identificação cultural do país em relação ao mundo,
quanto o sistema de educação geral a partir do conceito de educação permanente do
indivíduo” (ALMEIDA, 2001, p.17). Isto evidencia a importância da educação
permanente do indivíduo, a qual,
transcende a educação formal, pois permite o desenvolver de revisões
globais, como um processo de socialização orientada para aumentar e
solidificar as potencialidades individuais e coletivas dos sujeitos,
principalmente, na comunidade. Mediante a recuperação e recriação
de valores, a produção, a apropriação e aplicação de conhecimentos,
permite o desenvolvimento de novos saberes (EDUCAÇÃO..., 2011,
s.p.).

Além disso, Flávio de Lemos Carsalade (1997, p.15), em sua dissertação
baseada na teoria construtivista de Jean Piaget e Lev Vygotsky e na interatividade entre
sujeito e objeto de conhecimento definida por Paulo Freire (1981), assinala que “ensinar
não é formar alunos-padrão ou profissionais-tipo, mas propiciar o encontro do aluno
consigo mesmo, para realizar com plenitude o objeto do ensino-aprendizado”. O autor
também destaca a responsabilidade do professor de motivar o aluno, por meio da
valorização da expressão pessoal, como também de conscientiza-lo sobre a
“importância de sua própria liberdade de escolha e da grande responsabilidade que ela
traz consigo” (CARSALADE, 1997, p.16).
Tendo em vista as argumentações acima apresentadas, entendemos que neste
contexto as aulas ministradas nas universidades deveriam ir
[...] além do o que e do como, deve-se ensinar a pensar, aspectos que
se determinam e condicionam, configurando o ensino como atividade
do professor e do aluno, acentuado na atividade do primeiro, e a
aprendizagem como atividade do professor e do aluno, acentuada na
atividade do segundo. Então a prática social engloba tanto a ação de
ensinar quanto a de aprender (NOGUEIRA, 2009, p.56, grifos da
autora).

Portanto, o ensino universitário deve produzir o conhecimento alicerçado no
processo de buscas, mas, além disso, este deve ser adquirido de forma integrada, a fim
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de ser capaz de situar qualquer informação em seu contexto, o que Morin (2011, p.16)
classifica como conhecimento pertinente, por considerar o contexto, o global, o
multidimensional e o complexo. Ou seja, para o autor, o conhecimento fragmentado
“[...] impede frequentemente que se opere o vínculo entre as partes e a totalidade e deve
ser substituído por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu
contexto, sua complexidade, seu conjunto”.
Para tanto, a didática é uma poderosa ferramenta que deveria ser utilizada com a
finalidade de atender os aspectos acima abordados. Como exemplo de didática aplicada
ao ensino de projeto de arquitetura Maria de Lourdes Nogueira (2009, p.58) apresenta o
conceito de “processo de ensinagem” que trata da competência docente e da relação
professor/aluno, no início do curso:
Ao apreender determinado conteúdo, apreende-se também
determinada forma de pensar sobre ele. Este é o motivo pelo qual cada
área exige formas de ensinar e de apreender específicas. [...]. Para que
tal processo se efetive com a parceria e a colaboração do aluno, é
importante o estabelecimento de uma relação contratual onde, ambos,
os parceiros, professor e aluno terão que assumir responsabilidades na
conquista do conhecimento. [...] A esse processo deliberado,
compartilhado entre professor e aluno, de trabalhar os conhecimentos,
no qual concorrem conteúdo, forma de ensinar e resultados
dependentemente recíprocos, é que foi denominado de processo de
ensinagem. (NOGUEIRA, 2009, p.58).

As estratégias utilizadas pelo processo de ensinagem possibilitam a substituição
da prática de ensino tradicional caracterizada pela “[...] exposição oral pelo professor
que nada pode afirmar acerca da apreensão do conteúdo pelo aluno [...]” (NOGUEIRA,
2009, p.58), por uma abordagem capaz de garantir a aprendizagem. O Quadro 2 expõe
as estratégias de ensinagem apresentadas pela autora e que possibilitam a prática dos
vetores básicos, definidos por Carsalade (1997), para direcionar o ensino de projeto
dentro de uma visão construtivista, a saber: 1. Desejo; 2. Autoestima; 3. Potencial; 4.
Concretização; 5. Visão global, e 6. Conhecimento prévio. Tais vetores se materializam
em três estratégias gerais – aula expositiva dialogada, estudo de caso e seminário
(Quadro 2) – os quais promovem a participação do aluno, facilitando seu aprendizado.
A importância do diálogo foi ressaltada por Paulo Freire e Ira Shor (1986,
p.159), para eles “através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e o que não
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sabemos, podemos agir criticamente para transformar a realidade [...]” 35. Neste sentido,
associa-se o processo de ensinagem à educação libertadora defendida por Freire, que ao
criticar a educação ‘bancária’, opressora, que não visava a conscientização dos
educandos, disse
a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato
de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir
‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes, à
maneira da educação ‘bancária’, mas um ato cognoscente. Como
situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de
ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o
mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado,
educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde
logo, a exigência da superação da contradição educador educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica,
indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em
torno do mesmo objeto cognoscível (EDUCAÇÃO..., 2004,
p.14).

Professor
Aluno

Responsabilidades

Quadro 2: Estratégias de ensinagem.
Estratégias

Ações

Aula
expositiva
dialogada

1. Considerar, analisar e respeitar as observações do estudante,
independentemente da procedência e pertinência das mesmas com relação ao tema
em estudo;
2. Promover um clima de cordialidade, parceria, respeito e troca;
3. Dominar o quadro teórico relacional;
4. Garantir a mobilização, e a criação de condições de construção e elaboração da
síntese do objeto estudado, através da participação continuada dos estudantes;
5. Encaminhar as reflexões e discussões para as categorias de historicidade,
totalidade, criticidade, práxis, significação e para os processos de continuidade e
ruptura.

Estudo de
caso

1. Oportunizar a elaboração de um forte potencial de argumentação com os
estudantes tanto ao momento de construção do conhecimento como da síntese;
2. Não comparar as soluções com as dos demais grupos, mas sim quanto ao
esforço do próprio grupo;
3. Preponderar às categorias da construção do conhecimento e das práxis.

Seminário

1. Criticar, julgar cada obra por meio de um exame crítico das suas qualidades,
seus defeitos e suas limitações,
2. Trocar e acumular novos conhecimentos entre os estudantes.
Fonte: NOGUEIRA, 2009.

Em tese dedicada ao ensino de projeto de arquitetura nos períodos iniciais do
CAU, Giuliano Orsi Marques Carvalho (2016) estabeleceu diretrizes classificadas em
três grupos: reconhecimento das turmas (vivências e conhecimento prévios, limitações e
35

Do original: “[…] Por medio del diálogo, reflexionando juntos sobre lo que sabemos y lo que no
sabemos, podemos actuar críticamente para transformar la realidad[...]” (FREIRE; SHOR, 2014, p.159).
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potencialidades, preferências e motivações); atuação didático-pedagógica (comunicação
e inserção), e condução das turmas (potencialização e integração de conhecimentos, e
estímulo à curiosidade). Segundo o mesmo,
[...] atuando dialogicamente desde o primeiro período é possível que
professor e alunos aprendam uns com os outros e se reconheçam por
meio de ferramentas (mesmo elementares) de expressão e
representação – as quais, obviamente, vão se aperfeiçoar ao longo do
curso (CARVALHO, 2016, P.169).

Neste sentido, ao tecer considerações sobre elementos a serem trabalhados e
valorizados nesse percurso, o autor entende que
[...] o professor de projeto de início de curso deva: (a) primeiramente,
agir como um investigador, ou seja, tornar-se observador atento da
turma, procurando conhecer seu perfil e potencial; (b) em seguida,
mostrar-se orientador, colocando-se como uma espécie de
intermediário entre os conhecimentos maturados e os conhecimentos
embrionários dos estudantes, fomentando oportunidades de
comunicação entre eles e outros personagens inseridos nos diversos
estágios de experiência/aprendizado [...] (CARVALHO, 2016, P.174).

O Quadro 3 resume as estratégias definidas pelo autor, parte das quais
subsidiaram os exercícios desenvolvidos na metodologia desta tese, se voltando para os
dois primeiros objetivos, principalmente o reconhecimento das turmas.

Quadro 3: Estratégias propostas por Carvalho.
TIPOS

ESTRATÉGIAS
1. Compreender que as ideias projetuais dos estudantes iniciantes (EIs)
podem trazer informações importantes sobre os mesmos.
2. Esforçar-se para compreender as linguagens textuais e gráficas dos EIs,
ainda que desprovidas da linguagem técnico-arquitetônica
convencionada.
3.

Desenvolver exercícios projetuais com temas aderentes ao
conhecimento prévio e experiências cotidianas dos EIs, considerandose a relação dialógica entre o que se conhece e o que vai ser conhecido
no processo de repertorização arquitetônica.

4.

Utilizar-se de estratégias elementares de comunicação com a turma para
determinar a qualidade e a natureza do conhecimento dos alunos,
evitando ativar o conhecimento impróprio e ajudá-los a rever o
conhecimento impreciso.

5.

Estimular, a partir do estudo dos espaços de vivência comuns e
conhecimentos prévios da turma, a reflexão acerca do
autorreconhecimento.

Reconhecimento
das turmas
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ESTRATÉGIAS

TIPOS

6. Avaliar os momentos em que os EIs ainda dependem de auxílio docente
e quando já podem trabalhar em grupos, ou sozinhos, ou até mesmo
aptos a auxiliarem colegas com maiores dificuldades.

Reconhecimento
das turmas

Atuação didáticopedagógica

Condução das
turmas

7. Aplicar estratégias diferenciadas aos EIs, reconhecendo seus limites e
potencialidades individualmente, porém não explicitar condições de
superioridade e inferioridade no espaço de ensino.
8. Introduzir novos repertórios enquanto atividade de descoberta
aprofundada e plena de cada obra, não centrada apenas nos seus
aspectos cênicos, mas sim na compreensão do edifício como um todo.
9. Introduzir novos repertórios equilibradamente entre as diversas
linguagens arquitetônicas abordadas, fazendo-se compreender que não
existe a primazia de uma linguagem sobre as outras;
10. Introduzir novos repertórios atentando-se para as preferências e
repertórios prévios do EIs tomando-os como condutores no processo de
apreensão de novos repertórios a partir do autoconhecimento de seu
repertório próprio.
1. Perceber formas e instrumentos de expressão disponíveis aos EIs como
meio de complementação à insuficiência gráfica desses estudantes.
2. Ter disponibilidade para o diálogo, estimulando a multiplicidade
comunicativa junto aos Eis.
3. Conjugar métodos de forma não rígida e pouco previsível aos EIs, tanto
em relação à conformação das aulas quanto ao tipo de atuação do
professor.
4. Atuar/inserir-se de variados modos no ambiente de ensino, em sintonia
com o tipo de método executado, a fim de abarcar as variáveis didáticas
de forma concomitante e /ou subsequente.
1. Potenciar o diálogo entre os conhecimentos formais, incorporando-os
aos saberes não formais dos EIs (interdisciplinaridade amplificada).
2. Organizar grupos de estudos temáticos de acordo com a curiosidade
imediata dos EIs, fazendo convergir interesses por assuntos comuns à
natureza do projeto arquitetônico, a serem disseminados junto ao
coletivo da turma a partir do auxílio desses grupos.
3. Utilizar o espaço de vivência comum aos EIs como catalisador para o
entendimento de outros espaços urbanos e incorporação de novos
repertórios arquitetônicos.
4. Evitar o retardamento da atividade dos EIs em temas que possam ser
considerados projetuais, como forma de estímulo à curiosidade desse
alunado.
5. Abordar o projeto de arquitetura mais como potencial objeto de
exploração e menos como objeto agregador de outros conhecimentos,
estimulando o EI a sentir-se mais ativo/participativo.
Fonte: CARVALHO, 2016.

Assim, em prol da qualidade do ensino, se faz necessário que os professores
universitários busquem a produção de conhecimento tendo como alicerce investigações
constantes, e que estas sejam realizadas por meio de métodos que possibilitem
integração entre os saberes. Nas escolas de arquitetura, e especificamente no ensino de
projeto arquitetônico, isso é especialmente necessário dada a natureza do objeto
investigado, como veremos a seguir.
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1.2.2. Ensino de Projeto de Arquitetura
Ao reforçar o pensamento de Morin (2011) no que se refere à contextualização,
à complexidade e à totalidade, como fatores necessários à construção do conhecimento,
ou conhecimento pertinente, Carsalade (2003) discute o ensino de projeto tendo como
base a teoria construtivista do ensino, e a interatividade entre sujeito e objeto de
conhecimento (FREIRE, 1981; PIAGET, 1967; VYGOTSKY, 1978).
Quanto à contextualização necessária à construção do conhecimento arquitetural,
Carsalade (2003) aponta três contextos que condicionam o seu ensino: o cultural, o
social e o da memória. Por sua vez, Paulo Afonso Rheingantz (2003) aponta uma
perspectiva sócio-interacionista para o ensino de projeto de arquitetura, indicando que
deveria ser fundamentado na interação social e no diálogo professor-aluno, com
valorização do processo de construção do conhecimento.
Por entender que estas questões deveriam ser levadas em consideração nos
projetos pedagógicos de todas as áreas de conhecimento, no qual se refere mais
especificamente ao ensino de projeto de arquitetura, ressaltamos que
o ensino deve investir na construção de alguma estrutura pedagógica
que admita, também para si, a responsabilidade de conceber, implantar
e garantir a operacionalização efetiva de uma malha de vínculos entre
os conteúdos que cada curso julgar fundamentais, centralizada nas
disciplinas de projeto, o lugar pedagógico onde essas relações devem
ser prioritariamente desenvolvidas, considerando que este pode ser um
processo de aperfeiçoamento, que não implica a exclusão de outros.
(TEIXEIRA, 2005, p.8).

No tocante à concepção do projeto arquitetônico, Cavalcante e Veloso (2012)
apontam a interdisciplinaridade como uma prática essencial, por favorecer a
compreensão dos fatores que estão atrelados ao processo. Corroborando o pensamento
das autoras citamos a recomendação de Teixeira (2005), que indica uma forma de
promover um aperfeiçoamento do ensino de projeto, tendo como parâmetro a própria
natureza da atividade projetual, ou seja, a integração 36.

36

O autor, em questão, entende que: “[...] É do conjunto das relações – referenciadas ao conhecimento
que o conjunto das disciplinas obrigatórias informa – que procede a concepção e a conformação geral das
edificações [...]. Aproximação que deve considerar, desde o início, todas as suas competentes, com as
diferenças de conhecimento, de profundidade, e de amplitude que a sistemática progressão dos graus e
níveis que o aprendizado requerem. [...]. Trata-se então de recuperar, como uma possibilidade de
aprimoramento do ensino, o sentido próprio da atividade de projeto, através de uma definição mais
consistente de seus conteúdos e da renovação dos valores que prioriza, construindo, no interior de tais
disciplinas, a memória e a conexão com a teoria e a técnica, [...].” (TEIXEIRA, 2005, pp.141-142).
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Ao analisar a síntese a respeito da função da didática feita por Nogueira (2009),
percebemos a inquestionável importância que a mesma exerce no ensino do projeto de
arquitetura, visto que a referida técnica é “parte da pedagogia que trata dos preceitos
científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente”
(HOUAISS, 2001, p.22 apud. BORGES; ALENCAR, 2014, p.122).
No que se refere ao ensino de projeto dos períodos iniciais dos cursos de
arquitetura e urbanismo, Paulo Roberto de Almeida (2001) aponta alguns problemas.
Dentre os quais, o autor destaca não se levar em consideração todos os aspectos do
projeto e todas as escalas de intervenção, ou seja, não se ensina tendo como base uma
teoria de projeto consistente, fato justificado pela inexperiência dos alunos.
Carsalade (1997, p.16), concorda com Almeida (2001) a respeito da necessidade
de a disciplina de projeto enfrentar as dificuldades dos períodos iniciais quando afirma
que
ensinar pressupõe estender limites, procurar conhecê-los e buscar
superá-los, pois de nada adianta trabalhar com tarefas já sabidas,
aquém de nossa própria capacidade de superação. Ensinar projeto é
entender as referências que a realidade traz e o grande potencial que a
arquitetura tem de transformá-la pela vontade consciente, pela
intenção arquitetural [...] (CARSALADE, 1997, p.16).

O valor das referências também é evidenciado por Rafael Antônio Cunha
Perrone (2014, p.43) ao afirmar que “[...] referências projetuais são recursos muito
adequados para o desenvolvimento de novas proposições. Projeta-se uma nova situação
a partir do conhecimento de adequadas escolhas existentes no repertório da arquitetura
[...]”.
Para Almeida (2001) a inexperiência dos alunos nos primeiros ateliês de projeto
arquitetônico é decorrente de uma estrutura curricular caótica que não garante a
armazenagem dos conteúdos adquiridos de forma satisfatória, que permita ao aluno
relacionar teoria e prática, atividade necessária ao exercício desenvolvido nos ateliês37.

37

Para o referido autor “o problema do ensino do projeto em relação ao aluno que começa a frequentar os
ateliês está no repertório limitado deste aluno em relação a todos os aspectos do projeto. Este aluno já
vivenciou no mínimo um ano de curso, onde enfrentou disciplina introdutórias relativas à formação
profissional do arquiteto, e em especial disciplinas relacionadas aos aspectos básicos da forma
arquitetônica e à representação do projeto. No entanto, apesar de já ter frequentado vinte por cento dos
conteúdos do curso, a formação do aluno é discutível. [...] É já na primeira tentativa didática de introduzir
o projeto que são sentidos os efeitos tanto do repertório quanto dos conceitos e preconceitos que o aluno
carrega.” (ALMEIDA, 2001, p.23-24).
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Como uma alternativa para amenizar a referida inexperiência apontamos o
pensamento de Ângela Becker Maciel (2009) que indica a prática do estudo de casos38
como um recurso didático para facilitar a compreensão do processo de projeto, exercício
que, além de contribuir com o entendimento da atividade projetual, proporciona um
enriquecimento do repertório do aluno. Neste sentido, é preciso construir um repertório
mínimo (ALMEIDA, 2001), ao invés de transferir o problema para outras experiências
do aluno, o que também vai ao encontro do pensamento de Carsalade (1997). Outro
problema apontado por Almeida (2001) no tocante ao ensino de projeto nos semestres
iniciais diz respeito ao uso de teorias de geração da forma descontextualizadas
(atribuídas à arte, ao desenho, ou a movimentos filosóficos), e inadequadas ao universo
arquitetural da atualidade.
O uso de analogias como recurso didático empregado para superar as
dificuldades relacionadas aos aspectos formais e figurativos 39, enfrentadas pelos alunos
iniciantes, pode ser uma solução. Para o problema da estruturação da forma 40, Almeida
(2001) indica o exercício de análises de tipos arquitetônicos, confirmando indicações de
Carsalade (1997) e Perrone (2014) relativas ao valor das referências. Já para as questões
de ordem figurativa, o mesmo autor, recomenda que se trabalhe com análises visuais.
Outra dificuldade enfrentada nos exercícios iniciais de projeto é a dificuldade
dos alunos no tocante a representação. Esse fato é identificado por Almeida (2001)
como decorrente da ineficiência do manuseio dos instrumentos de simulação espacial, e
que se agrava quanto associado a imaginação espacial pouco desenvolvida. Nesse
38

Por entender que: “A grande questão do calouro é como iniciar um projeto, de onde partir, sem limitar
os procedimentos projetuais à adoção de um algoritmo, seja ele caracterizado como um diagrama, como o
parti da École des Beaux-Arts, ou como os elementos pictóricos abstrato da Bauhaus. Se cada projeto é
diferente, assim como os processos para sua solução, não é possível uma generalização absoluta,
universal, de cunho normativo. [...] ensinar a projetar significa compreender como se projeta, dando mais
ênfase aos processos do que ao produto final. Nesse intuito, sugere-se que na iniciação se estude ‘os
processos de elaboração dos projetos de arquitetura’. [...] O estudo de caso é um dos procedimentos
didáticos que pode levar a este aprendizado [...]” (MACIEL, 2009, p.160-161, grifos meus).
39
que “[...] constituem um dos mais intricados problemas do ensino do projeto nos semestres iniciais. Um
complicador em relação ao assunto são as muitas teorias a respeito, algumas assumidas como doutrina por
determinados grupos. São muitos os tratados de estética, crítica e história da arquitetura, que tratam do
assunto. Muitas vezes são adaptações de teorias do passado, cuja validade estava relacionada ao contexto
histórico de seu surgimento, em outras situações são transposições de teorias da arte, com o uso de
conceitos e parâmetros utilizados para a avaliação da obra de arte visual, esculturas ou pinturas, quase
sempre de difícil transposição para o universo específico da arquitetura.” (ALMEIDA, 2001, p.57).
40
Temos a indicação de que: “para introduzir os aspectos relativos à estrutura formal da edificação, são
importantes os estudos tipológicos, de natureza analítica, enquanto que os aspectos figurativos podem ser
melhores entendidos a partir de analises visuais baseadas na percepção visual do observador normal. O
ideal seria que as principais características da estruturação formal e da figuratividade fossem
desenvolvidas em paralelo. Porém, este paralelismo é difícil em qualquer estágio do curso, principalmente
no caso dos projetos iniciais, quando o repertório do aluno é mínimo.” (ALMEIDA, 2001, p.58).
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sentido, o autor aponta a importância de a disciplina de projeto assumir as questões de
representação e utiliza-las como um recurso a mais, a ser explorado no ensino.
Tal sugestão vai de encontro às indicações de Jean-Paul Wetzel (2009, p.9), ao
defender que há
uma ligação entre a representação de um objeto e o objeto abstrato que
está sendo projetado. O estudo dessa ligação poderia fornecer uma
melhor compreensão de como as ideias surgem em atividade cognitiva
de concepção. [...]. Podemos, portanto, afirmar que a utilização da
representação, seja qual for a mídia explorada não se limita a ser uma
representação simples de elementos previamente concebidos, mas é
também uma ferramenta indispensável para conceber heurísticamente
41
(WETZEL, 2009, p.9).

Corroboramos com Almeida (2001) e Wetzel (2009) quanto a ideia de utilizar a
representação como recurso de projeto, pois o que à primeira vista parece ser um
problema para a concepção projetual no início do curso, torna-se um veículo, um
caminho a ser trilhado. A fim de superar as dificuldades do aluno, além de possibilitar o
exercício da prática da integração entre a representação e o projeto arquitetônico.
Perrone (2014) apresenta um exercício denominado “Aproximação ao objeto da
arquitetura e sua operação: percepção, concepção, construção”. Ao utilizar modelos
tridimensionais, ele trabalha a relação entre concepção e representação de forma
significativa, observando que: “[...] a aprendizagem sobre a representação projetual se
manifesta por meio de uma sistemática na qual o desenho de projeto nasce na pesquisa
da concepção, ou seja, que a representação emerge junto à concepção [...]” (PERRONE,
2014, p.35). Neste sentido, o autor ressalta a ação reflexiva (SCHÖN, 2000), necessária
no ato projetual, e informa que “[...] as regras e normas da sintaxe projetiva são
incorporadas pela necessária conjugação entre pensar representando e representar
pensando (PERRONE, 2014, p.35)”.
Reforçando a importância de se trabalhar com modelos tridimensionais42 como
ferramenta de concepção, Fernando José de Madeiros Costa (2013, p.38), aponta que
41

Do original: “[…] d’un lien entre représentation d’un objet et l’objet abstrait en cours de conception.
L’étude de ce lien pourrait permettre une meilleure compréhension de la manière dont émergent les idées
durant l’activité cognitive en cours de conception. [...] Nous pouvons donc affirmer que l’utilisation de la
représentation, quel que soit le média exploré, ne se limite pas à être une simple figuration d’éléments
préalablement conçus, mais est aussi un outil heuristique indispensable à la conception.” (WETZEL,
2009, p.9).
42
Tomamos de empréstimo o pensamento de (COSTA, 2013, p.38). “A utilização de modelos
tridimensionais na Arquitetura e Urbanismo se caracteriza não apenas como ferramenta para a
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sua construção facilita a compreensão e a assimilação da espacialidade, indo além das
questões de representação para contribuírem com o processo de criação.
Para Almeida (2001) esta prática é especialmente adequada ao ensino de projeto
nos semestres iniciais do curso de arquitetura e urbanismo, visto que auxilia a
compreensão de aspectos ligados ao projeto arquitetônico ainda difíceis de serem
assimilados pelos calouros43, tais como: a estrutura formal da edificação; a privacidade
visual e as relações de espaços abertos e fechados; o estudo das visuais da edificação; as
questões de insolação e sombreamento, entre outras.
No tocante as questões de representação, Carvalho (2016) recomenda a
valorização de outras formas de expressão como recurso para minimizar a insuficiência
gráfica dos alunos iniciantes (a exemplo como dos modelos tridimensionais, dentre
outros).
é válido refletir que, especialmente na fase introdutória, o
desenho não pode assumir papel central como normalmente
ocorre, cabendo ao professor perceber quais as outras formas e
instrumentos de expressão estão disponíveis aos estudantes para
que sirvam de reparo/complementação à insuficiência gráfica.
Exteriorizações mímicas, falas, textos, modelos tridimensionais,
produtos informáticos, etc., nesse sentido, não devem ser
descartados (CARVALHO, 2016, P.182).
Vale relembrar alguns pontos:
1. A tese apresenta uma proposta de integração entre conteúdos da área de
projeto e da área de representação e linguagem. Portanto não tratamos de
interdisciplinaridade e não é objetivo desta tese;
2. O conteúdo discutido neste capítulo subsidiou o estabelecimento das
recomendações para o ensino de projeto de arquitetura nos primeiros anos,
especificamente, do primeiro ao quarto períodos, uma vez que o
representação de projetos, mas como instrumento auxiliar no processo criativo de projeto, principalmente
por facilitar a compreensão e o domínio do espaço tridimensional.”
43
Portanto, neste momento do curso as maquetes “[...] São importantes porque os alunos conseguem
‘entender’ o que estão projetando, ao tentar executar a maquete. [...] Na escala dos espaços abertos e na
escala da edificação, a maquete permite avaliar: 1) a estrutura formal da edificação, [...]; 2) a privacidade
visual da edificação e seus espaços abertos circundantes com as edificações e espaços abertos dos terrenos
vizinhos; 3) a localização dos espaços em relação às visuais que merecem valorização e aquelas que
devem ser evitadas; 4) as implicações de todos os elementos construídos tanto na insolação ou
sombreamento dos espaços abertos circundantes e nos terrenos vizinhos, quanto nas possibilidades de
indução ou obstrução dos ventos nos espaços abertos e nas aberturas propostas.” (ALMEIDA, 2001, p.
82-83).
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CAU/UFRN encontra-se na fase de implementação do novo currículo A6,
que atualizou o ensino de projeto a partir do quinto período, com a proposta
do “Projeto Integrado” (ateliê conjunto entre projeto arqutietônico, urbano e
paisagistico);
3. O público alvo da tese são os alunos iniciantes, assim sendo, não objetivamos
o exercício de concepção projetual na íntegra; nesse sentido, a proposta dos
alunos desenvolverem a atividade pretendida pensando em um objeto
arquitetônico (no caso, o pórtico), foi apenas um modo de, em um exercício de
criação formal, dar-lhes um elemento norteador do processo, a fim de reduzir a
heterogeneidade do conjunto e facilitar a análise dos dados coletados.
Portanto, como será exposto no terceiro capítulo, os exercicios realizados
(explicados na metodologia) voltaram-se para o desenvolvimento da visualização
formal e para a concepção da forma arquitetônica, tendo como ferramenta de concepção
a dobra (tema do próximo capítulo).
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Contemporary theory of architecture
has seen the philosophy of Gilles Deleuze
emerge within the context of architectural
discourse and the questions of space.
Words like ‘Smooth’ and ‘Striated Space’,
‘the Fold’ and ‘Rhizomes’ are consistently
being passed around the seminar tables in
academia and can be seen throughout any
current architectural journal. But what
does an architecturally derived Deleuzian
space actually entail? (GILLES…, 2004,
s.p.).

DA DOBRA À DOBRADURA
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2. DA DOBRA À DUBRADURA
No presente capítulo, discorremos sobre o conceito de dobradura de papel. , para
Para introduzir o tema, começamos pelo conceito filosófico de dobra, tendo como base
o pensamento do filósofo francês Gilles Deleuze (1991) - a dobra filosófica. Em seguida
discorremos brevemente sobre a dobra material, inicialmente como conceito aplicado à
arquitetura, explorando as potencialidades e os limites de seu uso como instrumento de
concepção formal. Finalmente, abordamos a dobra enquanto técnica, e indicamos a
dobradura como modo de uso da dobra no ensino de arquitetura. Nesse último tema,
buscamos a relação entre a geometria e o origami, a técnica de dobradura denominada
de tessellation, e pôr fim a geometria do origami.
Embora a presença da dobra no processo de concepção arquitetônica seja
remota, ela foi teorizada apenas no final do século XX, por Deleuze (1991) que, na obra
“A dobra: Leibniz e o barroco”

44

, estabeleceu uma analogia entre o pensamento

leibniziano e o barroco através do conceito de “dobra” e de labirinto. O autor analisa o
ato de dobrar e desdobrar além da esfera física, táctil, uma vez que parte do tangível
para o intangível, quando relaciona a ação ao domínio cognitivo atrelado ao
envolvimento-desenvolvimento e a involução-evolução. Assim, relação entre o ato de
dobrar e desdobrar, pode ser associada a uma técnica de dobradura, uma vez que
[...] a desdobra não é o contrário da dobra nem sua elisão, mas a
continuação ou a extensão do seu ato, a condição de sua manifestação.
Quando a dobra deixa de ser representada para tornar-se “método”,
operação, ato, a desdobra vem a ser o resultado do ato que se expressa
precisamente dessa maneira [...] (DELEUZE, 1991, p.60).

Não se trata, portanto, de um ato linear, e está atrelado ao conceito de rizoma.
“Dobras, desdobras e redobras, o triplo movimento sugerido por Deleuze, longe de
desenvolver-se de forma linear, avança mediante oscilações pendulares, lançamentos
rizomáticos, [...]” (CHIARELLA, 2009, p. 23)45 .

44

Na qual, o autor expressa sua filosofia a respeito da dobra por meio da afirmação: “[...]O traço do
barroco é a dobra que vai ao infinito. Primeiramente, ele diferencia as dobras segundo duas direções,
segundo dois infinitos, [...] diz-se que um labirinto é múltiplo, etimologicamente, porque tem muitas
dobras. O Múltiplo é não só o que tem muitas partes, mais o que é dobrado de muitas maneiras [...]”.
(DELEUZE, 1991, p.13).
45
Do original: “ Pliegues, Despliegues y Repliegues, el triple movimiento sugerido por Deleuze, lejos de
desarrollarse en forma lineal, avanza mediante oscilaciones pendulares, desplazamientos rizomáticos
[...]”. (CHIARELLA, 2009, p.23).
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Assim,

entendemos

que

o

triplo

movimento

deleuzeano

aplica-se

adequadamente ao exercício da arquitetura, uma vez que se trata de um sistema aberto
com um grande potencial criativo. Em uma outra analogia, a ação de desdobrar é vista
como sendo uma forma de mostrar-se, revelar-se, abrir-se.
Mauro Chiarella (2009, p.24) afirma que este sentido filosófico tem inspirado a
arquitetura, pois, “[...] é mais do que obvio, a intencionalidade de aproximação ao
sentido filosófico do termo acunhado por Gilles Deleuze, termo que tem inspirado, em
abordagens geométricas-espaciais, metodológicas e conceituais, projetos arquitetônicos
nas últimas décadas [...]”46. Com o intuito de exemplificar a influência filosófica do
“triplo movimento” deleuzeano, o autor aponta arquitetos renomados que se inspiraram
na filosofia citada, tais como Libeskind, Rem Koolhaas, Herzog & De Meuron, Toyo
Ito, UNStudio (United Network Studio), NOX, e Madridejos-Sancho – tema retomado
no próximo item, por meio de exemplos que confirmam esta afirmação.
Greg Lynn (2004, p.24) expõe o pensamento deleuzeano sobre o conceito de
suavidade formal quando informa que “[...] Deleuze descreve suavidade como ‘a
variação contínua’ e o ‘desenvolvimento contínuo da forma’[...]”

47

·. E aponta a

potencialidade da dobra deleuzeana aplicada a produção arquitetônica através da
afirmação “[...] se houver um singular efeito produzido na arquitetura pela dobra, será a
capacidade para integrar elementos independentes dentro de uma nova fusão contínua
[...]” 48 (LYNN, 2004, p.24).
O pensamento deleuziano a respeito da potencialidade do conceito de dobra
incorporado à produção arquitetônica também foi exposto por Fatemeh Ghafari Tavasoli
(2012, p.63), no sentido de que “[...] a dobra pode ser interpretada como uma série de
potenciais manifestações de movimentos genuínos, definidas como diferenciações [...]”
49

. Para o autor, Deleuze entende que a dobra apresenta a função de gerar novos limites

espaciais atrelado ao conceito de continuidade e de complexidade, quando diz: “[...]
dobrar, como um meio de introduzir um outro conceito de espaço e tempo dentro da
46

Do original: “[…] Es más que obvio, la intencionalidad de aproximación al sentido filosófico del
término acuñado por Gilles Deleuze, término que ha inspirado, en acercamientos geométricos-espaciales;
metodológicos y conceptuales, a más de un proyecto arquitectónico en las últimas décadas. [...]”
(CHIARELLA, 2009, p.24).
47
Do original: “ Deleuze describes smoothness as 'the continuous variation' and the 'continuous
development of form’[...]” (LYNN, 2004, p.24).
48
Do original: “ If there is a single effect produced in architecture by folding, it will be the ability to
integrate unrelated elements within a new continuous mixture.” (LYNN, 2004, p.24).
49
Do original: “[...] the fold can be interpreted as a series of potential expressions of genuine
movements, defined as differentiations. (TAVASOLI, 2012, p.63).
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paisagem convencional, assumido como ‘limites espaciais'. Espacialidade como um
‘tornar-se’ sem medidas externas ou fins dentro de uma repetição complexa [...]”

50

(TAVASOLI, 2012, p.63).
Segundo Sophia Vyzoviti (2012), o conhecimento da arte japonesa, origami, foi
incorporado à arquitetura no século 20, principalmente em elementos estruturais como
coberturas e paredes de sustentação51. Tavasoli (2012, p.31) concorda com a referida
autora, sobre o momento em que o conceito de dobra foi introduzido na concepção
arquitetônica. Ele entende que “[...] depois da desconstrução, a famosa noção que entrou
para a arquitetura foi a teoria da dobradura. [...] Uma das noções mais propostas na
última década do século 20” 52.
Na produção arquitetônica contemporânea, a dobra admite a incorporação de
relações conceituais inovadoras, podemos enfatizar esta ideia nos apropriando ainda, da
opinião de Barros (2011, p.80) sobre o espaço arquitetônico, que segundo o mesmo,
“[...] torna-se líquido e fluido, dobrando-se e redobrando-se em si mesmo, e em várias
coisas. [...] A diferenciação desses projetos contemporâneos, é a multiplicidade afetiva
que lhes é conferida, e não apenas a busca por uma superação formal e funcional. [...]”.
Na intenção de reforçar o pensamento de Barros (2011) no que se refere ao
potencial da dobra destacamos a opinião de Lynn (1998, p.121): “[...] as implicações da
dobra para a arquitetura envolvem a proliferação de conexões possíveis entre as
entidades [...]” 53. Fato abordado no próximo item que apresenta as potencialidades das
técnicas de dobraduras utilizadas como inspiração ou como ferramenta de concepção
projetual.

50

Do original: “ Folding, as a means of introducing another concept of space and time within the
conventional landscape, assumed as ‘spatial boundaries’. Spatiality as a ‘becoming’ with no external
measures or ends within a complex repetition,[…].” (TAVASOLI, 2012, p.63).
51
Do original: “[…] During the 20th century many architects have explored the structural capacities, the
conceptual symbolism and spatial possibilities of creating architectural forms by importing the knowledge
of Origami art into architecture.. [...] Origami tessellations are not uncommon in 20th century architecture
[...] are most usually encountered as static structures, folded plate shells, with applications as large
spanning roofs, load baring walls, or combinations of both.” (VYZOVITI, 2012, pp.166-167).
52
Do original: “ After Deconstruction, the famous notion that entered to architecture was the theory of
folding. […] was one of the most proposed notions of the last decade of 20th century. Fold means layer,
layers that there is no priority among them.” (TAVASOLI, 2012, p.31).
53
Do original: “[...] The implications of The Fold for architecture involve the proliferation of possible
connections between free entities [...]” (LYNN, 1998, p.121). Ressalta-se que as entidades referidas pelo
autor são os elementos programáticos.
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O esquema apresentado na Figura 15 mostra que abordamos o tema da dobra
material sob dois aspectos: 1. Conceito aplicado (a dobra na arquitetura) e 2. Técnica
(dobraduras no ensino de arquitetura), como será visto no próximo item.
Figura 15: Estrutura do capítulo 2.
A DOBRA NA ARQUITETURA
A DOBRA MATERIAL

Conceito aplicado

Técnica

A dobra na arquitetura

Dobraduras no ensino de arquitetura

Potencialidades

Limites

A geometria e
as técnicas de
dobraduras

Tessellation

A geometria
do origami

Fonte: Produzida pela autora.

2.1.

A dobra na arquitetura

Neste item, apresentamos um conteúdo que possibilitará a criação de um
repertório para ser explorado na sala de aula das disciplinas iniciais das áreas de projeto
arquitetônico e de representação e linguagem, no qual expomos alguns projetos
desenvolvidos tendo como base conceitual técnicas de dobraduras. Estes exemplos
demonstram a versatilidade das dobras, as quais podem ser fonte de inspiração tanto
para projetos de grande porte quanto para abrigos temporários, o que pode refletir-se em
originalidade arquitetônica, uma vez que
A dobra e o desenvolvimento associado da coordenação olho-mão
liberta o processo de pensamento de design de preconcepções e
remove quaisquer imagens arquitetônicas existentes. A [...] técnica de
dobradura aguça a mente e estimula a criatividade. [...] Dobradura é
um processo generativo no projeto arquitetônico, é essencialmente
experimental: agnóstico, não linear e de baixo para cima. [...].
Considerando este um desenvolvimento aberto e dinâmico onde o
projeto evolui com períodos alternados de desequilíbrio, podemos
apreciar a função da dobra como um gerador de projetos por
transições de fases, ou seja, limiares críticos onde ocorrem
transformações qualitativas.54 (VYZOVITI, 2004, pp.6-8).

54

Do original: “ Folding and the associated development of hand-eye co-ordination liberates the design
thought process from preconceptions end removes any existing architectonic images. The limitation that
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Nesse sentido, destacamos obras como: o ‘Centre for Sustainable Energy
Technologies’ de Ningbo, China, uma edificação de grande porte, projetada por Mario
Cucinella Architects como solução para questões de sustentabilidade (Figura 16).
Consiste num edifício com 1,300m2 que acomoda um centro de visitantes, laboratórios
de pesquisa e salas de aula para cursos de mestrado. Segundo os autores, seu design foi
inspirado por lanternas chinesas. O ‘Abrigo Origami’ (arquitetura temporária),
desenvolvido pelo designer Doowon Suh, para atender situações emergenciais como os
tremores de terra e tsunamis no Japão e Haiti, como informa a Figura 17, trata-se de
uma série de folhas dobráveis correspondentes a um pacote pequeno e compacto que ao
ser desdobrado se transforma em um abrigo tridimensional. Outro exemplo de abrigo
temporário foi desenvolvido por Tina Hovsepian, uma aluna da Escola de Arquitetura
da Universidad de Southern California, denominado de Cardborigami. Como o nome
sugere este tipo de espaço habitável foi inspirado pelo origami como pode-se confirmar
pela citação a seguir e da Figura 18.
O que dota ao produto final de natureza compacta e portátil é a antiga
arte japonesa de dobradura de papel, conhecida como origami, que
inspira a estrutura e da forma ao espaço. Além disso, as dobras
também proporcionam estabilidade estrutural e a possibilidade de
implementação, pois permite desde a obtenção de refúgios individuais
a grandes tendas que poderiam ser ocupadas por famílias inteiras em
55
condição de necessidade (UN REFUGIO, 2013, s.p.).

Na citação a seguir temos uma explanação a respeito do potencial dos
Cardboards, que geram superfícies consideradas como mecanismos capazes de permitir
a concepção de estruturas cinéticas e fluidas.
[...]. Quando estruturas de superfície são suportadas de forma
consistente em todo o perímetro elas ganham uma integridade
estrutural semelhante as estruturas de cascas unitárias. Esta
estabilidade é aumentada por uma espessura de superfície eficaz, que

the technique of folding brings with it sharpens the mind and stimulates creativity. Folding is a generative
process in architectural design is essentially experimental: agnostic, no-linear and bottom up. (…)
Considering this an open and dynamic development where the design evolves with alternate periods of
disequilibrium, we can appreciate the function of folding as a design generator by phase transitions, that
is, critical thresholds where qualitative transformations occur.” (VYZOVITI, 2004, pp.6-8).
55
Do original: “ El que dota al producto final de la naturaleza compacta y portátil es el antiguo arte
japonés del plegado de papel, conocido como origami, que inspira la estructura y da forma al espacio.
Además, los pliegues también proporcionan estabilidad estructural y la posibilidad de implementación,
pues permite desde la obtención de refugios unipersonales a grandes tiendas que podrían ser ocupadas por
familias enteras en condición de necesidad.”.

79
está relacionada com a profundidade das dobras, bem como a
espessura do material.56 (BURAKEVIC, 2012, p.63).

Figura 16: Centre for Sustainable Energy Technologies.

Fonte: www.yatzer.com/Centre-for-Sustainable-Energy-Technologies-by-MC-Architects;
https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-lanterna-de-papel-chinesa-image2412574. Acesso em: 27
agos. 2015. Adaptada pela autora.

Figura 17: Abrigo Origami.

Fonte: weburbanist.com/2013/11/11/origami-inspired-architecture-14-geometric-structures/. Acesso em:
27 agos. 2015. Adaptada pela autora.

Figura 18: Cardborigami.

Fonte: http://blogs.lainformacion.com/futuretech/files/2013/02/card3.jpg;
cardborigami.tumblr.com/Aboutus. Acesso em: 27 agos. 2015. Adaptada pela autora.

O conceito de dobra atribuído ao projeto pode ser também observado por meio
da fachada dinâmica do edifício de escritórios de 545m2, da empresa de metal Kiefer
56

Do original: “ [...]. When surface structures are supported consistently around the perimeter they gain a
structural integrity similar to unitary shell structures. This stability is enhanced by an effective surface
thickness that is related to the depth of the folds as well as the material thickness” (BURAKEVIC, 2012,
p.63).
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Technic, situado em Bad Gleichenberg na Áustria, projetado por Ernst Giselbrecht e
Partner ZT GmbH, em 2005 (Figura 19). Destacamos outro exemplo, que usa o conceito
de dobra dinâmica atribuído à arquitetura cinética para a adequação climática, o ‘D*
Dynamic’ da D*Haus Company (Figura 20). Apresentamos de forma esquemática a
variação formal da ‘D*Dynamic’ de acordo com as estações do ano (Figura 21). Nesse
caso, os autores esclarecem que a dobra
permite a adaptação do inverno ao verão, e dia para a noite,
literalmente se movendo em torno de si mesma. As paredes externas
pesadas grossas se desdobram em paredes internas, permitindo que as
paredes internas de vidro se tornem fachadas. Portas se tornam janelas
e vice-versa (D*HAUS, 2013, s.p.).

Figura 19: Metal company Kiefer Technic.

Fonte: www.architonic.com/aisht/dynamic-facade-kiefer-technic-showroom-ernst-giselbrechtpartner/5100449. Acesso em: 27 agos. 2015. Adaptada pela autora.

Figura 20: D* Dynamic.

Fonte: www.thedhaus.com/architecture/dhaus/dynamic/. Acesso em: 27 agos. 2015.
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Figura 21: D* Dynamic e as estações do ano.

Fonte: www.thedhaus.com/architecture/dhaus/dynamic/. Acesso em: 27 agos. 2015.

Apresentamos a US Air Force Academy Cadet Chapel (1954-1957) de autoria do
arquiteto Walter Netsch da firma Skidmore, Owings and Merill (Figura 22). Uma capela
que pode ser interpretada como sendo um padrão de repetição característico da
dobradura tessellation do tipo tiling de polígonos irregulares, neste caso tetraedros.
Para Jelena Ivanović Šekularac et al, (2012, p.1) “[...] o termo estrutura dobrada define
uma forma dobrada de construção, incluindo estruturas de derivados elementos que
formam uma estrutura dobrada pelo seu relacionamento mútuo no espaço. [...]”57.
Segundo a mesma, a referida capela foi “[...] um dos edifícios mais significativos
construídos como forma dobrada. [...]”. Quanto ao processo construtivo a autora nos
informa que “[...] a construção básica desta instalação consiste em placas triangulares painéis de metal formando uma construção dobrada. A estrutura é composta por 100
elementos tetraédricos trazidos da oficina e montados no local” (Šekularac et al, 2012,
p.5)58.
Quanto a empregabilidade do conceito de estrutura dobrada na arquitetura e na
engenharia, a autora em questão informa que
[...] de acordo com a posição na estrutura arquitetônica, este tipo de
construção pode ser dividido em: telhado, piso e construções de
parede dobrada. Em estruturas de engenharia, pontes e muros de
contenção, vários elementos estruturais podem ser construídos no
princípio de estruturas dobradas59 (ŠEKULARAC, et al, 2012, p.5).

57

Do original: “ The term folded structure defines a folded form of construction, including structures
derived from elements which form a folded structure by their mutual relationship in space.” (Šekularac et
al, 2012, p.1).
58
Do original: “ One of the most significant buildings constructed as folded form [...]” (Šekularac, et al,
2012, p.5).
59
Do original: “ Based on the position in the architectural structure, this type of construction can be
divided into: roof, floor and wall folded constructions. In engineering structures, bridges and retaining
walls, various structural elements can be constructed on the principle of folded structures.”
(ŠEKULARAC, et al, 2012, p.5).
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Figura 22: US Air Force Academy Cadet Chapel.

Fonte: www.docomomo-us.org/register/fiche/united_states_air_force_academy_cadet_chapel.;
www.youtube.com/watch?v=koHW620TRK8. Adaptada pela autora. Acesso em: 27 agos. 2015.

A Figura 23 ilustra outro exemplo arquitetônico que foi inspirado por um
origami, este constitui uma estrutura temporária executada para o evento Aqua
Metropolis Osaka 2009, denominada ‘a Folded-Plate Hut’ concebida por Ryuichi
Ashizawa Architects, localizada no Nakanoshima Park, no Japão.
Citamos dois projetos desenvolvidos pela Makearchitects: um quiosque e um
centro de informações, que tiveram como fonte de inspiração a técnica milenar
japonesa, o origami. O primeiro exemplo trata-se de um quiosque situado em Canary
Wharf em Londres, inspirado por dobradura de papel, pré-fabricado portátil. Segundo o
arquiteto do projeto Sean Affleck, o “[...] origami foi fundamental no desenvolvimento
do projeto, [...] modelos de papel foram usados durante todo o processo, até o ensaio
final do projeto concluído [...]” (FOLDED..., 2014, s.p.).60 Na citação a seguir, temos
mais detalhes do quiosque em questão, a respeito da influência da técnica de dobradura
origami, ilustrada pela Figura 24 e Figura 25.
A forma geométrica de dobradura simples baseia-se no conceito de
origami. Expressa como uma caixa compacta, retangular quando
fechada, a estrutura se transforma quando aberta, com dobras e
dobradiças nos painéis de aço o que lhes permite expandir e contrair

60

Do original: “ [...] origami was fundamental in developing the design; [...] paper models were used
throughout the process, right up to the final testing of the completed design [...]” (FOLDED..., 2014,
s.p.).
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como uma sanfona quando o quiosque abre e fecha (THE KIOSKS,
2014, s.p.). 61

Figura 23: Folded-Plate Hut in Osaka.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/497014508855287353/; arc5177.wordpress.com/2011/04/10/foldplates-origami-structure/#jp-carousel-853. Adaptado pela autora. Acesso em 13 dez. 2016.

Figura 24: Maquete do quiosque.

Fonte: http://www.makearchitects.com/projects/canary-wharf-kiosk/ProjectGallery/?i=0. Acesso em: 08
jan.16.

Figura 25: Base conceitual do quiosque e quiosque.

Fonte: www.makearchitects.com/projects/canary-wharf-kiosk/ProjectGallery/?i=0;
www.makearchitects.com/projects/canary-wharf-kiosk/#youTube/1/. Adaptada pela autora. Acesso em:
08 jan.16.

No caso do segundo projeto, desenvolvido pela Makearchitects, o ‘City of
London Information Centre’, na opinião de seus autores, o referido centro é uma obra
simples e eficiente que se assemelha a um avião de papel (Figura 26). (AN ICONIC,
2007, s.p.)62

61

Do original: “ The simple folding geometric form is based on the concept of origami. Expressed as a
compact, rectangular box when closed, the structure is transformed when open, with folds and hinges in
the steel panels allowing them to expand and contract like a concertina when the kiosk opens and closes.”.
62
De acordo com o referido escritório de arquitetura o City of London Information Centre
“
Combining simplicity and efficiency of structure with a distinctive visual impact, the building’s triangular
form looks up to its prestigious neighbor and opens out to welcome the public. A folded metallic
envelope evokes the aerodynamic profile of a paper airplane, […].”
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Figura 26: City of London Information Centre.

Fonte: www.makearchitects.com/projects/city-of-london-information-centre/ProjectGallery/?i=0. Acesso
em: 08 jan.16.

Como ilustra a Figura 27 a estrutura da cobertura do ‘Yokohama International
Cruise Terminal’, de autoria do arquiteto Alejandro Zaera do Foreign Office Architects,
também exemplifica a influência da arte milenar japonesa, origami: “[...] A dobra dos
filósofos franceses Gilles Deleuze e Felix Gauttari que inspiraram o design do edifício,
encontra uma iconografia muito literal em papel dobrado: origami”63 (ORIGAMI...,
2006, s.p.). A referida iconografia é facilmente percebida por meio da imagem à direita
mostrada na figura em questão, na qual se pode observar a semelhança da obra com o
tessellation feito de papel. Ülkü İnceköse (2007, p.417,) apresenta este projeto como
exemplo de utilização do conceito de dobra, citando o arquiteto: “quando confrontado
com a construção do edifício [...] decidimos usar o mesmo sistema que gerou a forma
geral, desta vez usando as dobras na superfície como um dispositivo estrutural”
(ZAERA-POLO, 1997, p.208, apud İNCEKÖSE, 2007, p.417)64.
Figura 27: Yokohama International Cruise Terminal.

Fonte: www.eikongraphia.com/?p=324. Acesso em: 08 jan.16; CHARLESON, 2015, adaptada pela
autora.

Andrew Charleson (2015, p.89) também faz referência a arte milenar japonesa
quando descreve a estrutura da cobertura do Yokohama International Cruise Terminal.
Enquanto o edifício é mais conhecido por seu paisagismo no último
piso, o teto é suportado por placas de aço dobradas que se estendem
por grande parte da largura do edifício de 70m. As placas dobradas
são suportadas, em cada extremidade pela caixa ou vigas de aço em
forma de U que parecem como se elas também tivessem sido
63

Do original: “ [...].The Fold of the French philosophers Gilles Deleuze and Felix Gauttari that inspired
the design of the building, finds a very literal iconography in folded paper: origami.”
64
Do original: “ [...] when faced with the construction of the building […] we decided to use the same
system that generated overall form, this time using the folds in the surface as a structural device.
Subsequently the surface was folded at a different scale.” (ZAERA-POLO, 1997, p.208, apud
İNCEKÖSE, 2007, s.p.).
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dobradas. A superfície interior é, portanto, altamente texturizada,
como uma obra de origami [...]65 (CHARLESON, 2015, p.89).

O exemplo da Figura 28 ilustra a capela St. Loup. Trata-se de uma estrutura
temporária projetada por Local Architecture & Danilo Mondada, construída em 2008. A
relação que o projeto tem com a técnica de dobradura, origami, está evidenciada por
meio da publicação feita pela Architecture por Costas Voyatzis, em 22 de novembro do
mesmo ano. A Figura 29 expõe a dobradura da referida capela apresentada por Vaish
(2013).
[...], o projeto cria um espaço cujas dimensões horizontal e vertical
variam através de uma série de dobras como origami, que dão ritmo
para o interior e exterior do edifício. O volume dobrado gera um
espaço horizontal largo na entrada, antes de fechar e constante para se
tornar vertical, em direção ao centro da capela. Cada dobra na fachada
reflete a luz de forma diferente e, assim, enfatiza a progressão e
alongamento do volume. A estrutura pontua o espaço interior, criando
um ambiente propício para a reflexão (CHAPEL..., 2008, s.p.).66

Figura 28: Arquitetura de Origami.

Fonte: www.yatzer.com/chapel-deaconesses-st-loup. Acesso em: 08 jan.16.

Figura 29: Dobradura da capela St. Loup

Fonte: Vaish, 2013.

65

“Do original: […]. While the building is best known for its roof-top landscaping, the roof is supported
by steel folded plates that span much of the 70 m building width. The folded plates are supported at each
end by box or U-shaped steel girders which themselves appear as if they also have been folded. The
interior surface is therefore very highly textured, just like a work of origami. […].” (CHARLESON,
2015, p.89).
66
Do original: “ [...], the design creates a space whose horizontal and vertical dimensions vary via a
series of origami-like folds, which give rhythm to the interior and exterior of the building. The folded
volume generates a wide horizontal space at the entrance, before closing in and rising up to become
vertical towards the centre of the chapel. Each fold in the facade reflects the light differently and thus
emphasizes the progression and elongation of the volume. The structure punctuates the interior space,
while creating an atmosphere conducive to reflection.
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David Yabagi Jiya (2004, p.32) comenta o projeto da capela St. Loup como uma
“arquitetura criativa inspirada na nobre arte de Origami. O edifício é formado por varrer
uma curva de perfil ao longo de um perfil em ziguezague resultando em uma forma
complexa, mas de aparência incrivelmente simples [...]” 67.
Martin Trautz e Susanne Cierniak (2014) afirmam que, nos séculos 19 e 20,
algumas estruturas dobradas foram realizadas com placas de concreto e cúpulas
geodésicas em metal ou plástico, tais como a igreja de concreto em Neuss-Weckhofen de
S. Polónyi e F. Schaller, realizada em 1969, e o pavilhão de plástico da IBM de Renzo
Piano (Figura 30).
Figura 30: Estruturas dobradas.

Legenda: A - Neuss-Weckhofen; B - Pavilhão IBM; C - Interior da Neuss-Weckhofen.
Fonte: trako.arch.rwth-aachen.de/downloads/Folds%20and%20Fold%20Plate%20Structures_TrautzCierniak_%20RWTH_20110601.pdf; www.baunetz.de. Acesso em: 08 jan.16.

O conceito de membranas, associado ao de dobra, tem sido implementado na
arquitetura temporária, tendo como base o fato de que “conceitos similares de
transformação espacial são encontrados na arte origami onde uma superfície plana de
papel, depois de dobrada, transforma-se em um objeto de três dimensões” (LIAPI, 2002,
p.381). A autora alega que o origami pode ser utilizado como um norteador do processo
de criação, por perceber que “[...] a configuração geométrica dos vincos na folha de
papel antes de dobrada, bem como as propriedades topológicas de modelos 3D de papel
- origami, recentemente foram tratadas, e podem ser usadas como um guia para a
concepção de novas formas. [...]” (LIAPI, 2002, p.381). Neste sentido, os [...] princípios
da arte do origami e da matemática podem encontrar aplicações na concepção e design
de estruturas de membrana transformáveis para a arquitetura (LIAPI, 2002, p.381)68.
67

Do original: “ [...] creative architecture inspired by the noble art of Origami. The building is formed by
sweeping a profile curve along a zigzag profile resulting into a stunningly simple yet complex-looking
form.” (JIYA, 2004, p.32).
68
Do original: “ […] the geometric configuration of creases on a sheet of paper before folding, as well as
the topological properties of 3D origami paper models, have been recently addressed, and can be used as
a guide for the design of new forms. [...] principles of the origami art and math can find applications in
the conception and design of transformable membrane structures for architecture. ” (Liapi, 2002, p.381).
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No intuito de checar a informação de Chiarella (2009), relatada no item 2.1.,
investigamos alguns projetos dos arquitetos: Madridejos-Sancho; Rem Koolhaas;
Libeskind; UNStudio; Toyo Ito, e NOX Architecture. Que segundo a opinião do referido
autor se inspiram no conceito de dobra, apresentados a seguir.
Na arquitetura dos espanhóis Juan Carlos Sancho e Sol Madridejos, ambos
professores de projeto arquitetônico da Universidad Politécnica de Madrid - Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, a dobra se faz presente no processo de
criação como um método conceptivo, como se pode observar a partir das igrejas:
‘Iglesia en Pinto’ (Figura 31) e ‘La Capilla de Valleacerón’ (Figura 32). Segundo eles,
[…]. Coloca-se uma folha em um canto ela cai, más se dobras adquire
uma consistência estrutural, e isto permite que a partir de um ponto de
vista arquitetônico que se imobilize a única folha, mantendo a leveza
do papel. A própria dobra é a imobilização e não se necessitam de
pilares. Com esse conceito temos desenvolvido vários projetos. Além
de produzir uma forma bonita, a dobra faz com que os planos criem
uma contenção (El MOMA..., 2006, s.p.). 69

Figura 31: Dobraduras, maquetes e vista da Iglesia en Pinto.

Fonte: www.sancho-madridejos.com/a-html/a-iglesia-pinto.html. Adaptada pela autora. Acesso em: 14
dez. 2015.

Para Jiya (2004, p.33) a técnica de dobradura empregada na ‘Capilla de
Valleacerón’ pode ser entendida como
[...] uma tentativa de chegar a um projeto significativo, a inspiração
foi solicitada do origami, método de dobrar uma caixa; o link para
todos os requisitos foi formado por uma caixa dobrável enviesada
obliquamente com ângulos pontiagudos. Série de dobras e torções
parecem convergir e divergir criando um espectro, tendo, assim, um
ambiente ‘espiritual’. [...] . A natureza do origami dá espaço para

69

Do original: “ […] Si pones un folio de canto se cae, pero si lo pliegas adquiere una consistencia
estructural, y eso permite desde un punto de vista arquitectónico que se sujete la hoja sola, manteniendo
esa levedad del papel. El propio pliegue es la sujeción y no se necesitan pilares. Con ese concepto hemos
desarrollado varios proyectos. Además de producir una forma bonita, el plegado hace que los planos
creen una sujeción.”
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interação de materiais como concreto, vidro, mármore, madeira e aço
para dançar harmoniosamente sob a luz. (JIYA, 2004, p.33).70

Figura 32: Dobras e vistas da Capilla de Valleacerón.

Fonte: apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com.br/2013/03/del-origami-al-diseno-de-una-capilla.html;
afasiaarchzine.com/2015/01/sancho-madridejos/. Acesso em: 14 dez. 2015.

A ‘Casa da Música’ (Figura 33), localizada na cidade do Porto, Portugal, é mais
um exemplo fundamentado pelo conceito de dobra, onde se percebe uma fusão entre a
continuidade e o contraste, portanto merece ser destacado. O referido projeto é de
autoria do arquiteto e professor Rem Koolhaas – da Harvard University –, uns dos
fundadores do escritório Office for Metropolitan Architecture, resultando de um
concurso ocorrido em 1999, que foi concluído em 2005, e contemplado pelo
prémio Royal Institute of British Architects (RIBA) European Award.
Figura 33: Casa da Música, Porto, Portugal.

Fonte: www.infopedia.pt/$rem-koolhaas;upload.wikimedia.org/wikipedia/com
sica.jpg;en.wikipeduia.org/wiki/Rem_Koolhaas#media/File:Casa_da_musica.JPG. Acesso em: 09 jan.
2016. Adaptada pela autora.

Um dos projetos desenvolvidos por Libeskind que pode confirmar a opinião de
Chiarella (2009) é o ‘Serpentine Gallery Pavilion’ de 2001 (Figura 34). Visto que,

70

Do original: “ In a bid to come up with a meaningful design, inspiration was sought from origami
method of folding a box; the link to all requirements was formed by folding a skewed box with obliquely
pointed angles. Series of folds and twists appear to converge and diverge creating a spectra, thereby
having a “spiritual” ambience. […] Constructed using concrete, as the building ages, it appears to have
been chiseled from the surrounding rock formations. The origami nature gives room for interplay of
materials such as glass concrete, glass, marble, wood and steel to dance harmoniously under light. […]”.
(JIYA, 2004, p.33).
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segundo a informação que consta no site do próprio arquiteto, “o edifício foi baseado no
conceito de uma figura de origami. Isto criou uma estrutura de painel angular que
aparentemente se dobra sobre si, formando espaços que se sobrepõem [...]”
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.

(SERPENTINE..., 2001, s.p.).
Figura 34: Serpentine gallery.

Fonte: Libeskind.com/publishing/ Serpentine-gallery/. Acesso em: 09 jan. 2016.
Adaptada pela autora. Acesso em: 09 jan. 2016.

Quanto ao escritório UNStudio

72

apresentamos três obras relacionadas ao

conceito de dobra: ‘Mobius House’ (1998) (Figura 35); ‘Villa NM’ nos EUA (Figura
36), e o ‘Museu Mercedes-Benz’ (2006) (Figura 35).
Figura 35: Mobius-House, Um Studio.

Fonte: www.unstudio.com/projects/mobius-house. Acesso em: 09 jan. 2016. Adaptada pela autora.

Figura 36: Villa NM, UN Studio.

Fonte: archinect.com/firms/Project/1138/villa-nm-2000-2009/21876885. Acesso em: 09 jan. 2016.
Adaptada pela autora.
71

Do original: “ The building was based on the concept of an origami figure. This created an angular
panel structure that seemingly folds over itself, forming overlapping spaces.”
72
“[...] UN Studio stood out for its fascination with digital technology and the fold [...]. The studio’s most
important early work was the twisting Mobius House (1998), designed for a young couple, the interior
loops and folds of which established the potential for a concrete space with no conceivable beginning or
end. This notion was explored further in both the widely published Mercedes-Benz Museum (2006) [...]
in Germany and the recent Villa NM in the US. The central public space of this latest project in Lelystad
is part of the same story.” (UN Studio, 2007, s.p.).
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Figura 37: Museu Mercedes Benz, Um Studio.

Fonte: www.unstudio.com/projects/mercedes-benz-museum. Acesso em: 09 jan. 2016.

Zuzanna Ufnalska (2006, p.533) analisa três centros culturais de Toyo Ito:
‘Nagaoka’ (Figura 38), ‘Sendai’ e ‘GHENT’, tendo como parâmetros a comparação das
relações de massa, de espaço e de elementos de superfície, partindo do conceito de
dobra utilizada como método generativo de continuidade. A autora ressalta que a dobra
foi um método que possibilitou uma síntese das relações de separação, fusão e diferença
73

, e que
[...] um germe da superfície dobrada no projeto Ghent pode ser
encontrado na superfície delimitadora elementos de massa no projeto
Nagaoka. A superfície-elemento ambígua de colunas no projeto
Sendai abre caminho para a superfície-elemento de cilindros no
projeto Ghent. É, finalmente, fundir-se com o elemento de superfícielajes de piso de modo a formar uma superfície dobrada. A comparação
permite argumentar que o elemento de superfície dobrada no projeto
Ghent, o que de fato possuem fortes propriedades figurativas, resulta
das relações metodológicas de fusão e separação de elementos
espaciais e de massa. (UFNALSKA, 2006, p.534). 74

Figura 38: Nagaoka Center.

Fonte: www.flickr.com/photos/cittadioro/4106253920/in/photosstream/;www.toyoito.co.jp/WWW/Project_Descript/1990-/1990-p_15main%20photo-800.jpg. Acessada em 23 jan. 16.
Adaptada pela autora.
73

Quando afirma: “The comparison of relations between elements in 3 projects indicates that the fold
originates from the work on the relations of separation, fusion and difference”. (UFNALSKA, 2006,
p.533).
74
Do original: “[…] a germ of folded surface in Ghent project can be found in the surface bounding
mass-elements in Nagaoka project. The ambiguous surface-element of columns in Sendai project gives
way to the surface-element of cylinders in Ghent project. It is finally fusing with the surface-element of
floor slabs to form a folded surface. The comparison allows arguing that the element of folded surface in
Ghent project, which indeed possess strong figurative properties, results from the methodological
relations of fusion and separation of mass- and space- elements.” (UFNALSKA, 2006, p.534).
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No caso do emprego do conceito da dobra deleuzeana na arquitetura do
escritório holandês NOX architecture, visto como uma possibilidade de produzir uma
forma contínua,
em um contexto mais arquitetônico, Lars Spuybroek fala de uma
arquitetura da continuidade. [...] A arquitetura de NOX é uma das
tecelagens, agrupando, uma interação entre a linha e a superfície. A
relação entre arquitetura e ‘contexto’ pode trabalhar da mesma forma,
reconhecendo a ausência de bordas e, abraçando continuidade (HOW
TO..., 2009, s.p.) 75.

O museu interativo ‘HtwoOexpo’ 76 (Pavilhão de água, Figura 39) localizado em
Neeltje Jans Island, Netherlands, projetado e construído entre 1994 e 1997, é outro
exemplo de construção interativa de autoria do escritório NOX Architecture, que
também vale ser destacado nesta pesquisa, por sua forma proveniente do sentido de
continuidade refletido pela interação entre piso, parede e teto.

Figura 39: HtwoOexpo.

Fonte: //www.nox-art-architecture.com/. Acesso em: 26 jan. 2016.

Após investigar as obras dos arquitetos Madridejos-Sancho, Rem Koolhaas,
Libeskind, Toyo Ito, e NOX Architecture, concordamos com a opinião de Chiarella

75

Do original: “ In a more architectural context, Lars Spuybroek speaks of an architecture of continuity.
[…] NOX's architecture is one of weaving, bundling, an interaction between line and surface. The
relationship between architecture and "context" can work similarly, acknowledging an absence of edges,
and embracing continuity.”.
76
Mais um exemplo de utilização da dobra no processo de concepção, conceito de continuidade, que
merece ser aqui destacado, visto que, “ The water pavilion is the first of its kind to combine an innovative
interactive interior involving all the senses with a continuous geometry. The design, which has received
high international acclaim for introducing a completely new language of form, is one where floors
transform into walls and walls into ceilings. The inbuilt exhibition is partly based on existing water
technologies like the freezing of a wall, the spraying of mist, artificial rainfall, jumping jets of water and
partly on very innovative real-time electronic interactions. The building contains a wide range of sensors
through which visitors can change the sound, light and projections that completely alter the atmosphere of
the interior.” (HTWOOEXPO, 2016, s.p. grifos nosso).
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(2009) sobre a influência filosófica presente nos projetos dos referidos arquitetos
através do triplo movimento deleuziano: dobras, desdobras e redobras.
Destacamos, ainda, a arquiteta Zaha Hadid, cujos, projetos expressam o sentido
de continuidade, tanto pelo material empregado quanto pela curviliniaridade, fatores
inerentes ao conceito de dobra. Citamos como exemplos o ‘Heydar Aliyev Centre’, o
‘Maggie’s Centers Fife’ e o ‘Glasgow Riverside Museum of Transport’.
O ‘Heydar Aliyev Center’ (Figura 40) em Baku, Azerbaijan, costa ocidental do
Mar Cáspio, tem uma área de 101.801m², planejada e construída entre 2007 e 2012,
sendo contemplada com o prémio Architizer A+ Award em 2014. Neste projeto, o
conceito filosófico da dobra pode ser percebido nas linhas curvas que dão sentido de
continuidade a obra e na padronização do material empregado na envoltória. Segundo
Tavasoli (2012), Deleuze afirma que, na arquitetura, as diferenciações resultam da
dobra que potencializa o movimento genuíno, definição que pode ser associada à
referida obra. A própria arquiteta deixa claro isto.
O projeto do Centro Heydar Aliyev estabelece uma relação fluida
contínua entre sua praça circundante e o interior do edifício. [...]
Formações elaboradas, como ondulações, bifurcações, dobras, e
reflexões modificam a superfície da praça em uma paisagem
arquitetônica que realiza uma infinidade de funções: acolher, abraçar,
direcionar os visitantes através de diferentes níveis do interior. Com
este gesto, o edifício mancha a diferenciação convencional entre
objeto arquitetônico e paisagem urbana, construção envelope e praça
77
urbana, figura e fundo, interior e exterior (HEYDAR…, s.d, s.p.).

Figura 40: Heydar Aliyev Centre.

Fonte: www.zaha-hadid.com/architecture/ Heydar-Aliyev-Centre/. Acesso em: 19 jan. 2016.
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Do original: “The design of the Heydar Aliyev Center establishes a continuous, fluid relationship
between its surrounding plaza and the building’s interior. […]. Elaborate formations such as undulations,
bifurcations, folds, and reflections modify this plaza surface into an architectural landscape that performs
a multitude of functions: welcoming, embracing, and directing visitors through different levels of the
interior. With this gesture, the building blurs the conventional differentiation between architectural object
and urban landscape, building envelope and urban plaza, figure and ground, interior and exterior.”
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O edifício ‘Maggie’s Centers Fife’ (Figura 41) é um centro de tratamento de
câncer de 250m2, na cidade Kircaldy, Fife, Escócia. A obra foi realizada no período de
2001 a 2006 e, em 2008, recebeu o prémio Chicago Atheneaum Award. Nesse caso, a
dobra é retilínea e pode ser relacionada a um origami. A obra pode ser associada ao
conceito de rizoma, uma vez que se trata de um sistema aberto com conectividade entre
as áreas públicas e privadas.
Situado em um bloco ao lado de Victoria Hospital, o Centro se destaca
graças ao seu especial ‘design dobrável’, proporcionando um
ambiente sereno para pacientes com câncer. Grandes beirais do
telhado estendem o edifício na paisagem verde circundante ao mesmo
tempo, oferece sombra para a elevação de vidro. Os interiores são
divididos em áreas públicas e privadas com conectividade perfeita e
um plano de projeto aberto (15 MOST…, s.d, s.p.).78

O sentido de continuidade do edifício ‘Maggie’s Centers Fife’ é evidenciado
pela padronização do material das fachadas.
Externamente, o Centro deriva de uma superfície dobrada que move
os visitantes em um espaço diferente do resto das terras do hospital
uma ênfase direcional reforçada pelo mesmo material e a mistura de
vidro translúcido e claro das elevações restantes (MAGGIES..., s.d,
s.p.) 79.

Figura 41: Maggie’s Centers.

Fonte: www.zaha-hadid.com/architecture/maggies-centre-fife/. Acesso em: 19 jan. 2016.

O ‘Glasgow Riverside Museum of Transport’, situado em Glasgow no Reino
Unido, foi projetado e construído entre 2004 e 2011. Apresenta uma área
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Do original: “ Set on a block next to Victoria Hospital, the Center stands out thanks to its special
‘folding design’, while providing a serene atmosphere for cancer patients. Large roof overhangs extend
the building into the surrounding green landscape while also offer shade for the glass elevation. The
interiors are divided into public and private areas with seamless connectivity and an open design plan.”
79
Do original: “ Externally, the Centre derives from a folding surface which moves visitors into a
different space from the rest of the hospital grounds a directional emphasis reinforced by the same
material and the translucent and clear glass mix of the remaining elevations.”
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correspondente a 11.000m2 e foi contemplado com o prêmio European Museum of the
Year, em 2013 (Figura 42). Além da dobra retilínea da fachada, evidenciada pela seção
transversal, há também a dobra curvilínea, como mostra a imagem inferior direita. Para
a arquiteta a dobra resultou do processo de extrusão (GLASGOW..., s.d., s.p.)80.
Figura 42: Glasgow Riverside Museum of Transport.

Fonte: www.zaha-hadid.com/architecture/glasgow-riverside-museum-of-transport. Acesso em: 19 jan.
2016.

No Brasil podemos citar os projetos do escritório Rizoma Arquitetura, de Maria
Paz e Thomaz Regatos, entre os quais se destaca a Galeria Lygia Pape, localizada no
Instituto Inhotim, em Brumadinho, MG. Na proposta os arquitetos partiram de um cubo
fechado de 21x21 metros (Figura 43). “No conjunto da obra de Lygia Pape, percebemos
uma grande influência da geometria, o que também nos influenciou ao pensar na
estratégia da triangulação” (RIZOMA,..., 2016, s.p.). Neste caso, apesar de não ter sido
relatado no discurso dos arquitetos, percebemos o conceito de dobra material e o sentido
de continuidade, que pode ser interpretado a partir do uso do mesmo material em todas
as fachadas.

Figura 43: Galeria Lygia Pape.

80

E informa que: “ The building, conceived as a sectional extrusion open at both ends, its cross-sectional
outline encapsulating a wave or pleat, faces Glasgow and the Clyde, becoming porous to its context on
both sides. However, this connection is not direct, but instead diverted to create a journey into the
exhibition spaces contained. In every sense, the interior path through the space becomes a mediator
between city and river, which can be both hermetic or porous as required.”
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Fonte: http://cargocollective.com/rizomaarq/Galeria-Lygia-Pape. Acesso em: 13 jun. 2017.

Até o momento, apresentamos alguns exemplos que confirmam a potencialidade
das técnicas de dobraduras como ferramenta de concepção formal. A seguir,
discutiremos a respeito dos possíveis limites que se pode encontrar ao aplicar o conceito
de dobra no processo de criação arquitetural.
Em primeiro lugar, como podemos observar Matthew Krissel (2004), em um
processo de concepção da forma arquitetônica se faz necessário ir além das questões
técnicas, ou seja, deve-se incorporar o conceito filosófico da dobra. Portanto,
é importante estar disposto a aceitar a teoria da dobra de Deleuze para
realizar plenamente o seu potencial em um discurso arquitetônico. A
dobra, não como um dispositivo técnico, mas uma ontologia de se
tornar, da multiplicidade, de uma diferenciação enquanto se mantém
uma continuidade. 81 (GILLES..., 2004, s.p.).

Neste sentido, entendemos a dobra como sendo
Um processo arquitetônico de concepção espacial, onde novas e
inesperadas
possibilidades
[...]
ocorrem sem
resultados
predeterminados. Um espaço topológico maleável onde as conexões
adquirem vitalidade, com possíveis interações emergentes implicando
vários limiares de fluidos. Um espaço que já não está separado do
programa e evento, mas onde as dobras tornam-se os eventos em si.
[...]. Com as ideias espaciais da dobra, conjugada com o potencial para
nanotecnologia em um contexto arquitetural, nós agora podemos ver
no horizonte uma manifestação arquitetônica das muitas filosofias
sugestivas de Gilles Deleuze. Um espaço dinâmico onde infinitas
possibilidades de ‘produto’, processos e virtualmente poderia se
desdobrar através de uma diversificada paisagem arquitetônica, sem
começo nem fim definível; em vez disso, um contínuo em evolução
82
(GILLES..., 2004, s.p.).

Porém, como veremos no item 2.3.3. (A geometria do origami), se faz necessário
ao arquiteto, ao introduzir o conceito de dobra no processo de concepção formal, ter em
81

Do original: “ It is important to be willing to accept Deleuze’s theory of the fold to fully realize its
potential in an architectural discourse. The fold, not as a technical device, but an ontology of becoming,
of multiplicity, of a differentiation while maintaining a continuity.”
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Do original: “ An architectural process of spatial conception, where new and unanticipated possibilities
(…) occur without predetermined outcomes. A pliable topological space where connections acquire
vitality, with emerging possible interactions implying multiple fluid thresholds. A space which is no
longer detached from program and event but where the folds become the events themselves. [...] With the
spatial ideas of the fold, coupled with the potential for nano-technology in an architectural context, we
can now see on the horizon an architectural manifestation of the many suggestive philosophies of Gilles
Deleuze. A dynamic space where infinite ‘product’ possibilities, processes and virtuality could unfold
across a diverse architectural landscape with no definable beginning or end; rather, an evolving
continuum.”
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mente que um padrão de vinco só pode ser dobrável se atender aos teoremas Maekawa e
Kawasaki. Além desta necessidade, é preciso saber que nem sempre esta condição é
suficiente. Há casos em que
Embora os padrões de vinco simplificados sejam geralmente planos
dobráveis, há algumas exceções. A principal razão é que os Teoremas
Maekawa e de Kawasaki são necessários, mas não suficientes para
garantir a dobragem plana. Este inconveniente é resolvido através da
verificação da foldability 83 com oRipa 84. Os resultados errados são
simplesmente descartados 85 (GENERATING…, 2013, s.p.).

No caso dos modelos digitais utilizados para incorporação do conceito de dobra
na produção arquitetural, outro fator a ser observado diz respeito aos limites dos
modelos matemáticos disponíveis, uma vez que os mesmos são aproximações do real
(APPLIED..., 2014, s.p.) 86.
A suposição de que a espessura do material a ser dobrado deve ser zero, é outra
exigência dos modelos matemáticos relacionados à dobra, fato impossível no mundo da
engenharia. Além disto, há que se considerar cortes no material a ser dobrado, no caso
dos cruzamentos necessários nas formas estruturais. A esse respeito, há pesquisas sendo
realizadas desde 1990, relacionadas à teoria da complexidade computacional. Nesse
sentido apresentam-se duas alternativas, a saber:
Uma tal hipótese é a utilização de material de espessura zero - a ideia
de que o material a ser dobrado é tão fino que a sua espessura pode ser
ignorada. Enquanto isso funciona bem para papel, ou mesmo plástico
muito fino ou metal, em estruturas mecânicas, tais como os painéis
solares, uma significativa espessura dos painéis deve ser levada em
conta no modelo de engenharia. Uma segunda hipótese dá origem à
83

Trata-se de um conceito fundamental no processo de criação que envolve técnicas de dobraduras, pois
“ Basically, in origami design, some aspects of the target configuration are specified, and the goal is to
design a suitable target that can be folded out of paper. In origami foldability, the target configuration is
unspecified and arbitrary, and rather the initial configuration is specified, specifically the crease pattern
possibly marked with mountains and valleys, and the goal is to fold something (anything) using precisely
those creases.” (RECENT…, s.d., pp. 1-2).
84
Ferramenta computacional que permite a análise da foldability: “ ORIPA is a drawing software
dedicated to designing crease patterns of origami. The unique feature of ORIPA is calculation of the
folded shape from the pattern. The first version of ORIPA was released in 2005. (ORIPA..., 2012, s.p.).
85
Do original: “ Although the simplified crease patterns are usually flat-foldable, there are some
exceptions. The main reason is that Maekawa’s and Kawasaki’s theorems are necessary but not sufficient
to guarantee the flat foldability. This drawback is addressed by checking the foldability with ORIPA. The
wrong results are simply discarded”.
86
Como afirma o autor: “[...] by drawing on origami’s underlying mathematical laws, engineers can
create crease patterns on demand. However, the mathematical models available to describe structures are
approximations of real life, and engineers need to be aware of the limits and assumptions built into such
models.” (APPLIED..., 2014, p.36).
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possibilidade de o papel (ou o material que será dobrado) ser capaz de
se cruzar. [...]Tais premissas são necessárias para simplificar
problemas do origami, [...]. Pesquisa realizada em 1990 mostrou que,
em alguns casos, a introdução de uma exigência para evitar resultados
de auto interseção em um problema pertencentes à classe NP-hard87,
[...] (LALLOO, 2014, p.36-37).88

Helmut Pottmann (2009) aponta outros fatores limitantes tais como: inadequação
das ferramentas dos escritórios de arquitetura; limitações materiais e problemas de
fabricação. Segundo o mesmo,
a arquitetura contemporânea gera uma variedade impressionante de
novos designs e padrões espaciais, mas os arquitetos nem sempre têm
as ferramentas adequadas à sua disposição para realizar tais estruturas.
É uma tarefa desafiadora e excitante para os matemáticos, preencher a
lacuna entre o projeto e a construção e concepção de novas
ferramentas de projeto de fabricação-consciente para aplicação
arquitetônica. [...] A geração de padrões de painel é especialmente
desafiadora em grandes superfícies sem costura, uma vez que esta não
é apenas uma questão de estética, mas também fortemente
influenciada por limitações materiais e de fabricação89 (POTTMANN,
2009, p.61).

Para Tavasoli (2012, p.4) os limites da utilização do conceito de dobra vêm
sendo estudados por vários arquitetos de renome, tais como:
[…] Peter Eisenman, Greg Lynn, Jeffrey Kipnis, Bahram Shirdel e
alguns outros. Eles estão lendo, analisando e expandindo a teoria
como um conceito, a fim de preparar as possíveis alternativas
arquiteturais, que mostram as características de pós-modernidade. A
ideia de Lynn, da forma animada, grades de Eisenman e ideias
baseadas em contexto, a análise da nova arquitetura no mundo pósmoderno e a paisagem no contexto da dobra de Kipnis, as ideias de
87

“Em computação, chamamos P (de tempo polinomial) a classe dos problemas que podem ser resolvidos
por meio de um algoritmo polinomial. Chamamos NP (de certificado polinomial) a classe dos problemas
em que todo candidato a solução pode ser aprovado ou rejeitado rapidamente (em tempo polinomial)”
(FIGUEIREDO, 2011, p.46).
88
Do original: “ One such assumption is the use of zero-thickness material – the idea that the material to
be folded is so thin that its thickness can be ignored. While this works well for paper or even very thin
plastic or metal, in mechanical structures such as solar arrays, the significant thickness of the panels needs
to be taken into account in the engineering model. A second assumption gives rise to the ability of the
paper (or folding material) to be able to intersect itself [...]Such assumptions are necessary to simplify
origami problems into ones that can be easily solved mathematically. Research carried out in the 1990s
showed that, in some cases, introducing a requirement to avoid self-intersection results in a problem
belonging to class NP-hard, [...].” (LALLOO, 2014, pp.36-37).
89
Do original: “ Contemporary architecture generates a stunning variety of new designs and spatial
patterns, but architects do not always have the right tools at their disposal to realize such structures. It is a
challenging and exciting task for mathematicians to bridge the gap between design and construction and
devise new fabrication-aware design tools for architectural application. […] The generation of panel
patterns is especially challenging on large seamless surfaces, since this is not only a matter of aesthetics,
but also heavily influenced by material and manufacturing constraints.” (POTTMANN, 2009, p.61).
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Shirdel de topologia como um recurso cultural e científico da
arquitetura dobrada e torcida; todos estão trabalhando em um sistema
conceitual da prática arquitetônica 90 (TAVASOLI, 2012, p.4.).

Vale salientar que os quatro arquitetos citados por Tavasoli (2012) são
professores de arquitetura. Peter Eisenman ensina na Yale School of Architecture; Greg
Lynn ensina na University of Applied Arts Vienna; Jeffrey Kipnis é professor da Ohio
State University, e Bahram Shirdel é diretor da Graduate Design Program at the
Architectural Association School of Architecture, em Londres. Supõe-se, portanto, que
há uma considerável probabilidade deste conteúdo filosófico ser explorado em salas de
aulas pelos referidos professores.
Andre M. James (2008, p.8) entende que a utilização de técnicas de dobraduras
na concepção formal é uma alternativa viável “[...] para a exploração morfogênica de
programa e espaço e, em menor medida, uma investigação de uma pele estrutural [...]”
91

, uma vez que, quando se trata de “[...] implementação rápida e montagem,

construções baseadas nos princípios mecânicos e geométricos aplicados a uma
superfície de folha são especialmente economicamente prudentes”.92
Ken Gisecke (2004, p.6) estudou estruturas implementáveis inspiradas no
origami tendo como base a “[...] crença de que o origami é capaz de informar o desenho
de estruturas implementáveis e incidiu sobre as possibilidades de um design particular
de formas plissadas”93 . Segundo o mesmo as open-surface forms (formas de superfície
aberta) apresentam um “[...] grande potencial para ser aplicado como elementos
arquitetônicos, seja ela uma pele exterior de um edifício, uma superfície interior ou toda
uma estrutura habitável. [...]”

90

94

(GISEKE, 2004, p.11). Este tipo de superfície aberta

Do original: “ […] Peter Eisenman, Greg Lynn, Jeffrey Kipnis, Bahram Shirdel and some others. They
are reading, analyzing and expanding the theory as a concept in order to prepare the possible architectural
alternatives, which show the features of Post-modernity. Lynn’s idea of animated form, Eisenman’s grids
and context-based ideas, Kipnis’s analysis of new Architecture in the Post-modern world and landscape in
the Folding context, Shirdel’s ideas of topology as a cultural and scientific resource of folded and twisted
architecture; all are working in a conceptual system of architectural practice.” (TAVASOLI, 2012, p.4).
91
Do original: “ [...] for the morphogenetic exploration of program and space and to a lesser extent, an
investigation of a structural skin.” (JAMES, 2008, p.8).
92
Do original: “ For the purposes of rapid deployment and assembly, constructions based on the mechanic
and geometric principles applied to a sheet surface are especially economically prudent.” (JAMES, 2008,
p.8).
93
Do original: “[…] belief in origami to be able to inform the design of deployable structures and focused
on the design possibilities of a particular pleated form.” (GISECKE, 2004, p.6).
94
Do original: “[…] great potential for being applied as architectural elements, be it an outer skin of a
building, an interior surface or an entire habitable structure.” (GISECKE, 2004, p.11).
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pode ser identificado como um tessellation, técnica de dobradura que será abordada no
item 2.2.2.
No intuito de buscar caminhos que facilitem a incorporação da dobra material,
ou seja, da dobradura como um método de concepção da forma, no próximo item,
investigamos as possibilidades de aplicação da dobra no ensino de arquitetura.
2.2. Dobradura: a dobra no ensino de arquitetura
Neste item, discutimos a dobra material, ou seja, a dobradura, uma técnica de
dobrar papel, explorada como instrumento de ensino de arquitetura. Para tanto são
abordados três temas: a geometria e as técnicas de dobraduras; tessellation, uma técnica
que cria padrões muito utilizado em concepções arquitetônicas, e a geometria do
origami (Figura 44).

Figura 44: A dobra material técnica.

Fonte: Produzida pela autora, 2017.

2.2.1. A geometria e as técnicas de dobradura
Neste item, apresentamos um pequeno relato a respeito do surgimento de
axiomas e teoremas intrínsecos às técnicas de dobraduras. Expomos relações entre a arte
do origami e outras áreas do conhecimento, e os benefícios de sua aplicação no ensino.
Segundo os autores Liliana Cristina Nogueira Monteiro (2008), Alex Bellos
(2010) e Thaís Regina Ueno (2012), desde 1970, a geometria do origami tem sido
investigada por origamistas, professores, matemáticos, cientistas e artistas. Estes,
alicerçados pela geometria euclidiana, definiram axiomas e teoremas e por meio de
algoritmos desenvolveram o origami computacional. Neste campo, destacam-se os
seguintes nomes como: Humiaki Huzita, matemático italiano, que formulou axiomas
com o intuito de definir o origami geometricamente; Jun Maekawa, físico, responsável
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pela descoberta de alguns teoremas fundamentais sobre origami; Toshikazu Kawasaki,
matemático, trabalhou teoremas que descrevem dobraduras de papel em grandes
dimensões; e Robert Lang, físico norte-americano e origamista, desenvolveu algoritmos
para o origami computacional, possibilitando modelos de grande complexidade
(ORIGAMI..., 2015, s.p.)95. Vale salientar que a pesquisa desenvolvida nesta tese se
volta para os períodos iniciais, portanto não nos interessa no momento o estudo
realizado pelo físico em questão.
Ao estudar o origami, Robert Lang, percebeu que existem interseções entre
origami, matemática e ciência. Há três categorias decorrentes destas interseções
classificadas pelo mesmo como: Origami matemática - descreve as leis básicas de
origami; Origami computacional - algoritmos e teoria dedicada à solução de problemas;
e Origami tecnologia - dobradura para a solução de problemas que surgem em
engenharia, design industrial, e tecnologia em geral. Como se pode observar na
Figura 45, parte-se de uma simples superfície (quadrado de papel), à esquerda, e
chega-se, por meio de dobraduras, a obter uma superfície curvada, à direita. Thomas
C. Hull (2012, s.p.), professor de matemática da Western New England University,
aprova o pensamento de Robert Lang ao afirmar que “[...] o processo de dobrar papel
pode ser explorado e modelado com geometria, álgebra, teoria dos números, análise
combinatória, teoria dos gráficos, cálculo, álgebra linear, e muitos outros ramos da
matemática[...]”96.
Akira Yoshizawa (1988), artista considerado o mestre do origami, também
estabelece uma relação entre a arte do origami e várias outras áreas do conhecimento,
fato confirmado pelas suas próprias palavras: "Minhas criações de origami, de acordo
com as leis da natureza, requerem o uso de geometria, ciência e física. Eles também

95

De acordo com o autor “ The Italian-Japanese mathematician Humiaki Huzita has formulated a list of
axioms to define origami geometrically. Physicist Jun Maekawa has discovered some fundamental
theorems about origami [...]. Mathematician Toshikazu Kawasaki has a number of origami theorems to
[…] describe paper folding in higher dimensions. […] Robert Lang of California has developed an
ingenious way to algorithmatize the origami design process, using a computer to help him invent models
of amazing complexity.[…] an enormous number of teachers have been developing ways to use origami
to teach concepts in math, chemistry, physics and architecture.” (ORIGAMI..., 2015, s.p.).
96
Do original: “ The process of folding paper can be explored and modeled with geometry, algebra,
number theory, combinatorics, graph theory, calculus, linear algebra, and many other branches of math.”
(PROJECT..., 2012, s.p.).
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englobam religião, filosofia e bioquímica. [...] a possibilidade de criação de papel é
infinita" (YOSHIZAWA, 1988, s.p. apud LANG, 2012, s.p.) 97.
Figura 45: O paraboloide hiperbólico desdobrável.

Fonte: SCHENK, 2012.

Assim, as técnicas de dobraduras podem ser exploradas como uma metodologia
que possibilita a integração entre Geometria Gráfica 01 e Espaço e Forma 01,
favorecendo a compreensão da espacialidade, ou seja, o desenvolvimento da
visualização formal. Das três categorias apresentadas por Robert Lang, vale salientar
que pretendemos trabalhar com a ‘Origami matemática’.
O origami pode auxiliar no desenvolvimento da concepção formal uma vez que:
as atividades com dobraduras manuais possuem uma dinâmica que valoriza a
descoberta, a conceituação, a construção manipulativa, a visualização formal e a
representação geométrica. “[...] pode ser utilizado de várias maneiras como um recurso
para a exploração das propriedades geométricas das figuras planas e espaciais”
(RANCAN; GIRAFFA, 2012, s.p.).
Para Katrin Shumakov e Yuri Shumakov (2000, apud KOBAYASHI;
YAMADA, 2013, p.151) “[...] o origami pode ativar os dois hemisférios do cérebro,
desenvolvendo tanto a coordenação motora de ambas as mãos como a inteligência não
verbal, acuidade visual e visualização tridimensional [...]”. Quando praticada com
frequência, o origami possibilita como benefícios: “[...] estímulo da criatividade,
aumento da capacidade de concentração, desenvolvimento da coordenação motora e
97

Do original: “ My origami creations, in accordance with the laws of nature, require the use of geometry,
science, and physics. They also encompass religion, philosophy, and biochemistry. [...] the possibility of
creation from paper is infinite.” (YOSHIZAWA, 1988, s/p, apud LANG, 2012, s .p.).
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motricidade fina, visão espacial e forma de expressão”. (OS BENEFÍCIOS…, 2015,
s.p.).
Além disso, a prática do origami também favorece o desenvolvimento do
raciocínio lógico dedutivo, a aquisição dos conceitos da geometria e a habilidade de
resolução de problemas, fato constatado por Rancan (2011, p.7) que, ao observar
diagramas de construção de um origami, considerou que a “[...] rica fonte de elementos
diversificados possui um potencial intrínseco para se trabalhar o raciocínio matemático,
especialmente os conteúdos relacionados à Geometria, [...] existe uma grande
quantidade de origamis que representam sólidos geométricos e que, por si só, possuem
um grande potencial no ensino e na aprendizagem de Geometria Espacial”.
Destacamos outro aspecto importante, como recurso didático o origami “[...]
favorece a ampliação do conhecimento do aluno através da manipulação das mãos,
propiciando ao mesmo, motivação, autoconfiança, satisfação pessoal em poder criar as
formas geométricas, usando apenas um simples pedaço de papel” (SILVA; SOUZA,
2009, p.118). Dessa maneira, podemos afirmar que as técnicas de dobraduras otimizam
a relação ensino/aprendizagem neste campo.
Reafirmamos, portanto a importância das potencialidades das técnicas de
dobraduras como exercício de concepção formal no início do curso de arquitetura e
urbanismo.
2.2.2.

Tessellation

A dobra denominada de origami tessellation consiste em uma “[...] repetição de
padrões de dobramento simples para criar projetos maiores e mais complexos[...]”
(GJERDE, s.d., p.iv)
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. Ela cria padrões de repetição que podem ser utilizados na

concepção formal, podendo ser classificados como: ‘Tiling’ - polígonos regulares,
padrões definidos por polígonos (duas dimensões); ‘Polyhedra’ - padrões definidos por
poliedros (três dimensões); e ‘Polytopes’ - padrões definidos por uma sequência de
ponto, segmento de linha, polígono e poliedro (n dimensões). Coxeter (1973, p. 118)
define ‘polytope’ como “o termo geral da sequência de ponto, segmento de linha,
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Do original: “[…] repetition of simple folding patterns to create larger, more complex designs.”
(GJERDE, s.d., p.iv).
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polígono, e poliedro ou, mais especificamente, como uma região finita do espaço ndimensional fechada por um número finito de hiperplanos”. (POLYTOPE, s.d., s.p.) 99.
Para elucidar o conceito de padrão de dobras e da formação de tiling100 de
polígonos expomos o pensamento de Katherine A. Liapi (2002, p.382): “O padrão de
vinco consiste em dois sistemas de linhas, cuja configuração em 3D, representa
montanhas e vales. Estas linhas são usualmente indicadas no papel com dois diferentes
estilos de linhas. [...]”.
Uma visão contemporânea do conceito de padrão é apresentada por Mark Garcia
(2009) que faz uma analogia com outros conceitos e aponta suas funções quando
empregados na concepção formal. Para o mesmo, trata-se de
[...] uma sequência, distribuição, estrutura ou progressão, uma série ou
a frequência de uma unidade de repetição, sistema ou processo
repetido de elementos idênticos ou semelhantes. Sinônimos e
conceitos relacionados incluem hábito, mesmo, modelo, motivo,
configuração, organização, arranjo, figura, tessellation, sistema,
processo, exemplo, duplicar, convenções e textura. Essa
multiplicidade de significados aponta para as funções múltiplas do
padrão na criação, reprodução, evolução e processos do espaço. [...] A
percepção, o reconhecimento ou a concepção de um padrão
espacializado pode ser a base de um novo conhecimento e
compreensão, [...] (GARCIA, 2009, p.8)101.

Garcia (2009, p.8-9) esclarece a importância dos padrões utilizados nos
processos de criação nos diversos campos da arquitetura como soluções de concepções
espaciais por estarem relacionados aos princípios de geração da forma arquitetural tais
como: ordem, hierarquia, organização, sistema, escala, proporção, simetria, equilíbrio,
complexidade, dentre outros102.
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Do original: “[…] the general term of the sequence ‘point, line segment, polygon, Polyhedron...’ or
more specifically as a finite region of n-dimensional space enclosed by a finite number of hyperplanes.”.
100
Do original: “[…] When these two systems of lines intersect, they form self-similar surface elements,
to be called here tiles. The shape of the tiles that occur in this manner is polygonal with or without side
regularity.” (LIAPI, 2002, p.382).
101
Do original: “[…] a sequence, distribution, structure or progression, a series or frequency of a
repeated/repeating unit, system or process of identical or similar elements. Synonyms and related
concepts include habit, meme, template, motif, configuration, organization, arrangement, figure,
tessellation, system, process, sample, duplicate, convention and texture. This multiplicity of meanings
points to the manifold roles of pattern in the creation, reproduction, evolution and processes of space. [...]
the perception, recognition or design of a spatialized pattern can be the basis of new knowledge and
understanding.” (GARCIA, 2009, p.8).
102
O autor entende que: “ [...] As process (method, technique) and as product (object, material form),
patterns, like typologies and programs, are also repeated and human-imposed spatial design solutions,
concepts and effects.[...] The concepts and theories through which spatial pattern was theorized include
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Para confirmar a importância da aplicação da geometria do tessellation na
produção arquitetural, além das duas afirmações acima citadas, ainda ressaltamos que
para o autor, em questão, é no envelope do edifício que mais exploramos o conceito do
referido padrão.
Comparando com outros domínios da tecnologia da construção
contemporânea, o envelope do edifício é provavelmente o mais
utilizado, e, portanto, a geometria do tessellation é crucial para
determinar suas várias performances: ambiental, iconográfica ou
expressiva. O envelope do edifício é também o elemento arquitetural
que é mais diretamente ligado às funções de representação do edifício.
[...], a própria fisicalidade do envelope, sua fabricação e
materialidade, sua geometria e tessellation assumiram as funções de
representação [...](GARCIA, 2009, p.22)103.

Podemos confirmar a última citação sobre a utilização do conceito de dobra
aplicado ao envelope do edifício por meio da afirmação de Lynn (1998) relacionada as
questões de diferenciação e continuidade.
A dobradura tornou-se o método pelo qual a superfície de um grande
volume homogéneo poderia ser diferenciado, permanecendo contínuo.
[...] Como o John Hancock Building, o Allied Bank Tower começa
com a incorporação de painéis de vidro e armações de metal em uma
superfície contínua dobrada. A diferenciação de superfície dobrada,
por meio da flexão simultânea do vidro e do metal, traz os elementos
em conjunto num plano contínuo (LYNN, 1998, p.127-128).104

Ao analisarmos as edificações John Hancock Building projetado pela firma
Skidmore, Owings and Merrill e Allied Bank Tower de autoria da firma Pei Cobb Freed
& Partners Architects LLP, referenciadas por Lynn (1998), concordamos com a ideia da
fusão dos conceitos de diferença e continuidade, possibilitada pelo conceito filosófico
da dobra de Deleuze aplicado na concepção formal das obras em questão. No primeiro
order, hierarchy, organization, system, scale, proportion, symmetry, balance, complexity, beauty, unity,
function, decorum, representation, symbol, joint, nature, expression, imagination and creativity.”
(GARCIA, 2009, p.8-9).
103
Do original: “ Compared with other domains of contemporary building technology, the building
envelope is probably the most unitized, and therefore the geometry of the tessellation is crucial to
determine its various performances: environmental, iconographic or expressive. The building envelope is
also the architectural element that is more directly linked to the representational functions of the building.
[...], the envelope own physicality, its fabrication and materiality, its geometry and tessellation have taken
over the representational roles.” (GARCIA, 2009, p.22).
104
Do original: “ Folding became the method by which the surface of a large homogeneous volume could
be differentiated while remaining continuous. [...] Like the John Hancock Building, the Allied Bank
Tower begins with the incorporation of glass panels and metal frames into a continuous folded surface.
The differentiation of the folded surface, through the simultaneous bending of the glass and metal, brings
those elements together on a continuous plane.” (LYNN, 1998, p.127-128).

105
caso, percebemos a dobra representada pela continuidade do uso dos materiais (metal e
vidro) no envelope caracterizado pelas fachadas iguais. No segundo caso, além do
referido conceito, temos a dobra também presente na geometria diferenciada das
fachadas que compõem o envelope da edificação.
O padrão de tessellation classificado como origami rígido desenvolvido pelo
matemático e designer Ron Resch (Figura 46), há várias décadas, tornou-se significativo
para a arquitetura contemporânea, como podemos constatar pela afirmação sobre o
trabalho do referido designer: “[...] sua obra, teve claramente uma enorme influência no
atual trabalho de muitos arquitetos que projetam com ferramentas digitais, formas
arquitetônicas paramétricas. [...]”.105 Pois, o referido origami possibilita a geração de
formas que podem ser dobradas, uma vez que:
O princípio geométrico do Origami rígido permite as propriedades
dualistas de flexibilidade e rigidez. O padrão de Ron Resch - um tipo
de origami rígido - foi integrado como o padrão de tessellation. A
aplicação de origami tessellation permite uma superfície
implementável que pode ser dobrada em forma [...]. A estrutura final é
concebida como um espaço público transmutável que pode ser
montado e desmontado com pouco esforço (SURFACE…, 2012, s.p.)
106
.

Figura 46: O tessellation de Ron Resch.

Fonte: <www.ronresch.org/ronresch/gallery/iowa-59-61/>. Acesso em: 21 dez. 2015.
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Do original: “ His work, has clearly had a huge influence in the current work of many architects that
design with digital tools and parametric architectural forms. Disponível em:http://pinapardo.com/tychohours-photos-from-ron-resch-a-visionary/. Acesso em:18 dez. 2015.
106
Do original: “The geometric principle of Rigid Origami allows for the dualistic properties of
flexibility and rigidity. The Ron Resch pattern - a type of rigid origami - was integrated as the tessellation
pattern. The application of origami tessellation allows for a deployable surface that could be folded in
shape [...]. The final structure is conceived as a transmutable public space that could be assembled and
taken apart with little effort.”
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Na Figura 47 apresentamos, a título de exemplo, tessellations tiling compostos
por polígonos regulares, semirregulares e irregulares, dispostos simetricamente. No
primeiro caso, nos três tessellations tiling, temos como padrão de repetição: o
hexágono, o quadrado e o triângulo. No segundo caso, quatro tessellations tilings
semirregulares compostos por uma combinação de dois ou três polígonos regulares. E
no terceiro caso, três exemplos de tilings de polígonos irregulares.
Paul Jackson (2011, s.p.) ressalta a importância do ensino de técnicas de
dobraduras no ensino de concepção formal:
[...]. Eu não deveria estar ensinando aos alunos como fazer modelos
de origami, más ensiná-los a dobrar. [...]. Se as técnicas de dobraduras
fossem ensinadas, elas poderiam ser usadas com qualquer número de
materiais diferentes e adaptadas a qualquer número de aplicações de
concepção 107.

Na Figura 48, tem-se três exemplos de tessellations, explorados pelo referido
autor, que podem servir de inspiração para a concepção arquitetônica.

Figura 47: Exemplos de tessellation.

Fonte: mathworld.wolfram.com. mathworld.wolfram.com/QuadrilateralTiling.html.
mathworld.wolfram.com/HexagonTiling.html. Acesso em: 21 dez. 2015. Adaptada pela autora.
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Do original: “ I shouldn’t be teaching the students how to make origami models, but instead, should
teach them how to fold. [...] if folding techniques were taught, they could be used with any number of
different materials and adapted to any number of design applications.” (JACKSON, 2011, s .p.).

107
Figura 48: Exemplos de tessellations - explorados por Jackson (2011).

Fonte: eugenehon.blogspot.com.br/2012/06/surfaces-in-digital-age-beyond-gloss.html. Acesso em: 21
dez. 2015.

No que se refere às características geométricas das estruturas dobráveis e
dobradas, segundo Trautz e Cierniak (2011) as dobraduras de superfície são estruturadas
de duas formas:
Como uma dobra longitudinal, com bordas longitudinais e constantes.
[...] Elas podem ser curvadas e enviesadas, porém elas não se cortam
sob nenhuma circunstância. Como dobras facetadas cuja dobradura
das bordas se cortam em pontos. Nesse caso, surgem tetraedros ou
dobraduras em forma de pirâmide com base poligonal. (FOLDS...,
2011, s.p.).108

Quanto à topologia das dobraduras, para Trautz e Cierniak (2011), estas podem
ser diferenciadas em relação aos seus atributos de várias formas e permitem uma
categorização mais detalhada. Os referidos autores tratam desta questão e levantam os
seguintes aspectos: “[...]. As dobras são arestadas ou onduladas? Qual é a altura
dobrável? Existe uma frequência de dobramento regular ou irregular? A estrutura
dobrável é constituída por uma camada ou é multicamada? As bordas dobráveis
conectadas são rígidas ou cinemáticas? [...]” (FOLDS..., 2011, s.p.) 109.
Gisecke (2004) também se refere à potencialidade das técnicas de dobraduras
aplicadas à arquitetura. Em sua dissertação, apresenta um exemplo de superfície aberta
denominada de Mars fold, cujo padrão de dobras corresponde a uma composição de
quadrados e losangos, que dependendo da direção das dobras, possibilita uma variedade
108

Do original: “ As a longitudinal folding with lengthwise and constant edges. […]. They can be curved
and skewed, however they do not cut themselves under no circumstances. As a facetted folding whose
folding edges cut themselves in points. In that case arise tetrahedron or pyramid-shaped folding with a
polygonal basis.
109
Do original: “ [...] Are the folds edged or undulated? How much is the folding height? Is there a
regular or irregular folding frequency? Does the folding structure consist of one layer or is it multilayered? Are the folding edges rigid or kinematical connected?”
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de formas. Assim como em sua dissertação, Rahul Vaish (2013) analisa os padrões
espinha de peixe ou Miura-Ori, Yoshimura, diamante e padrão hexagonal (Figura 49) e
afirma que podem ser “[...] facilmente adaptados para atender às necessidades de
arquitetura [...]” 110.

a) Miura-Ori

Figura 49: Padrões de dobras.
b) Yoshimura
c) diamante

d) hexagonal

Fonte: Vaish, 2013. Adaptada pela autora.

Segundo Tiany Wang (2015, p.12) o padrão de “[...] dobra Miura-Ori tem sido
considerado como a aplicação pioneira de engenharia-origami. Porque a dobra Miura é
uma forma de origami rígido que permite que ele seja utilizado para dobrar as
superfícies feitas de materiais rígidos”

111

. Tomohiro Tachi (2011) conceitua o origami

rígido112 e afirma sua utilização na engenharia e na arquitetura cinética.
O livro Folding in architecture apresenta um artigo de Mario Carpo “Ten years
of folding” que conceitua a dobra como sendo [...] uma figura unificadora em que
segmentos e planos diferentes são unidos e fundidos em linhas contínuas e volumes.113
[...]. (CARPO, 1993, p.14). No mesmo artigo, o autor faz um paralelo entre o conceito
de dobra e o desenvolvimento da arquitetura digital. Quando informa que “[...] a teoria
da dobra criou uma demanda cultural para o design digital, e um ambiente propício para
isso [...]” (Idem, p.16). 114

110

Do original: “[…] readily adapted to suit architectural needs[…]” (VAISH, 2013, p.35)
Do original: “ Miura fold has been considered as the pioneering application of origami engineering.
Because Miura fold is a form of rigid origami which allows it to be used to fold surfaces made of rigid
materials.” (WANG, 2015, p.12).
112
Como sendo “ [...] a piecewise linear origami that is continuously transformable without the
deformation of each facet. Therefore, rigid origami realizes a deployment mechanism with stiff panels
and hinges, which has advantages for various engineering purposes, especially for designs of kinetic
architecture.” (TACHI, 2011, 253).
113
Do original: “[…] a unifying figure whereby different segments and planes are joined and merge in
continuous lines and volumes.” (LYNN, 2004, p.14).
114
Do original: “ The theory of folding created a cultural demand for digital design, and an environment
conducive to it.” (LYNN, 2004, p.16).
111
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Georges Teyssot (2013) reforça o pensamento de Carpo (1993) a respeito da
relação entre o design digital e a implementação do conceito de dobra na concepção
arquitetural, quando afirma que “[...] durante a Década de 1990, novas ferramentas para
modelagem 3-D [...] possibilitaram que arquitetos literalmente multiplicassem as dobras
em seus projetos” (TEYSSOT, 2013, p.36) 115.
Neste item, foi feito um breve relato a respeito da implementação da técnica de
dobradura tessellation na concepção arquitetônica desde o padrão do designer Ron
Resch à arquitetura contemporânea. Para entender como podemos criar um padrão de
dobras, será investigada a geometria contida nas técnicas de dobraduras no próximo
item.
2.2.3.

A geometria do origami

Neste item, abordamos a prática do origami como ferramenta utilizada para
explorar o conteúdo geométrico por meio de dobraduras, assim como expomos axiomas
e teoremas fundamentais sobre os padrões de vinco. “[...] O ato de dobrar envolve
habilidades espaciais e formas geométricas. É por esta razão que o origami parece ter
capturado o interesse daqueles que ensinam matemática e tem sido aceito como uma
prática benéfica na sala de aula” (ORIGAMI..., s.d., p.70)116. Na citação a seguir, temos
descrita a potencialidade do referido ato.
[...] Dobrando e desdobrando podemos observar por meio dos vincos
formados retas, ângulos, simetrias e figuras geométricas. Podemos
reconhecer e analisar propriedades de figuras geométricas, utilizar a
visualização e o raciocínio espacial. Explorar os conceitos de
tamanho, forma e medida, [...]. As dobragens praticadas em grupo
permitem o debate de ideias, o esclarecimento de conceitos e o
desenvolvimento de estratégias individuais e coletivas. São estas
atividades de aprendizagem que rentabilizam a autonomia e a
responsabilização do aluno. Além disso, permitem o desenvolvimento
da criatividade, da concentração e persistência, [...] (ORIGAMI...,
2013, s.p.).

Segundo Bellos (2010), matemático e filósofo formado pela Oxford University,
em 1936, o primeiro conjunto de axiomas para análise da construção geométrica do
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Do original: “ [...] during the 1990s, new tools for 3-D [...] made it possible for architects to literally
multiply the folds in their projects.” (TEYSSOT, 2013, p.36).
116
Do original: “[...] The act of folding involves spatial skills and geometric shapes. It is for this reason
that Origami seems to have captured the interest of those that teach mathematics and has been accepted as
a beneficial practice in the classroom.”
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origami tratava da duplicação do volume de um cubo e da trissecção de um ângulo,
desenvolvido por Margherita Piazzolla Beloch, que
[...] publicou um documento que provava que, começando com um
comprimento L em um pedaço de papel, ela poderia dobrar um
comprimento que era a raiz cúbica de L. O problema de Delos pôde
ser reformulado como o desafio de criar um cubo cujos lados são ∛2
[...]. Em termos de origami, o desafio é reduzido para dobrar o
comprimento ∛2 a partir do comprimento 1. Uma vez que pode dobrar
de 1 a 2 por conseguir dobrar 1 sobre si mesmo e podemos encontrar a
raiz cúbica de 2 seguindo os passos de Beloch, o problema foi
resolvido. Também seguindo a prova de Beloch qualquer ângulo pode
ser trissectado - e isso quebrou o segundo grande problema não
resolvido da antiguidade117 (BELLOS, 2010, p.67).

Além da contribuição do conjunto de axiomas de Margherita Piazzolla Beloch,
citamos os axiomas relatados por Monteiro (2008, p.8), em sua dissertação,
relacionados à “[...] teoria matemática de construções geométricas do origami, os sete
axiomas de Huzita-Hatori definem o que é possível construir com uma única dobragem,
fazendo incidir combinações de pontos e retas”. Além de Huzita, o autor também
menciona outros importantes nomes que estudaram as dobragens em origami tais como
Jacques Justin (1989), Koshiro Hatori (2002), e Robert Lang (2003) 118. Este último, em
seus estudos sobre a geometria do origami averiguou que
um dos conjuntos mais simples de operações que se pode escolher é o
conjunto ‘Huzita-Justin Axioms’ – um conjunto de seis (ou é sete)
operações básicas que servem como os equivalentes do origami de
construções de geometria elementar de régua e compasso. […] O
axioma Huzita-Justin descreve um estilo extremamente restritivo de
dobrar: apenas uma dobra de cada vez pode ser realizada, e cada dobra

117

Do original: “[…] published a paper that proved that starting with a length L on a piece of paper, she
could fold a length that was the cube root of L. [...]. The Delian problem can be rephrased as the
challenge to create a cube whose sides are ∛2 [...]. In origami terms, the challenge is reduced to folding
the length ∛2 from the length 1. Since we can double 1 to get 2 by folding 1 on itself and we can find the
cube root 2 following Beloch’s steps, the problem was solved. It also followed from Beloch’s proof that
any angle can be trisected – and this cracked the second great unsolved problem of antiquity.” (BELLOS,
2010, p.67).
118
E afirma que: “Na década de 1970 começaram a realizar-se estudos para enumerar as possíveis
dobragens em Origami [...]. Destacou-se nesta área Humiaki Huzita, que descreveu seis operações básicas
para definir um único vinco que, por si só, alinha várias combinações de pontos e retas já existentes. [...],
em 1989, Jacques Justin publicou um artigo em que apresentava não seis, mas sim sete combinações
possíveis com uma única dobragem. [...], em 2002, quando Koshiro Hatori apresentou uma dobragem que
não era descrita pelos axiomas de Huzita, que surgiu formalmente um sétimo axioma. [...]. Os sete
axiomas [...]vieram abalar o mundo científico do origami relativamente à completude da lista. [...]. Em
2003, o físico americano Robert Lang dá a dúvida por terminada.” (MONTEIRO, 2008, p.8).
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deve ser desdobrada antes que a próxima seja formada (ORIGAMI...,
2014, s.p.) 119.

Na citação a seguir temos uma descrição sobre as operações geométricas
oriundas dos axiomas em questão, apresentados no Quadro 4.
Dobras representam linhas, e interseções de dobras, pontos. Agora,
para modelar origami, precisamos saber que nova dobra se pode fazer
a partir de uma determinada configuração. O modelo mais natural usa
os axiomas Huzita-Hatori-Justin, [...]. Os dois primeiros axiomas [...]
são necessários para as construções básicas. O axioma 3 afirma a
construção de bissetrizes, o axioma 4 a construção de perpendiculares.
O axioma 5, curiosamente, fornece um método para resolver equações
de segundo grau por origami; a nova dobra é na verdade uma linha
tangente a uma parábola [...] a partir de um dado ponto. O axioma 6
até mesmo nos permite resolver equações cúbicas, que, em geral, não
é possível usando apenas régua e compasso! 120 (ORIGAMI..., 2014,
s.p.).

Bellos (2010) discorre sobre a origem do primeiro teorema de Haga, apresenta as
primeiras dobras denominadas de “vincos primários” e comenta a respeito da pesquisa
de Haga que revolucionou o mundo do origami.121 Estes vincos são associados à
propriedade de reprodutibilidade necessária às dobras consideradas aceitáveis122,
(Figura 50).

119

Do original: “ One of the simplest sets of operations one can choose is the set of "Huzita-Justin
Axioms"—a set of six (or is it seven?) basic operations that serve as the origami equivalents of compass
and straightedge constructions from elementary geometry. The Huzita-Justin Axioms describe an
extremely restrictive style of folding: only one fold at a time may be performed, and each fold must be
unfolded before the next one is formed.”
120
Do original: “ Folds represent lines, and intersections of folds, points. Now, to model origami, we
need to know which new folds one can make from a given configuration. The most natural model uses the
axioms of Huzita-Hatori-Justin [...]. The first two axioms [...] are needed for basic constructions. Axiom 3
states the construction of bissectrices, axiom 4 the construction of perpendiculars. Axiom 5, interestingly,
provides a method for solving quadratic equations by origami; the new fold is in fact a tangent line to a
parabola (with the given point and fold as focus and directrix, respectively) through a given point. Axiom
6 even allows us to solve cubic equations, which is in general not possible using only straightedge and
compass!”.
121
No entendimento do autor “ [...] according to the rules of traditional Japanese origami there are only
two ways to make the first fold. Both involve folding it in half—either along a diagonal, bringing
two opposing corners together, or along the midline, bringing adjacent corners together. These are called
the “primary creases.” Haga decided to be different. What if he folded a corner onto the midpoint of a
side? […] This simple fold had the effect of opening the curtains on a sublime new world. Haga had
created three right-angled triangles. Yet these were not any old right-angled triangles. All three were
Egyptian, the most historic and iconic triangles of them all.” (BELLOS, 2010, s.p.).
122
Ressalta-se a importância da referida propriedade, uma vez que: “ [...] In origami all acceptable folds
must have the property of reproducibility - the result of a folding procedure must always be the same. The
basic origami folds involve point-to-point line-to-line. Using only the four edge and the four vertices, the
possible ways of folding are placing an edge onto another edge or placing a vertex onto another vertex.
(HAGA, 2008, p.1).
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Figura 50: Primeiras dobras com a propriedade reprodutibilidade.

Fonte: HAGA, 2008.
Quadro 4: Axiomas Huzita-Hatori.
AXIOMAS

Axioma 1: Dados dois pontos, P1 e P2, há uma
dobragem que passa pelos dois pontos.

Axioma 2: Dados dois pontos, P1 e P2, há uma
dobragem que os torna coincidentes.

Axioma 3: Dadas duas retas, l1 e l2, há uma dobragem
que as torna coincidentes.

Axioma 4: Dados um ponto P e uma reta l, há uma
dobragem perpendicular a l que passa por P.
Axioma 5: Dados dois pontos, P1 e P2, e uma reta, l,
se a distância de P1 a P2 for igual ou superior à
distância de P2 a l, há uma dobragem que faz incidir
P1 em l e que passa por P2.
Axioma 6: Dados dois pontos, P1 e P2, e duas retas, l1
e l2, se as retas não forem paralelas e se a distância
entre as recas não for superior à distância entre os
pontos, há uma dobragem que faz incidir P1 em l1 e
P2 em l2.
Axioma 7: Dado um ponto, P, e duas retas, l1 e l2, se
as retas não forem paralelas, há uma dobragem que
faz incidir P em l1 e é perpendicular a l2.
Fonte: MONTEIRO, 2008, elaborado pela autora.

ORIGAMI
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Como se pode observar, por intermédio da Figura 51, os três triângulos retos
resultantes da dobra proveniente do primeiro teorema de Haga são pitagóricos, como se
comprova com a demonstração geométrica das relações dos lados do BEF.123
(DIVISIÓN…, 2005, s.p.).
Figura 51: Primeiro teorema de Haga.

Fonte: HAGA, 2008, adaptada pela autora.

Além dos axiomas acima comentados, existem teoremas fundamentais sobre os
padrões de vinco locais em torno de um único vértice dobrado que foram estabelecidos
por Toshikazu Kawasaki e Jun Maekawa, como veremos a seguir.
O Teorema Kawasaki124 se relaciona à soma dos ângulos alternados, que se
formam em um vértice, e ao número deles que deve ser par, como se tem explicitado
através da citação abaixo e da Figura 52. Já o Teorema Maekawa está atrelado ao tipo
de dobra que compõem um vértice, da seguinte forma: que em qualquer vértice a
diferença entre o número de dobras valley e mountain é sempre dois em qualquer
direção (Figura 53).

123

[...] El primer teorema de Haga puede enunciarse en los siguientes términos: Sea un cuadrado de
vértices A, B, C, D. Si se pliega el cuadrado sobre sí mismo llevando el vértice A al punto medio del lado
BC , entonces el lado AD cortará al lado CD en un punto G tal que la distancia entre C y G es igual a las
dos terceras partes del lado del cuadrado.”
124
Trata-se de “um princípio importante na matemática do origami […], segundo o qual a soma dos
ângulos alternados formados por dobraduras em volta de um único vértice em um origami desdobrado
será sempre 180º. Isso vale para cada vértice do papel desdobrado de uma figura plana, e não
necessariamente de formas não achatadas. [...]. Pode-se ver que sempre teremos um número par de
ângulos, para cada vértice.” (A MATEMÁTICA..., 2011, s.p.)
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Figura 52: Teorema Kawasaki.

Fonte: Produzida pela autora.

Figura 53: Teorema Maekawa.

Fonte: en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_paper_folding. Acesso em: 23 nov. 2015. Adaptada pela
autora.

Além dos teoremas Kawasaki e Maekawa afirma-se que “nos padrões de
dobradura de figuras planas, pode-se colorir o papel inteiro desdobrado somente com
duas cores, sem que se repita a mesma cor lado a lado, [...]” (A MATEMÁTICA...,
2011, s.p.).
Quanto a curvatura de um tessellation, verificou-se “[...] que o tamanho do
ângulo agudo no padrão de vincos controlava o grau de curvatura em arco de pregas.
Quanto menor for o ângulo agudo, mais ‘apertada’ a curvatura do arco seria 125. E que
[...] quanto menor for o ângulo agudo, maior é o número de dobras. 126 (GISECKE,

125

Do original: “[…] that the size of the acute angle in the crease pattern controlled the degree of
curvature in the pleated arch. The smaller the acute angle, the “tighter” the curl of arch would be.”
(GISECKE, 2004, p.20-21).
126
Do original: “[…] the smaller the acute angle is the greater are the number of folds.” (GISECKE,
2004, p,21).
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2004, p.20-21,). Lynn (2004, p.11) trata do aspecto filosófico127 da curvatura por meio
do conceito de continuidade e afirma que “[...] as obras em dobradura há dez anos
apontaram para várias direções ao longo do caminho do cálculo de investigação em
matéria da continuidade, subdivisão e uma matemática mais generalizada da
curvatura”128 .
De acordo com o exposto acima, podemos afirmar que a geometria do origami,
estudada por vários autores, os axiomas e teoremas são fundamentais para a criação de
padrões de dobras, os tessellations. Para ressaltar a importância da implementação do
conceito de dobra na concepção arquitetônica, apresentamos o Quadro 5, que resume o
pensamento de alguns dos autores pesquisados.
Quadro 5: Dobra.
Autor

Pensamento

Chiarella (2009)

O sentido filosófico da dobra inspira a arquitetura.

James (2008)

A dobra é uma alternativa para a exploração morfogênica.

Gisecke (2004)

Através do origami pode-se desenvolver desenhos de
estruturas implementáveis.

Lynn (2004)

A dobra favorece o sentido de continuidade através da
integração de elementos independentes, criando uma fusão
única.

0Vyzoviti (2012)

O uso de padrões de dobras, tessellations, são comuns no
século 20. Os padrões de dobramentos simples criam projetos
maiores e mais complexos.

Paul Jackson (2011)

Ressalta a importância do ensino de técnicas de dobraduras
para o ensino de concepção da forma.

Teyssot (2013) e Lynn (2004)

Afirmam a relação entre o design digital e a implementação do
conceito de dobra na década de 90.
Fonte: Produzida pela autora, 2016.

Para concluir este capítulo, destacamos que o conteúdo discutido fundamentou
os exercícios utilizados na metodologia da presente tese, uma vez que será necessário
que o aluno crie padrões de dobraduras tendo como base os axiomas e principalmente os
teoremas Kawasaki e Maekawa apresentados no item 2.3.3 (A geometria do origami).

127

destacando que: “a theory of intricate form is derived from Leibniz's logic of monadology and
Deleuze's subsequent theories of 'Le pli', or the fold.” (LYNN, 2004, p.11).
128 Do original: “The works in folding ten years ago pointed to several directions along the calculus path
of research into continuity, subdivision and a more generalized mathematics of curvature.” (LYNN,
2004, p.11).

116
Estes, por sua vez, otimizaram a relação ensino/aprendizagem, pois foi uma atividade
que permitiu a associação do ensino de geometria ao ensino de projeto. Os projetos
estudados no item 2.2 (A dobra na arquitetura), fundamentados no conceito filosófico
da dobra, subsidiaram a criação de um repertório para ser explorado nas aulas de
geometria e de projeto do primeiro período do curso de arquitetura e urbanismo da
UFRN, e foi a base teórica para se alcançar o segundo objetivo específico que tratou da
verificação da eficácia da utilização de técnicas de dobraduras no desenvolvimento da
concepção formal de objetos arquitetônicos.
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O pesquisador reúne todas as
energias de sua capacidade criadora,
organiza todas as possibilidades de ação e
seleciona
as
melhores
técnicas
e
instrumentos para transformar o mundo,
criar objetos e concepções, encontrar
explicações e avançar previsões, trabalhar
a natureza e elaborar as suas ações e
ideias. (OLIVEIRA, 2011, P.8).

OS CAMINHOS METODOLÓGICOS
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3. OS CAMINHOS METODOLÓGICOS
A questão em estudo foi explorada por meio do método hipotético-dedutivo,
entendido como aquele que “desencadeia-se a partir da percepção de uma lacuna nos
conhecimentos científicos produzidos em uma determinada área até aquele momento,
em função da qual se formulam novas hipóteses. Em seguida, através do processo de
inferência dedutiva, testam-se as hipóteses” (A QUESTÃO..., 2005, s.p.).
Esse capítulo destinou-se à exposição do método adotado na pesquisa empírica,
sendo nele comentadas as técnicas de dobraduras (dobra material – técnica) utilizadas
como instrumentos metodológicos, assim como alguns exemplos de exercícios que
serviram de base para as oficinas realizadas.
Além disso, considerando o objetivo geral “analisar a inserção da dobradura de
papel como instrumento da geometria aplicada às atividades de concepção formal em
início de curso, a fim de apontar elementos para o exercício da integração de conteúdo
nesse nivel.”, para iniciar o capítulo, optamos por apresentar brevemente os
componentes curriculares ‘Geometria Gráfica 01’ e ‘Espaço e Forma 01’, referenciados
na tese.
Outra questão importante, a ser evidenciada aqui, é que a vivência com o
componente curricular Geometria Gráfica 01, equivale a um período que vai de 2006.2
a 2013.1. A partir de então, a autora encontra-se em afastamento para a realização do
doutorado. O exercício de integração foi aplicado no componente curricular Espaço e
Forma 01 e os minicursos, definidos pela metodologia da tese, ficaram sobre a
responsabilidade da orientanda devido a sua experiência própria.
3.1.

Os componentes curriculares no CAU-UFRN

Criado em 1973 (conclusão da primeira turma em 1978), o CAU/UFRN já
passou por cinco reformas curriculares (A1 a A5, relativas aos anos de 1973, 1977,
1990, 1996, e 2007, respectivamente). Encontra-se, atualmente na versão A5 e em vias
de passar para uma nova versão, a A6, prevista para ser implantada no segundo semestre
do corrente ano. Os componentes curriculares Geometria Gráfica 01 e Espaço e Forma
01 pertencem à estrutura curricular do CAU-UFRN desde a reforma de 1990 (currículo
A3). Eles são ministrados no primeiro período do curso, cujo enfoque geral é “Forma e
Representação”.
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Vale salientar que os componentes curriculares do currículo A5 (Anexo A)
agrupam-se em cinco áreas: representação e linguagem (envolve disciplinas ligadas ao
desenho, geometria, comunicação visual e informática, como Geometria Gráfica 01 e
02, Desenho Artístico 01 e 02, Desenho de Arquitetura 01 e 02, Comunicação Visual,
Desenho Auxiliado por Computador 01 e 02 e Detalhes de Representação Gráfica em
Arquitetura e Urbanismo); teoria e história (disciplinas: Teoria e História da
Arquitetura e do Urbanismo 01, 02, 03 e 04, Estética e História das Artes 01 e 02 e
Técnicas Retrospectivas); projeto de arquitetura (disciplinas: Espaço e Forma 01 e 02,
Projeto Arquitetônico 01, 02, 03, 04, 05 e 06); estudos urbanos (disciplinas:
Fundamentos Sociais e Ambientais e Planejamento e Projeto Urbano e Regional 01, 02,
03, 04, 05 e 06); tecnologia (disciplinas: Fundamentos das Estruturas 01 e 02,
Estruturas 01 e 02, Instalações 01 e 02, Conforto Ambiental 01, 02 e 03, Tecnologia da
Construção 01, 02 e 03 e Topografia); e Inter áreas (disciplinas: Métodos e Técnicas,
Estatística Aplicada, Psicologia Ambiental 01 e 02, Planejamento da Paisagem 01, 02 e
03, Prática Profissional, Atelier Integrado de Arquitetura e Urbanismo, e Introdução ao
Trabalho Final de Graduação). Além das disciplinas das áreas e Inter áreas citadas, para
o aluno concluir o curso, precisa integralizar três atividades obrigatórias (Introdução à
Arquitetura e ao Urbanismo, Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho Final de
Graduação) e cursar, no mínimo, 20 créditos de disciplinas complementares.
Também é importante relatar que, desde sua versão A3, o currículo do
CAU/UFRN assumiu o formato integrado, ou seja, ressaltou a necessidade de uma
vinculação (em conteúdos e processos pedagógicos) entre as diversas áreas de
conhecimento, que compreendem disciplinas afins e que visavam, num primeiro
momento, organizar linhas de estudo e de pesquisa. Neste sentido, os conteúdos
programáticos e atividades práticas deveriam ser planejados visando possibilidades de
interação entre as disciplinas do período.
Os trabalhos desenvolvidos com a metodologia da integração
devem abordar os conteúdos aprendidos nas disciplinas de cada
período, por exemplo: os alunos da disciplina de Informática
devem modelar o projeto realizado na disciplina de Projeto,
como também aplicar os conteúdos das outras disciplinas. Sendo
assim, os alunos iniciam uma visão multidisciplinar em seus
projetos (LIMA et. al. 2009, p.924).
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Isso significa que os diferentes componentes curriculares do semestre
contribuem para a elaboração de um ou mais trabalhos conjuntos, favorecendo a
formação de um profissional de caráter generalista e consciente com as questões sociais
e ambientais.
A metodologia adotada pelo Projeto Político Pedagógico do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFRN tem como princípio a integração
que ao longo dos anos tem demonstrado ser fundamental no processo
de ensino/aprendizagem. Assim como otimiza a formação de um
profissional com caráter generalista, criativo e dotado de visão crítica,
fortalece um comprometimento com questões de ordem social,
ambiental e econômica, intrínsecas à produção do edifício e do
planejamento urbano e regional. Esse aspecto metodológico reforça a
percepção em termos de importância da proteção do equilíbrio natural
e também da utilização racional dos recursos disponíveis (BORGES,
et al. 2005, p.924, apud LIMA, et al. 2009, página).

Apesar dessa intenção, a proposta da integração não é totalmente aplicada nos
períodos iniciais do curso (primeiro e segundo semestres), uma vez que há o
entendimento de que seus componentes curriculares são introdutórios, o que dificulta o
diálogo com outros conteúdos, mas não impede a realização de atividades integradas
entre componentes curriculares, por exemplo. A inquietação gerada por essa dificuldade
foi um dos elementos motivadores dessa tese.
Neste sentido, destacamos a importância da tese por apresentar uma
possibilidade de integração de dois componentes curriculares do primeiro período
Geometria Gráfica 01 e Espaço e Forma 01.
3.1.1.

Componente curricular Geometria Gráfica 01 – currículo A5

Geometria Gráfica 01 se insere no conjunto de componentes curriculares da área
de representação e linguagem, como visto anteriormente, e possui uma carga horária de
90 horas/aulas (6 créditos) destinada a desenvolver habilidades e competências do aluno
ingressante no CAU-UFRN, tais como: resolução de problemas gráficos; visualização e
representação de formas tridimensionais em 2D e 3D, e utilização de técnicas de
representação gráfica dos sistemas mongeano, axonométrico e ortoblíquo. Para tanto, a
ementa indica: “Construções fundamentais. Teoria das projeções e sistemas de
representação. Geometria descritiva: sistema de representação cotada, sistema
axonométrico, sistema ortoblíquo, sistema mongeano” (CADERNO..., s.d. s.p.). E são
objetivos: “Desenvolver procedimentos diversos de representação gráfica. Examinar,
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comparar e desenvolver diversos processos de representação gráfica em trabalhos
teóricos e práticos de natureza interdisciplinar. Utilizar corretamente os sistemas de
modo a resolver, graficamente, os problemas relativos à forma, grandeza e posição de
uma figura qualquer do espaço”129.
Do conteúdo programático (anexo D), destacamos os que interessavam a tese:
proporção áurea, construções fundamentais; concordância; tangência; curvas cônicas;
arcos; espirais; curva cíclicas; teoria das projeções e vistas ortográfica. O Quadro 6
apresenta o pré-requisito, os co-requisitos e as referências básicas do componente
curricular em questão.
Quadro 6: Pré e co-requisitos e referências – Geometria Gráfica 01 – A5.
Currículo A5
Componente
Curricular

Geometria
Gráfica 01

Pré-Requisito

Introdução à
Arquitetura e
Urbanismo

Co-Requisitos

Referências Básicas

ARQ 0513 –
Desenho de
Arquitetura 01
ARQ 0514 –
Espaço e Forma
01

CARVALHO, B. A. Desenho geométrico. Rio de
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1993.
COSTA, M. D. & COSTA, A. P. de A. Geometria
gráfica tridimensional (1v). Recife: UFPE, 1992.
DAGOSTIM, M. S., GUIMARÃES M. M.,
ULBRICHT V. R. Noções básicas de geometria
descritiva. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1995.

Fonte: www.darq.ufrn.br/webroot/files/projetos/prj49e736feb1ce9.pdf. Acesso em: 08 set. 2016.

3.1.2. Componente curricular Espaço e Forma 01 – currículo A5
Espaço e Forma 01, disciplina introdutória aos conhecimentos da área de
projeto, contém uma carga horária de 60 horas/aula (4 créditos). Apresenta a proposta
de desenvolver, como habilidades e competências, o domínio de noções básicas
relativas à composição da forma arquitetônica e capacidade de realizar uma análise
básica da forma no espaço. A ementa indica: o “Estudo formal em arquitetura: formas
básicas, volume, intenção comunicativa da mensagem visual. Noções de escala.
Composições simples. Compreensão da bi e da tri-dimensionalidade”130. São objetivos:
“Possibilitar ao aluno a apreensão de noções de estética e espacialidade. Perceber a

129

Disponível em: <http://www.darq.ufrn.br/webroot/files/projetos/prj49e736feb1ce9.pdf.>. Acesso em:
08 set. 2016.
130
Disponível em: <http://www.darq.ufrn.br/webroot/files/projetos/prj49e736feb1ce9.pdf.> Acesso em:
08 set. 2016.
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forma na arquitetura, seus condicionantes e sua dinâmica de transformação no espaço.
Iniciar a aquisição de uma cultura arquitetônica” 131. (Anexo F).
Para a obtenção das referidas habilidades e competências, trabalham-se os
seguintes conteúdos: “Formas naturais. Formas na arquitetura: o edifício, o conjunto
urbano. Condicionantes da forma. A forma arquitetônica na produção local.
Transformações na forma arquitetônica. Exercícios iniciais de composição (bi e
tridimensional) e de modelagem.”
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. O Quadro 7 expõe o pré-requisito, os co-

requisitos e as referências básicas do referido componente.
Quadro 7: Pré e co-requisitos e referências - Espaço e Forma 01 – A5.
Currículo A5
Componente
Curricular

Espaço e
Forma 01

PréRequisito

Introdução à
Arquitetura e
Urbanismo

Co-Requisitos

ARQ 0511 – Geometria
Gráfica 01
ARQ 0513 – Desenho de
Arquitetura 01

Referências Básicas
CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e
ordem. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BAKER, G. Análisis de la forma.
México: Gustavo Gilli, 1991.
MONTENEGRO, G. A invenção do
projeto. São Paulo: Edgard Blucher,
1995.
PEDROSA, M. Forma e percepção
estética. São Paulo: EDUSP, 1996.

Fonte: www.darq.ufrn.br/webroot/files/projetos/prj49e736feb1ce9.pdf. Acesso em: 08 set. 2016.

3.2. Instrumentos analíticos para a exploração do problema
As ferramentas utilizadas como instrumentos analíticos para a exploração do
problema no âmbito dessa tese foram as técnicas paper folding e surface development,
idealizadas por Harry H. Harman et al (1976), empregadas para o desenvolvimento da
visualização formal, e a arte japonesa origami e suas variações, para auxiliar o
desenvolvimento da concepção formal. As referidas ferramentas foram exploradas por
meio de oficinas ministradas pela autora.
Antes das oficinas, no entanto, para averiguar se, ao ingressar no curso, os
alunos praticavam alguma atividade que requer essa habilidade de visualização formal e
que pudesse influenciar o resultado dos exercícios aplicados, foi aplicado um formulário
de investigação, disponibilizado no Apêndice A. Esse instrumento analítico, baseado no
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Disponível em: <http://www.darq.ufrn.br/webroot/files/projetos/prj49e736feb1ce9.pdf.> Acesso em:
08 set. 2016
132
Disponível em: <http://www.darq.ufrn.br/webroot/files/projetos/prj49e736feb1ce9.pdf.> Acesso em:
08 set. 2016
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questionário utilizado por Norma J. Boakes (2011), investiga o impacto que o uso de
origami exerce nas habilidades espaciais de uma pessoa.
Os objetivos desse questionário (anexo H) foram: a) levantar informações
demográficas básicas, para se familiarizar com o perfil do aluno; b) inteirar-se a respeito
da sua formação acadêmica, se proveniente da área de ciência e tecnologia, ou não; e c)
averiguar o envolvimento antecedente do aluno na prática de atividades atreladas a
habilidade “visualização formal”. O instrumento foi adaptado à nossa realidade
(apêndice A) por meio da subtração do item “b” da primeira questão e das duas questões
subsequentes, e pela adição de duas perguntas relacionadas à vida pessoal, tais como: a
idade e a vivência do aluno com arquitetos, engenheiros e/ou artistas plásticos.
Com relação à questão do levantamento de informações demográficas, a etnia
foi desconsiderada em nosso estudo, devido à rara incidência de alunos estrangeiros no
início do curso, principalmente de país orientais, onde a prática do origami é bastante
difundida.
Após as oficinas, foi utilizado um novo formulário (apêndice B) com o intuito de
avaliar os testes aplicados aos alunos e levantar possíveis dificuldades por eles
encontradas.
3.2.1. Paper Folding
Paper Folding é um teste que utiliza dobraduras (origami) feitas em um papel
quadrado que é perfurado. O exercício consiste em determinar, entre cinco alternativas
(desdobramentos), qual a que corresponde ao resultado da perfuração no papel dobrado.
A Figura 54 ilustra o teste no qual o aluno deveria identificar qual a resposta
correspondente dentre as alternativas oferecidas.
Figura 54: Paper folding test 1.

Fonte: www.greenwichschools.org/.../COGAT_NonVerbal_. Acesso em: 18 ago. 2014. Adaptada pela
autora.
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Neste caso, como o papel foi dobrado segundo uma das diagonais do quadrado
deixando-o equivalente a um triângulo retângulo, cuja hipotenusa corresponde a
diagonal utilizada na dobradura, e foi feito um furo no canto inferior direito do
quadrado, ao desdobrar o papel temos a resposta representada na letra M: dois furos
simétricos com relação à hipotenusa do triângulo retângulo, ou à diagonal do quadrado.
As figuras 55 e 56 mostram exemplos de paper folding test, nos quais os papeis
dobrados foram recortados ao invés de furados.
Figura 55: Paper folding test 2.

Fonte: http://destd.cmswiki.wikispaces.net/file/view/PaperFolding.pdf. Acesso em: 18 ago. 2014.
Adaptada pela autora.

Figura 56: Paper folding test 3.

Fonte: http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/LessonsInLearning/LinL2010Motzart.html#answer. Acesso
em: 18 ago. 2014. Adapitada pela autora.

Duas estratégias podem ser usadas pelo aluno ao realizar o paper folding test:


Imaginar a reflexão do elemento (furo ou corte) feito no papel dobrado que
resulta quando desdobrado, e



Usar o raciocínio lógico para deduzir quantos elementos aparecerão após o
desdobramento (analisar as quantidades de camadas de papel que serão
perfuradas ou cortadas).

Este tipo de atividade possibilita ao aluno o desenvolvimento do raciocínio
lógico dedutivo, assim como ajuda a fixar os conteúdos geométricos referentes às
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questões de reflexão e/ou simetria. Outro aspecto importante a ser ressaltado é o
exercício de concentração requerida por esta atividade.
O anexo I apresenta os testes do manual ‘Kit of Factor-Referenced Cognitive
Tests’ publicado pelo Educational Testing Service em 1996, que foram a base dos
exercícios aplicados nas oficinas. Além do paper fold test, adotamos como
fundamentação teórica o artigo de Elizabeth Hernández Arredondo (2007) que utilizou
um questionário exploratório que lhe permitiu levantar as dificuldades dos alunos em
resolver problemas de simetria. Com base em questões como: “uma peça retangular de
papel se dobra duas vezes e se corta a metade de um círculo como se mostra na figura.
Se se desdobra a peça de papel, o corte que obténs é [...]” (ARREDONDO, 2007, p.4).
133

A Figura 57 esclarece a esta questão.
Figura 57: Atividade 1 do questionário exploratório.

Fonte: ARREDONDO, 2007. Adaptada pela autora.

Outra atividade relevante apresentada pela autora consistiu no manuseio do
papel e no exercício de imaginação e representação do imaginado, cujo “[...] propósito
foi fazer com que o estudante se familiarizasse com a dobradura e o corte de figuras. A
tarefa cognitiva a ser desenvolvida: manipulação espacial de 3D da dobradura, corte e a
elaboração de diagramas em 2D” (ARREDONDO, 2007, p.5).134

133

Do original: “ Una pieza rectangular de papel se dobla dos veces y se corta la mitad de un círculo
como se muestra en la figura Si se desdobla la pieza de papel, el corte que obtienes es [...].”
(ARREDONDO, 2007, p.4).
134

Do original: “ El propósito fue hacer que el estudiante se familiaricé con el doblado y cortado de
figuras. La tarea cognitiva a desarrollar: Manipulación espacial de 3D del doblado, cortado y la
elaboración de diagramas en 2D.” (ARREDONDO, 2007, p.5).
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3.2.2.

Surface development

Surface development também é um teste que se baseia na imaginação e/ou
visualização de uma dobradura a partir da planificação de um objeto. O teste consiste
em correlacionar os números da planificação com as letras que identificam as arestas.
Como se pode observar na Figura 58, temos um desenho à esquerda que
representa uma planificação e, por intermédio das linhas tracejadas, visualizamos como
o objeto foi dobrado (desenho à direita). A face X orienta o processo, pois se parte da
mesma para se fazer a identificação das arestas, sabendo-se que as dobras são voltadas
para trás desta face. O anexo J disponibiliza o teste Surface development Test que
também faz parte do manual ‘Kit of Factor-Referenced Cognitive Tests’, acima citado.
Figura 58: Surface development test.

Fonte: HARMAN, 1976. Adaptada pela autora.

Existe uma versão computadorizada do teste em questão utilizada por Michael
D. Piburn et al (2002), na qual as arestas dos objetos são codificadas por meio de cores,
como mostra a Figura 59.

Figura 59: Versão computadorizada do Surface development test.

Fonte: PIBURN, et al, 2002.
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3.2.3. Origami
Origami é uma técnica milenar japonesa que etimologicamente significa: ori –
dobra e Kami – papel, mas quando pronunciadas juntas o k é substituído pelo g.
Segundo Ricardo da Cruz Lourenço (2012), esta arte surgiu no Oriente com o nome de
origata que significa “forma dobrada”. Foi difundida no mundo ocidental com outras
denominações tais como: Pariroflexia (Espanha); Paper folding (Estados Unidos);
Faltenpapier (Alemanha), e Pliage (França).
Trata-se de uma técnica que pode ser considerada acessível a qualquer pessoa de
qualquer idade. Basta que se tenha um pedaço de papel à mão, tradicionalmente um
quadrado, mas pode ser um retângulo, um losango, um círculo ou um triângulo. Para se
obter um bom resultado é necessário que se trabalhe com precisão e com um papel
adequado ao número de dobras a ser feito, pois a gramatura do papel varia de acordo
com a quantidade de dobras que o modelo requer. Quando houver muitas dobras em um
modelo é indicado que se use um papel mais flexível, mas não pode ser muito fino.
Como dito antes, os instrumentos analíticos para a exploração do problema
foram aplicados em oficinas (descritas detalhadamente no item 3.1 e no capítulo 4),
ocorridas durante o minicurso denominado “Técnicas de Dobraduras”, cujo público alvo
foi formado pelos alunos calouros do CAU/UFRN. Na primeira oficina, foram
trabalhados os testes: Paper Folding e Surface Development. Na segunda oficina,
utilizamos a técnica milenar japonesa – origami e suas variações, para subsidiar o
objetivo específico: “averiguar a influência da utilização de técnicas de dobraduras no
desenvolvimento da concepção formal de objetos arquitetônicos”. Nessa, foram
introduzidas as noções básicas da referida dobradura.
Nesse momento, trabalhamos com sólidos platônicos, nos quais foram
construídas as faces e as peças de conexão de poliedros, enquanto que, na terceira
oficina, trabalhamos com padrões de dobraduras denominado de tessellations, padrões
de repetição que podem ser utilizados na concepção formal. Para subsidiar o exercício
de concepção, no qual se teve como tema a geração de um elemento arquitetônico,
desenvolvido na quarta oficina. Para exemplificar, na Figura 60, temos três exemplos de
formas abertas de estruturas dobráveis feitas com a técnica de dobradura tessellations.
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Figura 60: Formas abertas de uma estrutura dobrável – tessellation.

Fonte: STAVRIC, 2013.

O anexo G apresenta o ‘Manual de símbolos e dobras de origami’ publicado por
Ramon Vargas em março de 2011 no link https://pt.scribd.com/doc/50107083/OrigamiSimbolos-e-Dobras-Basicas. Neste, temos as dobras que foram utilizadas nos exercícios
desenvolvidos nas oficinas descritas a seguir.
3.3.

Oficinas

Antes da realização das oficinas, todos os instrumentos foram pré-testados em
um workshop ocorrido na Universidade Potiguar (UNP) – experiência relatada no item
4.6) – para verificar a adequação ao estudo que se pretendia fazer e sua compreensão
por estudantes do mesmo nível (no caso, pretendíamos aplicar os testes em calouros,
porém, os participantes foram de períodos variados).
No estudo definitivo, como dito anteriormente, antes do início das oficinas foi
aplicado um formulário que informou a vivência dos alunos com técnicas de
dobraduras, com o intuito de averiguar o conhecimento prévio e eventuais habilidades
dos participantes em técnicas de dobraduras.
Além das oficinas desenvolvidas nos dois minicursos “Técnicas de Dobraduras
01 e 02”, o exercício final, definido pela metodologia, foi aplicado em quatro turmas do
CAU/UFRN, na disciplina Espaço e Forma 01: duas que haviam participado das
oficinas e duas que não as fizeram. As duas últimas serviram como grupos de controle
para possibilitar uma comparação dos resultados entre ambas. As experiências didáticas
foram realizadas nos períodos: 2014.2; 2015.1, 2015.2 e 2016.1, e estão detalhadas no
capítulo de resultados (capítulo 4).
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3.3.1. Primeira oficina: dobraduras e visualização formal
Ao seguir mesmo princípio dos testes de referência e as duas atividades
apresentadas por Arredondo (2007), decidimos aplicar o seguinte exercício na primeira
oficina (Apêndice C - 1ª atividade): partindo de quadrados de papel, os alunos fizeram
dobras e os perfuraram uma vez. Depois, desenharam o resultado antes de desdobrar o
mesmo. Foi solicitado que se fizessem três exercícios com uma, duas e três dobras. Este
tipo de exercício exigiu concentração na fase das dobras e visualização formal na fase
de desenho do resultado da perfuração, além da noção de dois conceitos geométricos:
reflexão e simetria. A segunda atividade desta oficina teve como referência o surface
development test e a versão computadorizada do mesmo. A partir destes, foram
definidos os exercícios que foram aplicados da seguinte forma: na planificação do
objeto, ao invés de números, foram utilizadas cores nas arestas que deveriam ser
identificadas na perspectiva. O aluno teve que escolher, dentre as alternativas
apresentadas, quais as que informavam corretamente a posição das arestas marcadas na
planificação, como ilustra a Figura 61.

Figura 61: Exercício aplicado nas oficinas.

A

B

C

D

E

Fonte: HARMAN,1976. Adaptado pela autora.

O exercício da Figura 61 apresenta duas respostas: a letra A e a letra C, pois,
como a dobradura deve ser visualizada a partir da face X e orientada pelas linhas
tracejadas, temos que a face adjacente à hipotenusa do triângulo é dobrada para trás,
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assim como a face adjacente à altura do mesmo e sua base. Logo, a aresta azul da face
quadrada coincidirá com a aresta preta do retângulo adjacente a hipotenusa do triângulo;
a aresta vermelha com a aresta preta da esquerda do retângulo posicionado abaixo da
face X e consequentemente a aresta laranja coincide com a aresta verde, hipotenusa do
triângulo posicionado a direita da planificação. No apêndice C, 2ª atividade, temos
todos os outros exercícios similares que foram aplicados.
Para alcançar o objetivo específico “verificar a eficácia da utilização de técnicas
de dobraduras no desenvolvimento da visualização formal”, foram realizadas duas
oficinas de exercícios baseados nos testes de referência paper folding e surface
development (minicurso Técnicas de Dobraduras) no primeiro período, uma no início do
semestre 2015.1 para averiguar a visualização formal do aluno ingressante e outra, no
final do semestre, para avaliar o resultado das oficinas, em especial no que diz respeito à
concepção (Exercício G).
3.3.2.

Segunda oficina: origami

Com o intuito de introduzir as noções básicas de origami, realizamos uma
oficina, com dois exercícios (expostos no Apêndice D), na qual o alunado se
familiarizou com a leitura dos diagramas.
Apresentamos, a seguir, as figuras 62 a 67, que ilustram alguns dos tipos de
exercícios que foram explorados na referida oficina. O primeiro exercício constava da
construção de uma face triangular, elaborada a partir de um papel quadrado para se
confeccionar um tetraedro e uma pirâmide e suas peças de conexão. A área das peças de
conexão corresponde a 1/4 da área de papel utilizado para construir as faces.
O segundo exercício correspondeu à construção das peças de conexão
necessárias para a construção do tetraedro e da pirâmide de base quadrada, ilustradas na
Figura 64. Na Figura 65 temos o encaixe da peça de conexão com uma das faces de uma
pirâmide de base quadrada. A Figura 66 ilustra um tetraedro. E a Figura 67 mostra um
octaedro. Todos construídos com faces triangulares feitas de acordo com o diagrama da
Figura 63.

131
Figura 62: Papel utilizado para a construção de uma face triangular.

Fonte: SILVA, 2009. Adaptada pela autora.

Figura 63: Construção de uma face triangular.

Fonte: SILVA, 2009. Adaptada pela autora.

Figura 64: Construção das peças de conexão.

Fonte: SILVA, 2009. Adaptada pela autora.

Figura 65: Construção de um poliedro de faces triângulares.

Fonte: SILVA, 2009. Adaptada pela autora.
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Figura 66: Construção de um tetraedro.

Fonte: SILVA, 2009. Adaptada pela autora.

Figura 67: Construção de um octaedro.

Fonte: SILVA, 2009. Adaptada pela autora.

3.3.3. Terceira oficina: origami – Tessellations
Os padrões empregados nos projetos de dobradura são essencialmente definidos
por meio de simetrias. Dessa forma, nos exercícios aplicados nas oficinas, foram
utilizados quatro tipos básicos de simetria bidimensional: translação, reflexão, rotação e
deslizamento de reflexão.
Na simetria de translação, um motivo é repetido em uma linha reta, sem
sobreposição, em uma direção; na reflexão, o motivo também é repetido em uma
direção, mas cada repetição é uma imagem espelhada do padrão anterior; no caso da
rotação, o motivo é repetido ao redor de um ponto comum. E a simetria deslizamento de
reflexão é a mais complexa; nesta, o motivo é transladado e refletido, não
necessariamente em linha reta.
A Figura 68 apresenta uma simetria deslizamento de reflexão. Como podemos
observar neste exemplo, há um deslizamento no motivo X (diagonais do quadrado), à
esquerda. À direita temos uma das formas que este tessellation pode assumir.
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Figura 68: Exemplo de simetria deslizamento de reflexão.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

Como se pode observar, o diagrama à esquerda da Figura 68 é constituído de
dobras valley fold (linhas horizontais e verticais em azul) e dobras mountain fold
(diagonais dos quadrados em vermelho). As referidas dobras estão disponibilizadas no
anexo K.
Nesta oficina, os alunos puderam desenvolver "curvas simples", em apenas uma
direção, que serviram de exemplo para coberturas de grandes vãos. Neste exercício,
foram utilizados dois tipos de diagramas forma-X e dobra-V detalhados a seguir:
A partir do diagrama da Figura 69, obtemos uma forma básica classificada por
Paul Jackson (2011) como forma-X. Com esta dobradura, desenvolvemos uma seção
cilíndrica. O diagrama é feito em uma folha quadrada que é dividida verticalmente
(dobras valley folds em azul) e diagonalmente (dobras mountain folds em vermelho) em
oitavos.

Figura 69: Exemplo de uma forma-X.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

Como podemos observar na Figura 69, à direita, para se obter a forma
tridimensional equivalente ao diagrama à esquerda, o ponto central de todo X deve ser
convexo - ou seja, subir em direção a você.
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Podemos criar várias coberturas para vãos, utilizando-se a dobra-V que é criada
a partir de pregas em V. No exemplo a seguir, temos apenas uma linha de dobra-V e o
ângulo entre os traçados de cada V é de 90º. Mas podemos criar vãos mais abertos ou
mais fechados, variando os ângulos que definem os Vs. De acordo com o diagrama à
esquerda, Figura 70, o quadrado foi dividido em 16 partes iguais (linhas verticais de
dobras mountain fold e valley fold, alternadas) e os Vs são definidos com dobras
mountain fold. A seguir, temos, na Figura 71, outro exemplo de dobra-V apenas com
uma linha, mas com um acréscimo de uma dobra mountain fold horizontal. Neste caso,
os Vs ficam mais evidentes na estrutura. Como mostra o diagrama à esquerda, o
quadrado também foi dividido em 16 partes iguais (linhas verticais de dobras mountain
fold e valley fold, alternadas), mas neste caso, os Vs são definidos com dobras valley.
Figura 70: Exemplo de dobra-V com 90°.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

Figura 71: Exemplo de uma variação da dobra-V com 90°.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

O próximo exemplo, Figura 72, mostra como criar um teto plano por meio do
uso de duas linhas de dobras-V. Como podemos observar as duas linhas de dobras-V
correspondem à imagem de espelho uma da outra. Como dito antes, uma variação no
ângulo que define o V pode estender o vão e deixa-lo mais aberto. A Figura 73, a
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seguir, mostra três linhas de dobras-V definidas com o ângulo de 60 º. Esta estrutura
assemelha-se aos vãos de forma-X.
Figura 72: Dobra-V com duas linhas.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

Como se pode perceber na Figura 73, conforme o diagrama à esquerda, como
nos exemplos anteriores, o quadrado também foi dividido em 16 partes iguais (linhas
verticais de dobras mountain fold e valley fold, alternadas), e as três linhas de Vs
correspondem à dobra mountain fold.

Figura 73: Dobra-V com três linhas.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

A criação de "curvas complexas", em duas direções, foi outro exercício
desenvolvido nesta oficina. Os alunos construíram uma parábola hiperbólica básica a
partir de um diagrama constituído por quadrados concêntricos e suas duas diagonais.
Como vemos na Figura 74, faz-se necessário que os referidos quadrados sejam
demarcados com dobras mountain fold e valley fold alternadamente.
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Figura 74: Parábola.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

Os exemplos que se seguem apresentam variações desta forma, que também
poderiam ser exploradas na oficina. Com o mesmo princípio, partimos de um pentágono
ou um hexágono e obtemos paraboloides hiperbólicas, como mostra a Figura 75.
Figura 75: Variação da Parábola.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

Uma forma mais complexa constituída por quatro paraboloides hiperbólicas
pode ser obtida a partir do seguinte procedimento: partindo-se de um quadrado dividido
em quatro, marcam-se as diagonais de cada um destes e subdividi-os em 16 quadrados
concêntricos. A Figura 76 ilustra esta variação.
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Figura 76: Quarto parábolas.

Fonte: JACKSON, 2011. Adaptada pela autora.

Os exercícios desta oficina encontram-se disponibilizados no apêndice E.
Ankon Mitra (2009) apresenta uma sistematização para a criação de tessellations
constituídos por quatro paralelogramas. Em sua pesquisa temos conceitos que podem
ser bastante uteis para a presente tese. O primeiro é a ‘Hinge Line’ “[...] local de pontos
ou nós, onde 4 ou mais linhas de vinco/dobras se encontram”, “[...]pode ser qualquer
linha reta, ziguezague, curvilínea, parabólica, elíptica ou circular”135 (MITRA, 2009,
32). (Figura 77).

Figura 77: Hinge Line.136

Fonte: MITRA, 2009.

O segundo conceito é o ‘kernel’ que corresponde a dois triângulos que formam
uma unidade elementar, este sempre se encontra entre duas hinge lines, a Figura 78
apresenta seis exemplos de kernels.

135

Do original: “[…] locus of points or nodes where 4 or more crease/fold lines meet.” […] can be any
straight, zigzagging, curvilinear, parabolic, elliptical or circular. (Mitra, 2009, p.32).
136
Em uma Hinge Line as “ Green and brown lines indicate the creases/fold lines. The red circles mark
the nodes/points created by the creases. The grey dotted lines are the hinge lines. Note that from each
node originate atleast four creases/fold-lines.” (Mitra, 2009, p.32).
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Figura 78: Kernels.

Fonte: MITRA, 2009. Adaptado pela autora.

O terceiro conceito é o ‘String’ definido como sendo uma faixa contínua de
kernels conectados, enclausurados entre duas hinge lines, como se pode observar na
Figura 79.
Figura 79: String.

Fonte: MITRA, 2009.

O apêndice E expõe os exercícios explorados na terceira oficina e o anexo L
apresenta tabelas com várias possibilidades de criação de padrões de repetições a partir
de kernels e strings, desenvolvidas por Mitra (2009), em sua pesquisa acima citada.
3.3.4. Quarta oficina: Elemento Arquitetônico
Na quarta oficina de origami, os alunos utilizaram técnicas de dobraduras para
criar um elemento arquitetônico. As atividades que compõem o referido instrumento
estão disponibilizadas no apêndice F.
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Um dos exercícios realizados na oficina em questão foi o seguinte: com base na
técnica de dobradura origami, os alunos fizeram prismas retos de bases variadas para
criar um sólido composto com a justaposição de suas faces laterais. Depois, deveriam
considerar apenas as superfícies externas do mesmo.
No exemplo, temos um sólido composto constituído por quatro origamis: um
prisma de base triangular, um de base quadrada, um de base pentagonal e um de base
hexagonal unidos por um de seus lados. Na Figura 80, está representado o origami, a
planificação do referido sólido e as superfícies externas que devem ser as únicas
consideradas.
Figura 80: Origami, planificação e superfícies externas do sólido composto.

Fonte: Produzida pela autora.

3.4. Instrumentos de verificação no componente curricular Espaço e
Forma 01.
Quanto ao objetivo específico “examinar a relação entre a visualização e a
concepção formal de projetos arquitetônicos”, foram utilizados os instrumentos de
verificação da influência da geometria na visualização formal e no desenvolvimento da
forma arquitetônica, aplicados aos alunos iniciantes ao final do primeiro semestre do
curso.
A atividade (constante no apêndice G) utilizou como instrumento de análise da
influência das técnicas de dobraduras, trabalhadas nas oficinas; um exercício a ser
realizado na disciplina Espaço e Forma 01, inicialmente, com uma turma que não
participou de nenhuma oficina, para se ter uma forma de comparar os resultados a
posteriori com as turmas que fizeram no semestre seguinte. O referido exercício está
descrito de forma sucinta na Quadro 8.
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Quadro 8: Instrumento de análise.
Proposta

Desenvolver um elemento arquitetônico

Material entregue

Folhas de papel

Instrumentos e materiais
solicitados

Tesoura, esquadros, régua, lápis, borracha e cola.

Técnicas permitidas

Cortar, rasgar, dobrar, colar, sobrepor, etc....

Local

Sala de aula

Duração

Três horas

Itens exigidos:

1. Proposta volumétrica feita com o papel (maquete)
2. Desenho (1 página A4) contendo vistas e volumetria.
3. Um parágrafo explicando sua ideia.
Fonte: Produzida pela autora, 2014.

Desta forma, foi visto se quem participou usou os conhecimentos adquiridos ou
se, mudado o contexto, fizeram as mesmas coisas que os outros.
Após todas as oficinas, a 2ª atividade - planificação e desenvolvimento de
sólidos da primeira oficina (apêndice C) foi repetida para se comparar a influência das
mesmas na visualização formal dos alunos, em especial o número dos acertos obtidos
em relação à anterior. Novos testes foram aplicados (apêndice H).
Após a finalização, foi aplicado o formulário de avaliação constante no apêndice
B para a investigação de dificuldades encontradas pelos alunos na realização dos
exercícios e das oficinas de origami.
O Quadro 9 sintetiza os procedimentos metodológicos definidos e previstos para
a realização das oficinas que subsidiaram esta tese, e repetidos nos semestres 2015.2 e
2016.1.
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Quadro 9: Procedimentos metodológicos.
SEMESTRES

2014.2

2015.1

ATIVIDADES

OBSERVAÇÕES

Atividade aplicada na Esta atividade teve a função de Grupo de
disciplina Espaço e Forma controle, portanto foi aplicada a uma turma que
não fez as oficinas.
01 – Apêndice G
Pré-Oficinas – Apêndice A Atividades aplicadas em um módulo
(Relatório)
Oficina 01 – Apêndice C
Oficina 02 – Apêndice D
Oficina 03 – Apêndice E
Oficina 04 – Apêndice F
Instrumento de análise –
Apêndice B
Pós-Oficinas – Apêndice
H
Esta atividade teve a função de investigar a
Atividade aplicada na
influência das técnicas de dobraduras no
disciplina Espaço e Forma
exercício de projeto arquitetônico, portanto foi
01 – Apêndice G
aplicada a uma turma que fez as oficinas.
Fonte: Produzida pela autora, 2014.

Para contextualizar e esclarecer a metodologia, o Quadro 10 resume as seis
experiências realizadas, das quais, participaram 146 alunos, 71% (103) integralmente,
com a produção de 134 maquetes e 105 desenhos. Notamos que as experiências ED2 a
ED5, o método mimético foi o processo de concepção projetual mais explorado, 52,87%
(46 alunos o empregaram para desenvolver o pórtico); dos 44 alunos que participaram
das experiências ED2 e ED3, 56,82% (25) utilizaram a técnica de representação
recortes; dos 43 que realizaram as experiências ED4 e ED5, 46,51% (20) utilizaram
recortes e dobras; a ideia foi bem representada por 81,60% (71) dos 87 participantes das
experiências ED2 a ED5. Cada uma destas experiências foi exposta, detalhadamente, no
capítulo 4, a seguir, entendemos que compõem um conjunto que demonstra a evolução
do próprio processo de pesquisa realizado.
Como a metodologia foi pensada a fim de responder ao objetivo geral e aos
específicos, antes de relatar os resultados das experiências didáticas, detalhadamente,
fizemos uma associação entre os procedimentos metodológicos, e tais objetivos,
relembrando, ainda as questões da pesquisa, a hipótese e o objeto de estudo. O Quadro
11 contém as referidas informações e o diagrama da Figura 81 sistematiza as atividades
desenvolvidas.
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Quadro 10: Experiências didáticas.
Experiências Didáticas
ED1

Workshop UNP

Período
27, 28 e 29/05/2015

Participantes
Início: 15
Final: 7
Início: 20

ED2

Turma de Controle

19/11/2014
Final: 20
Início: 24

ED3

Nova Turma de Controle

13/05/2015
Final: 24
Início: 6

Técnicas de Dobraduras 1

26 a 29/10/2015

ED4

Final: 5
Início: 22

Exercício na disciplina
Espaço e Forma 1

11/11/2015

Técnicas de Dobraduras 2

17 e 18/03/2016
21 e 22/03/2016

Exercício na disciplina
Espaço e Forma 1

06/04/2016

ED5

Final: 22
Início: 16
Final: 16
Início: 21
Final: 21
Início: 22

ED6

Workshop UNP

19 e 20/05/2016
Final: 10

Produto
Dobraduras
(origamis
tessellations)

Principais Indicações
e

Avaliação dos instrumentos aplicados na pesquisa

O método mimético foi o mais explorado na
Maquetes (20) de um pórtico e confecção da maquete (40% - 8 alunos). A técnica
desenhos
(20
vistas de representação de maior expressividade foi
ortográficas e perspectivas)
recortes (65% - 13 alunos) e a ideia foi bem
representada por 60% (12) os alunos.
50% (12) dos trabalhos produzidos tiveram como
Maquetes (24) de um pórtico e
processo de criação o mimetismo. 50% (12)
desenhos
(24
vistas
utilizaram recortes e 88% (21) representaram bem
ortográficas e perspectivas)
a ideia.
Bom nível de visualização formal dos
Maquetes (6 - tema livre) e
participantes. Tempo inadequado para a criação de
desenhos (5 tessellations)
um padrão de dobras (tessellation).
Processo mimético de criação do pórtico realizado
Maquetes (22) de um pórtico e
por 58% (13 alunos). 41% (9) utilizaram recortes e
desenhos
(22
vistas
dobras como técnica. 91% (20) representaram bem
ortográficas e perspectivas)
a ideia.
Bom nível de visualização formal dos
Maquetes (16 - tema livre) e
participantes. Tempo inadequado para a criação de
desenhos (13 tessellations)
um padrão de dobras (tessellation).
Maquetes (21) de um pórtico e 62% (13 alunos) empregaram o método mimético
desenhos
(21
vistas na concepção. 52% (11) utilizaram recortes e
ortográficas e perspectivas)
dobras. 86% (18) representaram bem a ideia.
Não foi realizada a oficina de visualização formal;
não houve o exercício de criação do padrão de
Maquetes (25 - tema livre)
dobras (tessellation). Melhor aproveitamento do
exercício de criação de um sólido composto como
elemento arquitônico.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Quadro 11: Objetivos, procedimentos metodológicos e experiências didáticas.
Questão de Pesquisa: No Curso de Arquitetura e Urbanismo em geral e em especial o da UFRN, tem-se percebido que parte significativa dos alunos ingressa com dificuldades de
percepção espacial, fato que tem dificultado o aprendizado do projeto arquitetônico. Essa temática pode ser trabalhada de modo interdisciplinar nas disciplinas da área de
representação e linguagem e de projeto de arquitetura, no entanto, a atual fragmentação de conteúdos o dificulta. Para a otimização da relação ensino/aprendizagem, defende-se
que tal assunto deveria ser visto de maneira integrada, associando o ensino de geometria ao de projeto, e usando métodos/técnicas condizentes com os avanços contemporâneos na
área. Como a geometria aplicada influencia a compreensão da espacialidade e a concepção formal e como utilizá-la para proporcionar a interdisciplinaridade dos conteúdos das
disciplinas da área de representação e linguagem e de projeto de arquitetura no primeiro ano do curso de arquitetura e urbanismo?
Hipótese: Consideramos que, sendo a dobra um dos instrumentos da geometria aplicada capaz de promover a visualização e a concepção formal nas atividades projetuais do
aluno, a aplicação de exercícios fundamentados na dobra para alunos do primeiro ano do curso de AU, será útil para melhorar seu desempenho nas disciplinas de projeto de
arquitetura.
Objeto de Estudo: é o potencial da utilização da técnica de dobradura de papel como instrumento de auxílio à visualização e à concepção formal no projeto arquitetônico em
componentes curriculares de primeiro ano do CAU de forma interdisciplinar.
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
Procedimentos Metodológicos
Experiências Didáticas
Realizar oficinas de exercícios com os testes de
referência:
Verificar a eficácia da utilização de
 Paper Folding Test: perceber o resultado de dobraduras Pré-Teste – Minicurso UNP
técnicas
de
dobraduras
no
feitas em um papel quadrado que é perfurado ou Primeira oficina dos Minicursos Técnicas
desenvolvimento da visualização
cortado, quando desdobrado.
de Dobraduras 1 e 2.
formal
 Surface Development Test: imaginar e/ou visualizar
Analisar a inserção da dobradura
uma dobradura a partir da planificação de um objeto.
de papel como instrumento da
Oficinas de técnicas de dobradura:
Segunda e terceira oficinas dos Minicursos
geometria aplicada às atividades
Averiguar a influência da utilização  Origami: utilizar a técnica milenar japonesa de Técnicas de Dobraduras 1 e 2.
de concepção formal em início de
de técnicas de dobraduras no
manipulação do papel para criação de formas Exercício desenvolvido na disciplina
curso, a fim de apontar elementos
desenvolvimento da concepção
arquitetônicas.
Espaço e Forma 01 pelas turmas de
para o exercício da integração de
formal de objetos arquitetônicos.
 Tessellation: criar dobras que equivalem a padrões de controle e pelas turmas que fizeram os
conteúdo nesse nivel.
repetição para conceber elementos arquitetônicos.
Minicursos Técnicas de Dobraduras 1 e 2.
Propor recomendações que possibilitem a
Estabelecer recomendações para a Métodos e técnicas de projetação:
interdisciplinaridade entre o ensino de
melhoria do ensino neste campo  Trabalhar com uma metodologia baseada na integração
projeto e de geometria, tendo em vista o
que possam subsidiar a criação de
que facilite o desenvolvimento da visualização e da
desenvolvimento da visualização e da
disciplinas pertinentes.
concepção formal, no início do curso.
concepção formal, no início do curso.
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Figura 81: Diagrama das atividades.
UNP

UFRN

EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS
Minicurso no IV Workshop da Escola de
Engenharia e Ciências Exatas - UNP
Pré-teste das atividades

Instrumento de análise da influência das técnicas de Dobraduras – Turmas de controle
Exercício G: Aplicado no componente curricular Espaço e Forma 01
Criar um elemento arquitetônico utilizando o material entregue.
Minicursos
Técnicas de Dobraduras 01 e 02

Primeira Oficina:
1ª Atividade – Papel dobrado e perfurado
2ª Atividade – Planificação e desenvolvimento de sólidos.
Segunda Oficina:
Origami – Atividade: construção de uma pirâmide de base quadrada.
Terceira Oficina:
Tessellation – Atividades: 1ª Desenvolver uma seção cilíndrica; 2ª
Desenvolver um teto plano; 3ª construir uma parábola hiperbólica e 4ª Criar
um padrão de repetição.
Quarta Oficina:
Atividade: Desenvolvimento de um elemento arquitetônico.
Instrumento de análise da influência das técnicas de Dobraduras – Turmas que fizeram os
minicursos.
Minicurso no V Workshop da Escola de
Engenharia e ciências Exatas - UNP

Exercício G: Aplicado no componente curricular Espaço e Forma 01
Criar um elemento arquitetônico utilizando o material entregue.
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Além dos exercícios definidos pela metodologia, para dar subsídio aos objetivos
da tese, apresentamos, a seguir, outras possibilidades de integração entre os
componentes curriculares Geometria Gráfica 01 e Espaço e Forma 01, experienciadas
pela autora em sua atividade acadêmica.
3.5. Integração entre os componentes curriculares Espaço e Forma 1 e
Geometria Gráfica 1
A técnica dos planos seriados, comentada na introdução, também pode ser
explorada como uma ferramenta de integração entre as áreas em questão. Esta não foi
trabalhada como parte da metodologia desta tese, porém, a título de exemplificação,
apresentamos os resultados de trabalhos desenvolvidos pela a autora no ensino do
componente curricular Geometria Gráfica 01 (apêndice I), e que poderão subsidiar as
recomendações para o ensino de projeto de arquitetura em início de curso.
Ao se utilizar referida técnica, realizamos uma experiência de concepção formal
a partir dos seguintes conteúdos: proporção áurea; construções fundamentais; tangência;
concordância; curvas cônicas; arcos, e espirais, ministrados no componente curricular,
acima citado. O Quadro 12 expõe um dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos no
semestre 2011.1 que pode ilustrar esta experiência. Para o desenvolvimento da maquete
volumétrica os alunos criaram planos no GeoGebra137, ferramenta computacional
utilizada pela autora nas aulas de geometria. Foi dito que os mesmos deveriam utilizar
qualquer um dos conteúdos estudados, porém houve o interesse em pesquisar obras
arquitetônicas em busca de inspiração. Fato que confirmou a possibilidade de integração
entre as áreas de representação e linguagem e de projeto de arquitetura.
Vale salientar que a experiência de concepção formal em questão, foi
desenvolvida no componente curricular Geometria Gráfica 01, da área de representação
e linguagem, cujo objetivo foi informar ao alunado a possibilidade do emprego da
geometria como ferramenta de concepção aliada a técnica dos planos seriados. Porém
este exercício pode ser desenvolvido no componente curricular Espaço e Forma 01 da
área de projeto de arquitetura, explorando conteúdos tais como: a forma na produção
arquitetônica e exercícios de composição (bi e tridimensional) e de modelagem, ou
como um exercício de integração entre os dois componentes curriculares. Visto que,
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“[…] um software de matemática dinâmica que junta geometria, álgebra e cálculo. É desenvolvido
para aprendizagem e ensino da matemática nas escolas por Markus Hohenwarter e uma equipe
internacional de programadores”. Disponível em: < https://www.geogebra.org/manual/pt/Manual>
Acesso em: 19 set. 2016.
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como podemos observar, por meio do resultado final (última linha do Quadro 12), os
alunos realizaram um exercício de projeto utilizando o método mimético de geração
formal. No caso, o edifício Porta Fira, projetado pelo arquiteto Toyo Ito foi utilizado
como precedente. Ao reafirmar o valor dos estudos de referências defendidos por Flávio
de Lemos Carsalade (1997) que ressalta a importância desta prática quando nos informa
que “[...] aprender significa ver muito, buscar muitas soluções encontradas por outros
arquitetos hoje e ao longo da história [...]” (p.16) e Rafael Antônio Cunha Perrone
(2014), que aponta o estudo das referências projetuais como exercício de projeto
apropriado ao desenvolvimento de novas concepções.
Apresentamos, ainda, o Seminário Integrado de Geometria Gráfica 01 e Espaço
e Forma 01 (Quadro 13), ocorrido no semestre 2010.1, como outro exemplo de
integração. Os alunos selecionaram algumas obras e identificaram os elementos
geométricos que haviam estudado no componente curricular Geometria Gráfica 01 e
fizeram uma análise quanto aos conteúdos relacionados às transformações na forma
arquitetônica, apreendidos no componente Espaço e Forma 01. Neste exercício, os
alunos visualizaram o papel intrínseco da geometria na concepção da obra, fato que os
informou da necessidade fundamental do domínio do conhecimento geométrico para o
desenvolvimento da concepção formal. Desta forma o ensino do componente curricular
Geometria Gráfica 01 se aproxima do paradigma da complexidade de Edgar Morin
(2011), uma vez que o referido seminário possibilita uma visão dialógica e busca o
conceito de transdisciplinaridade, defendidos pelo autor. Por conseguinte, este exercício
torna-se um exemplo capaz de eliminar “[...] a visão insular com que são trabalhados
estes conteúdos nos cursos de graduação [...]” (DILIGENT, 2006, p.52). Além disto, há
uma otimização da compreensão da tridimensionalidade favorecendo o ensino de
projeto de arquitetura.
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Quadro 12: Concepção com planos seriados.
ROTEIRO

PROCESSO

DISCURSO DOS ALUNOS
Inspiração: “Formas orgânicas do edifício Porta Fira
em Barcelona, Espanha, projetado pelo arquiteto Toyo
Ito.”

Inspiração/ Intenção
Intenção: “Promover dinamismo, irreverência e
harmonia através de elementos geométricos já
desenvolvidos nas aulas de Geometria Gráfica”.

Construção no Geogebra: “Concordância de arcos com
três circunferências de raios diferentes”.

Construção no Geogebra/
Reprodução dos planos seriados

Reprodução dos planos seriados: “Usar homotetia para
desenvolver as camadas do projeto”.

Possibilidades de criação

“Após a ideia ser passada para o papel e ser moldada a
forma da volumetria, houve várias outras
possibilidades observadas”.

Resultado Final

“Produzir uma volumetria na qual seus planos fossem
diminuindo de tamanho da base à metade de sua altura,
de onde iria aumentando novamente de forma
simétrica. Promovendo uma rotação mínima nos planos
procurando uma sensação de movimento”.
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2011.
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Quadro 13: Seminário de integração.
OBRA ANALISADA

GEOMETRIA

DISCURSO

Concordância entre dois arcos e
uma reta

O Arco do Sol apresenta elementos primários (reta, plano e
volume); observando-se predomínio da largura mediante as
demais dimensões. Devido a sua orientação em relação ao
plano de solo, ele se torna uma edificação estável. Além
disso, consiste de uma transformação aditiva interseccional.

Arco asa de cesto

A fachada do Teatro Alberto Maranhão contém elementos
primários (reta e plano), tendo como figura básica um
quadrado, ao qual foram adicionadas figuras acessórias
(triângulo e círculos). Podendo ainda observar-se uma
composição em malha, perpendicular ao plano de solo e
estável em relação ao mesmo.

Concordância entre um arco e
uma reta

A cobertura da entrada do Centro de Lançamento da Barreira
do Inferno consiste de um plano horizontal originado do
translado de uma reta e alicerçado por um segundo plano
(vertical), bem como por uma base arredondada (arco).
Apresenta-se estável e com largura predominando sobre as
outras dimensões físicas. Em relação à transformação da
forma, destaca-se a subtração de um cilindro; no tocante à
transformação aditiva, esta é interseccional.

Espiral

Por resultar de uma transformação drástica, a forma original
não é evidente. Trata-se de uma composição linear, em que o
eixo de orientação é perpendicular ao plano do solo e não
impede que haja uma sensação de movimento (rotação).
Quanto às dimensões físicas, podemos destacar o predomínio
do comprimento, o que a torna bem maior que a escala
humana.

Arco trilobado

Tem como forma primária um cubo, ao qual foi adicionado
um triângulo (contato por arestas). Destaca-se: o uso da cor
nas arestas e partes com volume sobressaliente; natureza
linear; estabilidade em relação ao ambiente de inserção. Por
se tratar de um local de circulação de pessoas, conclui-se que
tem uma escala maior do que a humana..

Arco otomano

O Solar Belavista pode ser analisado como um
prisma de base retangular, que sofreu a subtração de vários
prismas menores e a adição de triângulos na cobertura
(contato por arestas). Percebe-se que o contraste entre branco
e amarelo foi empregado para determinar os contornos e que
há linearidade. A escala adotada é muito maior do que a
escala humana.

Arco do Sol - Natal

Teatro Alberto Maranhão
- Natal

Centro de Lançamento da
Barreira do Inferno Natal

Escada em Espiral Sidney

Império do Espírito Santo
das Lajes - ES

Solar Belavista - Natal
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OBRA ANALISADA

GEOMETRIA

DISCURSO

Arco gótico

A base da Igreja é um prisma de base retangular, do qual se
retirou um cilindro e adicionou-se uma cobertura triangular
(face a face). Ela contém dois tipos de texturas que
determinam elementos diferentes (acesso e superfície) e a
disposição dos arcos sobre a entrada remetem à centralização.
A edificação não apresenta instabilidade.

Intersecção entre arco e reta

A edificação ao lado possui comprimento predominante e
muito maior do que a escala humana. Tem uma esfera como
forma primária, estando representado apenas um setor
circular, cujo topo foi extraído (transformação subtrativa). É
visivelmente estável.

Igreja da Graça - Portugal

Burj Al Arab - Dubai

Arco pleno

Prefeitura da Cidade de
Natal

Arco parabólico
Distrito Judicial de Tacna
- Peru

Retas paralelas e perpendiculares
Governadoria do RN Natal

Arcos concordantes
Dubai Towers – Dubai

O prédio da Prefeitura organiza-se em malha, sendo
originalmente prismático (de base retangular), com adição de
arcos. Ele é visivelmente estável, devido à sua base ampla;
perpendicular ao solo e maior que a escala humana. As
colunas centrais delimitam o eixo de acesso ao seu interior.

O monumento analisado tem como elemento primário uma
reta, a qual foi modelada para adquirir este formato. A base
mais espessa e o topo centralizado são fatores que
determinam sua estabilidade. Seu comprimento vertical mais
alongado o torna muito maior perante a escala humana.

A Governadoria do Rio Grande do Norte é formada por um
conjunto de retas paralelas e perpendiculares, além de um
plano inclinado em seu acesso. As retas determinam dois
prismas retangulares superpostos. Colunas verticais, em
vermelho e harmoniosamente espaçadas, determinam a
linearidade arquitetônica, sendo a construção, estática e
superior à escala humana.
As torres consistem de pirâmides retorcidas (transformação
adimensional), cujas curvas permitem-lhe aparente
movimento rotacional. Embora todas tenham eixos principais
perpendiculares ao plano de base, apresentam inclinações em
relação ao mesmo. A escala utilizada é muito superior à
humana, visto que a altura predomina sobre as outras
dimensões físicas. O arranjo confere uma tensão espacial
entre os quatro elementos, logo que possuem características
visuais em comum (formato, cor e material).

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2010.
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O exercício de concepção com planos seriados (Quadro 12) e o seminário de
integração (Quadro 13), representam uma possibilidade de vitalização da geometria,
sugerida por Marcos Pereira Diligenti (2006) e Edgar Morin (2011), uma vez que
permitem uma integração com projeto de arquitetura.
3.6. Elementos para a análise dos trabalhos desenvolvidos nas
experiências didáticas
Como critério de análise dos trabalhos produzidos no exercício G e no minicurso
técnicas de dobraduras, levamos em consideração as estratégias propostas por Carvalho
(2016) e abordadas no item 1.2. especificamente as apresentadas no Quadro 14. As
informações que alimentaram a analise foram obtidas por meio do formulário de
investigação de precedentes, dos desenhos, discursos e maquetes produzidas pelos
estudantes participantes. Em linhas gerais os elementos de análise estão dispostos no
apêndice R.
Ressaltamos que, no tocante ao discurso dos alunos produzido no exercício G,
foram considerados como elementos de análise geradores da forma: o mimetismo, a
geometria, e a dobra. Como discutido no primeiro capítulo, dos quatro métodos de
geração formal, o processo mimético é o que mais se adequa ao exercício de concepção
da forma arquitetônica no início do curso. Portanto, foi outro fator utilizado como
critério de análise, possibilitado pelo discurso dos alunos e pelas maquetes produzidas
no Exercício G. Para tanto adotamos como referência a categorização definida por
Mahfuz (1995), levando em consideração as seguintes analogias: visual (da forma
natural; de artefato não-arquitetônico; edifício não-existente, e edifício existente) e
estrutural (de artefato não-arquitetônico e do corpo humano).
No que diz respeito às questões de representação decidimos analisar os produtos
do exercício G (maquetes e desenhos) sob três aspectos: 1. Representação da ideia na
maquete; 2. Representação da ideia no desenho, e 3. Coerência entre desenho e
maquete. Além da técnica utilizada na produção da maquete. Tendo como referência a
experiência pessoal da autora como professora da área de representação e linguagem.
Visando investigar as seguintes habilidades dos alunos: 1. Concretização da ideia em
3D; 2. Concretização da ideia em 2D, e 3. Correlação entre os elementos 2D e 3D
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Quadro 14: critérios de análise.
TIPOS

ESTRATÉGIAS
Compreender que as ideias projetuais dos
estudantes iniciantes (EIs) podem trazer
informações importantes sobre eles.

Reconhecimento
das turmas

Compreender as linguagens textuais e gráficas
dos EIs, ainda que desprovidas da linguagem
técnico-arquitetônica convencional.
Desenvolver exercícios projetuais com temas
aderentes ao conhecimento prévio e experiências
cotidianas dos EIs, considerando o diálogo entre
o que se conhece e o que vai ser conhecido para a
formação do repertorio arquitetônico.

Atuação
didáticopedagógica

Perceber formas e instrumentos de expressão
disponíveis aos EIs, a fim de complementar à
insuficiência gráfica desses estudantes.

Condução da
turma

Evitar o retardamento da atividade dos EIs em
temas que possam ser considerados projetuais,
como estímulo à curiosidade do alunado.
Fonte: Carvalho, 2016.

Instrumentos
Formulário
de
Investigação
de
Precedentes e Exercício
G
Desenhos e Discursos
(Exercício G)

Minicurso Técnicas de
Dobraduras
Maquetes (Produzidas
no Exercício G e no
Minicurso Técnicas de
Dobraduras)
Exercício G e Minicurso
Técnicas de Dobraduras

O Quadro 15 resume os parâmetros utilizados na análise da representação do
produto (maquetes e desenho) e na análise do discurso (fatores ligados à presença da
dobra, da geometria, do mimetismo e outros).

Quadro 15: Parâmetros de análise do produto e do discurso.
PRODUTO
Maquetes
Técnica

Dobra

Geometria

Desenho
RIM
RID
DISCURSO
Mimetismo
Analogias Visuais
Analogias Estruturais

CDM
Outros

RIM – Representa a ideia na maquete
RID – Representa a ideia no desenho
CDM – Coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

A exploração do problema em estudo aconteceu por meio da oferta do minicurso
técnicas de dobraduras e da aplicação o exercício G (como instrumento de verificação
no componente curricular Espaço e Forma 01). Ambos subsidiaram o alcance dos dois
primeiros objetivos específicos da tese e serviram como parâmetros para o alcance do
terceiro objetivo.
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Uma oficina é, pois, uma oportunidade
de vivenciar situações concretas e
significativas, baseada no tripé: sentirpensar-agir, com objetivos pedagógicos.
Nesse sentido, a metodologia da oficina
muda o foco tradicional da aprendizagem
(cognição), passando a incorporar a ação e a
reflexão. Em outras palavras, numa oficina
ocorrem
apropriação,
construção
e
produção de conhecimentos teóricos e
práticos, de forma ativa e reflexiva.
(PAVIANI; FONTANA, 2009, P.78).

EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS
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4. AS EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS
Neste capítulo, são descritas as experiências didáticas realizadas ao longo da
pesquisa,

definidas no capítulo 3: o pré-teste das atividades; aplicação piloto do

instrumento de pesquisa à turma de controle; análise de exercício desenvolvido no
componente curricular Espaço e Forma 01 (uma turma que participou do minicurso
“Técnicas de Dobraduras” e em uma que não o fez, permitindo a comparação dos
trabalhos realizados), e a análise das atividades do minicurso “Técnicas de Dobraduras”.
Houve a necessidade de repetir tanto a aplicação piloto do instrumento de
pesquisa à turma de controle quanto o minicurso. No primeiro caso, devido a um
equivoco no uso do material entregue para a confecção das maquetes (uso das duas
folhas de papel couchê para a confecção do pórtico e do papel cartão para confeccionalo); no segundo caso, porque o número de participantes na primeira edição foi
insignificante, contando com apenas seis alunos. Além destas atividades aconteceram
dois workshops na Universidade Potiguar (IV e V Workshops da Escola de Engenharia
e Ciências Exatas da UNP), sendo que, no primeiro, foi realizado um pré-teste.
Para se fazer uma análise final mais coesa entre as turmas de controle e as que
participaram dos minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2” decidimos trabalhar no
exercício realizado na disciplina Espaço e Forma 1 um único tema, um pórtico, sugerido
como produto a ser desenvolvido no exercício, conforme capítulo 3.
4.1. Experiência 1: pré-teste
O Pré-teste das oficinas teve o objetivo de verificar a adequação do estudo que
se pretendia fazer e a compreensão dos testes e formulários.
Os instrumentos que compõem a metodologia da tese foram testados através de
oficinas ocorridas no IV Workshop da Escola de Engenharia e Ciências Exatas e II
Simpósio do Mestrado Profissional em Engenharia de Petróleo e Gás da UNP, nos dias
27, 28 e 29 de maio de 2015. Os exercícios desenvolvidos nas oficinas foram pensados
para alunos iniciantes do curso de arquitetura, portanto, almejava-se um público alvo
correspondente a quinze alunos calouros. Porém, tratava-se de um minicurso, cujas
inscrições foram abertas para todos os alunos de arquitetura e engenharia civil da
referida instituição. Na primeira oficina, estiveram presentes quinze estudantes, mas os
participantes assíduos às três oficinas foram sete alunos, dos quais um aluno(a) do
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primeiro período do curso de arquitetura e seis estudantes do curso de engenharia civil
em diversos períodos.
Observações importantes derivadas das oficinas:
1. Na oficina de visualização formal, a falta de estrutura na 1ª atividade com
papel dobrado e perfurado prejudicou o resultado da mesma. Logo se fez
necessário providenciar furadores de papel para que os alunos pudessem
desenvolver a atividade de forma adequada, (Figura 82).
2. Quanto à 2ª atividade, planificação e desenvolvimento de sólidos, houve
mais acertos nos cinco primeiros testes. Fato que causou surpresa, pois,
acreditava-se que as atividades de dobraduras facilitariam a compreensão dos
cinco últimos testes realizados no final do workshop. Vale ressaltar que pelo
menos dois dos cinco últimos exercícios são mais difíceis.
3. As oficinas de dobraduras tanto a oficina origami (Figura 83) quanto a oficina
tessellation (Figura 84) foram realizadas sem dificuldades.
4. O exercício 4 da oficina tessellation referente à criação de um padrão de
repetição, a partir da referida técnica, não foi realizado em sala durante a
oficina; solicitou-se que os alunos o fizessem em casa, porém, ninguém o fez.
Este ocorrido se deu devido ao fato de não ter havido a disponibilidade de
quatro dias para a realização de todas as oficinas programadas na metodologia
da tese em questão. Foi necessário que se condensasse as atividades em três
dias.
5. Notou-se a necessidade de realizar todas as atividades que envolveram
dobraduras em oficinas anteriores à oficina desenvolvimento de um
elemento arquitetônico, para que os alunos tivessem mais tempo para criar.
6. Na atividade desenvolvimento de um elemento arquitetônico, um aluno não
considerou os exemplos de dobras já desenvolvidos, fato que o fez investir
mais tempo pesquisando outras formas de dobraduras, e o fez desistir de seu
projeto. Logo, percebeu-se não ser possível liberar a pesquisa de outras
dobraduras na hora do desenvolvimento do elemento arquitetônico; os
alunos devem criar a partir das atividades desenvolvidas nas oficinas.
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Figura 82: Papel dobrado e perfurado.

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2014.

Figura 83: Oficina Origami

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2014.

Figura 84: Oficina tessellation.

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2014.

Na Figura 85, visualizamos o resultado das oficinas realizadas no workshop.
Figura 85: trabalhos expostos no final do workshop.

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2014.

A participação da autora no IV Workshop da Escola de Engenharia e Ciências
Exatas e II Simpósio do Mestrado Profissional em Engenharia de Petróleo e Gás da
UNP foi uma oportunidade para avaliar os instrumentos aplicados na pesquisa que
subsidiou a tese.

Apesar dos pontos levantados, em geral, os resultados foram

satisfatórios e comprovaram a viabilidade das atividades desenvolvidas nas oficinas.
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Assim, iniciamos as atividades definidas como metodologia da tese relatadas nos
próximos itens.
4.2. Experiência 2: turma de controle
Como foi informado no capítulo 3, o exercício final do experimento (apêndice
G) foi aplicado na “Turma de Controle” com fins comparativos, composta por alunos
que não participaram das atividades realizadas nas oficinas do minicurso “Técnicas de
Dobraduras 1”.
Tratou-se do instrumento de pesquisa aplicado no primeiro período do curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFRN, no dia 19 de novembro de 2014, no componente
curricular Espaço e Forma 01, em uma turma de 23 alunos, da qual 20 participaram da
experiência.
Vale relembrar que esse exercício integrou apenas os conteúdos dos dois
componentes curriculares de interesse da pesquisa - Geometria Gráfica 01 e Espaço e
Forma 01 - envolvendo desenhos de representação da ideia e o próprio exercício de
concepção formal. No primeiro caso, tivemos o exercício das vistas ortográficas e
perspectivas, conteúdos explorados no componente curricular Geometria Gráfica 01. A
autora não participou deste último, devido ao fato de sua vivência com técnicas de
dobraduras poder influenciar os participantes. Por isto, o material da experiência foi
entregue ao professor do componente curricular Espaço e Forma 01, ao invés dos dois
professores estarem em sala (o que aconteceu na experiência didática da nova turma de
controle, e nos exercícios G realizados após os minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e
2”, narrados nos itens: 4.3, 4.4.2, e 4.5.5).
Após a entrega do material, surgiram os seguintes questionamentos, por parte
dos alunos: Qual a escala do desenho? Quais das duas folhas deve ser utilizada? O
pórtico tem que se manter em pé? É possível usar outros materiais? Em resposta, o
professor esclareceu que não era exigido uma escala específica; o uso seria de uma folha
couchê e o papel cartão; que a estrutura deveria ser estável e que não era possível usar
outros materiais. Destas informações, a única equivocada foi a referente ao uso das
folhas. Como podemos perceber, por meio da Figura 86, dez dos vinte alunos que
participaram da experiência utilizaram o papel cartão para produzir o pórtico.
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Figura 86: Utilização do papel cartão.

Fonte: Rodrigues, 2014.

4.2.1. Resultados obtidos na turma de controle.
Ao considerar os 20 trabalhos realizados, observamos que 45% dos participantes
utilizaram o método mimético para gerar o pórtico; 35% fizeram uso da geometria como
ferramenta de concepção formal e 25% empregaram técnicas de dobradura (Figura 87).
Dentre os cinco trabalhos que fizeram referência à dobra, incluíram-se as
palavras dobradura e origami e a expressão papel dobrado e cortado.
A geometria foi relatada no discurso dos alunos, de sete dos vinte trabalhos
realizados, destacada por meio das palavras: ângulos; arcos; semiarcos, e curvas. E das
expressões: linhas retas com linhas curvas; base piramidal com curvas leves nas arestas;
formas geométricas, e formas iguais, porém de tamanhos diferentes (homotetia).
No que se refere ao mimetismo (8 trabalhos) empregado no processo de criação,
fizemos a classificação; conforme Edson Mahfuz (1995):
 Mimetismo AVFN (analogia visual da forma natural) - no qual temos três relatos:
1. “A ideia do pórtico do sol surgiu do pensamento no sentido de representar algo
grandioso e brilhante” - A4. 2. “Minha ideia surgiu em um processo intuitivo, me
inspirando nas dunas da cidade” - A7 e 3. “Remeti as folhas que compõem uma
árvore” - A11.
 Mimetismo AVANA (analogia visual de artefato não-arquitetônico) - explicitado
em dois trabalhos: 1. “Inspirada na montanha russa, dos parques de diversão” A8 e 2. “O meu pórtico foi inspirado em um nacho ” - A18.
 Mimetismo AEANA (analogia estrutural de artefato não-arquitetônico) identificado em dois trabalhos: 1. “O pórtico que criei chama-se filtro “17” - A20
e 2. “Esse pórtico foi inicialmente baseado em elos, que ligam espaços e pessoas”
- A14.
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Figura 87: Categorização das palavras chaves dos discursos dos alunos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2014.
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 Mimetismo AECH (analogia estrutural do corpo humano) - observado em apenas
um trabalho: “O pórtico foi inspirado numa cadeia de DNA” - A11.
 Mimetismo AVENE (analogia visual edifício não-existente) – explicitado em um
trabalho: “[...]com inspiração na arte e arquitetura islâmica ” - A3.
Os produtos, maquetes e desenhos, foram analisados levando-se em
consideração os seguintes pontos: as técnicas utilizadas nas maquetes; a representação
da ideia nas maquetes; a representação da ideia no desenho, e a coerência entre os
desenhos e as maquetes. Foram obtidos os seguintes resultados:
1. Técnicas empregadas na confecção das maquetes (Figura 88) – em 75% dos
trabalhos (15 maquetes) os alunos utilizaram recortes; 25% (5) realizaram
dobras; 5% (1) utilizou a técnica de dobradura kirigami, e 5% (1 maquete) foi
feita com recortes e dobras.
2. Representação da ideia na maquete – das 20 maquetes, 80%, (16) representam
bem a ideia e 20% (4) não estão bem representadas.
3. Representação da ideia no desenho (Figura 89 e Quadro 16): 65% (13
desenhos) representa bem a ideia, e 35% (7) não o faz.
4. Coerência do desenho com a maquete – 95% (19 desenhos) são coerentes com
a maquete, enquanto apenas 5% (1) não apresentam coerência com a maquete.

Figura 88: Técnicas de representação.

DCM – Coerente entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2014.

Figura 89: Representação da ideia.

RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não Representa a ideia na maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não Representa a ideia no desenho
DCM – Coerência entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2014.
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O Quadro 16 ilustra as relações entre os desenhos e as maquetes de todos os
trabalhos realizados.
4.2.1.1.

Dobras

Neste subitem, ressaltamos os trabalhos que se utilizaram do conceito de dobra
para gerar a forma na turma de controle, ou seja, 5 dos 20 trabalhos realizados. No
primeiro caso, o(a) aluno(a) A5 afirma que partiu de dobraduras de forma
aleatória/intuitiva para definir sua proposta. “Inicialmente comecei a conceber formas
sem a preocupação de qual seria a forma final que o pórtico teria. Comecei a trabalhar
com dobraduras no papel até chegar à forma concebida na maquete” (grifo nosso).
(Figura 90). Notamos que o pórtico utilizou dobraduras e recortes. Quanto ao material,
tanto o papel cartão quanto o papel couchê, foram utilizados para confeccionar a
maquete; os recortes foram feitos com o papel cartão e as dobras com o papel couchê,
vale salientar que o papel cartão tanto foi recortado quanto dobrado. Outro aspecto a ser
ressaltado é o fato da aleatoriedade da dobra, como o(a) próprio(a) aluno(a) A5 afirmou,
o mesmo não partiu de nenhuma ideia fixa, ou seja, não utilizou nenhum diagrama
específico para dobrar o papel couchê. Este caso confirma o potencial da dobra como
instrumento de concepção, pois, o simples ato de dobrar o papel gerou a forma do
pórtico.

Figura 90: Dobraduras aleatórias/intuitivas.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2014.
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Quadro 16: O desenho representa a ideia – Turma de Controle.
DESENHOS

IMAGENS
ORDEM DISCURSO
MAQUETES

Vista Frontal

Vista de Topo

Perspectiva

CDM

CDI

RIM

IDEIAS

A1

Geometria

Sim

Sim

Sim

“O pórtico é a junção de duas formas iguais, porém de tamanhos diferentes”.

A2

Geometria

Sim

Sim

Sim

"... equilíbrio de linhas retas com linhas curvas. E base piramidal com curvas leves nas arestas...”.

A3

Dobraduras

Sim

Sim

Sim

“Pórtico feito com papel dobrado e recortado simetricamente, com inspiração na arte e arquitetura
islâmica.”

A4

Mimetismo

Não

Sim

Sim

“... representar algo grandioso e brilhante que tivesse a cara de Natal, a ‘cidade do sol. ”

A5

Dobraduras

Sim

Não

Sim

"... Comecei a trabalhar com dobraduras no papel até chegar à forma concebida na maquete.”

A6

Dobraduras

Sim

Não

Sim

“Inicialmente fez-se dois cisnes de origami e se colocou um sobre o outro. Cortou-se as cabeças dos
cisnes e fez-se uma pequena abertura no esterno dos pássaros...”

A7

Mimetismo

Sim

Sim

Sim

“... me inspirando nas dunas da cidade. ”

A8

Geometria

Sim

Sim

Sim

“A ideia do elemento surgiu através de um ponto central (círculo) onde os arcos se encontram de
forma sobreposta na ordem: semiarco, arco semiarco”.

A9

Dobraduras

Sim

Sim

Sim

“A criação do pórtico envolveu o recorte de tiras do papel fornecido, dobradura, fixação com cola e
fixação na base.”

A10

Mimetismo

Sim

Sim

Sim

“Inspirada na montanha russa, dos parques de diversão, foi feito um pórtico que imitasse uma parte do
percurso”
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A11

Mimetismo

Sim

Não

Não

“... remeti as folhas que compõem uma árvore para formar o elemento. Envolvendo estas ‘folhas’ há
elementos entrelaçados que simulam um tronco...”.

A12

Geometria

Sim

Não

Não

“... forma inspirada em esquadros com posições de ângulos de 30 e 60 graus, sendo estes interligados
por meio da modulação da forma inspirada com maior angulação”.

A13

Mimetismo

Sim

Não

Não

“O meu pórtico foi inspirado em um nacho, tipo de comida mexicana. Seria um túnel de carros, mais
adequado para alguma parte urbana no México”.

A14

Geometria

Sim

Não

Não

“O pórtico desenvolvido foi pensado e criado a partir de formas geométricas simples, as quais foram
unidas de modo a formar uma figura, assim como um tangram. O monumento estaria em escala
monumental, servindo de entrada e saída de pedestres de um parque ao ar livre”.

A15

Geometria

Sim

Sim

Sim

“...Na concepção da forma usei curvas para que chamasse atenção, pois ainda hoje as formas retas são
predominantes na paisagem”

A16

Mimetismo

Sim

Sim

Sim

“O pórtico foi inspirado numa cadeia de DNA, servindo para a entrada de um laboratório de estudos
genéticos”.

A17

Mimetismo

Sim

Não

Sim

“O pórtico que criei chama-se ‘filtro 17’ (...) Este pórtico capta águas pela calha e pela parte superior
da torre, no meio da torre tem um filtro que pinga num recipiente para que animais na rua bebam
água”.

A18

Geometria

Sim

Sim

Sim

“... A ideia é usar três arcos irregulares agrupados com tensão espacial e que crescem sucessivamente
adotando uma forma simples e agradável visualmente”.

A19

Dobraduras

Sim

Sim

Sim

“Meu pórtico foi concebido a partir de experimentações com as duas folhas de papel. Utilizando-se de
dobraduras foi criado o protótipo final...”.

A20

Mimetismo

Sim

Sim

Sim

“Esse pórtico foi inicialmente baseado em elos, que ligam espaços e pessoas. ”

CDM – Coerência entre desenho e maquete
CDI – Coerência entre desenho e ideia
RIM – Representa a ideia na maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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No segundo caso, o(a) aluno(a) A6 relata a técnica de dobradura utilizada como
inspiração para a concepção formal do pórtico: “inicialmente fez-se dois cisnes de
origami e se colocou um sobre o outro. Cortou-se as cabeças dos cisnes e fez-se uma
pequena abertura no esterno dos pássaros...” (grifo nosso). (Figura 91). Temos um
exemplo do conceito de dobra material (dobradura enquanto técnica) utilizado como
concepção projetual de forma consciente. O que demonstra tanto o conhecimento da
técnica origami quanto a criatividade de utilizá-la para conceber um elemento
arquitetônico, mais um caso que afirma a potencialidade das técnicas de dobraduras
como instrumento de concepção formal que pode ser explorado no primeiro período do
curso de arquitetura.
Figura 91: Técnica de dobradura origami.

Fonte: Rodrigues, 2014.

No terceiro caso, o(a) aluno(a) A19 também afirma ter utilizado técnicas de
dobraduras: “meu pórtico foi concebido a partir de experimentações com as duas folhas
de papel. Utilizando-se de dobraduras, foi criado o protótipo final [...]” (grifo nosso).
(Figura 92). Mais um exemplo de dobra material feita de forma aleatória/intuitiva,
reafirmando a espontaneidade desta técnica de projetação. Como podemos observar,
tanto o papel cartão quanto o couchê foram cortados e dobrados. Fez-se aleatoriamente,
dobras vales e montanhas, dobras básicas tanto para o origami quanto para o
tessellation.
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Figura 92: Dobras vales e montanhas.

Fonte: Rodrigues, 2014.

No quarto caso, o(a) aluno(a) A3 utilizou kirigami um tipo de técnica de
dobradura que é feita com dobras e cortes “pórtico feito com papel dobrado e
recortado simetricamente, com inspiração na arte e arquitetura islâmica” (grifo nosso).
(Figura 93). Podemos afirmar que o conceito de dobra material foi utilizado de forma
consciente na produção da maquete do pórtico, nos revelando mais um trabalho que
surgiu de uma técnica de dobradura.
Figura 93: Técnica de dobradura kirigami.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2014.

No quinto caso, o(a) aluno(a) A9 descreve o seu processo de criação citando a
dobradura como uma das técnicas utilizadas: “a criação do pórtico envolveu o recorte de
tiras do papel fornecido, dobradura, fixação com cola e fixação na base” (grifo nosso).
(Figura 94). O último exemplo representa uma volumetria que também se originou do
conceito de dobra material, mais uma vez de forma aleatória/intuitiva. Tiras de papel
foram dobradas formando elementos prismáticos que foram colados uns aos outros para
estruturar o pórtico.
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Figura 94: Técnica de dobradura.

Fonte: Rodrigues, 2014.

Os cinco exemplos apontam para a potencialidade do uso da dobra material
como processo de construção da forma arquitetônica em experiências propedêuticas. A
seguir, apresentamos um dos trabalhos que teve a geometria como fonte de inspiração
para a confecção do pórtico.
4.2.1.2.

Geometria

Como visto nos resultados da aplicação piloto do instrumento de pesquisa à
turma de controle, a geometria foi citada textualmente como base para a concepção do
pórtico, em 7 (35%) dos 20 trabalhos. Como exemplo, citamos o relato do(a) aluno(a)
A2: “Projeto concebido através da utilização de formas geométricas. [...] as formas
mostram o equilíbrio de linhas retas com linhas curvas (grifo nosso). E base
piramidal com curvas leves nas arestas [...]” (grifos nossos).
Ao analisar a Figura 95, não podemos afirmar que o(a) aluno(a) A2 partiu de um
traçado regulador, muito menos dos elementos da geometria sagrada, para conceber o
pórtico, mas percebemos o princípio da simetria, presente na estrutura do mesmo.
Contudo acreditamos que este não foi seguido como eixo norteador do processo de
concepção, e sim resultou da noção de equilíbrio do(a) aluno(a). Observamos também
que as formas geométricas, citadas no discurso acima, que serviram de inspiração para a
concepção do pórtico foram: o quadrado, utilizado para a base da estrutura, o trapézio
que compõem as faces da coluna, o triângulo e o retângulo que definem o coroamento
do Pórtico.
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Figura 95: Formas geométricas.

Fonte: Rodrigues, 2014.

Como visto, a geometria é tão inerente ao ato de conceber que alunos do
primeiro período, os quais ainda não apresentam uma bagagem teórica sobre esse tema,
a utilizam de forma espontânea como base conceptiva, fato confirmado pelo exemplo
citado acima. No próximo item, apresentamos dois exemplos que tiveram como
parâmetros de concepção processos miméticos.
4.2.1.3.

Mimetismo

Dos vinte trabalhos realizados, 40% se apoiaram no mimetismo (emprego de
analogias visuais e de analogias estruturais).
Destacamos o trabalho desenvolvido pelo(a) aluno(a) A8 que fez uma analogia
visual com artefato não-arquitetônico, montanha russa, como fonte inspiradora para
confeccionar o pórtico. Fato esse comprovado em seu discurso: “Inspirada na
montanha russa, dos parques de diversão, foi feito um pórtico que imitasse uma parte
do percurso” (grifo nosso). E o trabalho realizado pelo(a) aluno(a) A11 que fez uma
analogia estrutural com o corpo humano, utilizando o processo mimético tendo como
referência a cadeia de DNA, cujo discurso “o pórtico foi inspirado numa cadeia de
DNA servindo para a entrada de um laboratório de estudos genéticos” confirma este
fato (grifo nosso).
Como podemos perceber por meio das Figura 96 e Figura 97, o papel cartão foi
utilizado como suporte para o pórtico, fato que fica mais claro no primeiro caso, em que
o mesmo define a estrutura do trecho da montanha russa representado mimeticamente.
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Figura 96: Montanha russa.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2014.

Figura 97: Cadeia de DNA.

Fonte: Rodrigues, 2014.

Da avaliação feita, destacamos os resultados mais expressivos dos 20 trabalhos
realizados: 45% dos alunos utilizaram recortes para confeccionar a maquete e tiveram
êxito na representação da ideia, tanto no desenho como na maquete e produziram
desenhos coerentes com as maquetes; cinco alunos (25%) utilizaram dobras para
confeccionar a maquete, quatro tiveram êxito na representação da ideia na maquete, mas
apenas dois representaram bem a ideia no desenho e todos os cinco produziram
desenhos coerentes com as maquetes; e apenas 5% (um aluno) utilizaram recortes e
dobras para confeccionar a maquete, não teve êxito na representação da ideia nem no
desenho nem na maquete. (Figura 98).
Estes dados nos indicam que 60% dos alunos apresentaram capacidade de
representar de maneira satisfatória suas ideias através do material entregue. Esse fato
acena para a possibilidade de se obter bons resultados apenas com a utilização do papel
como ferramenta de concepção formal para produzir maquetes conceituais no início dos
cursos de arquitetura e urbanismo.
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Figura 98: Técnica e representação da ideia.

RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não representa a ideia na maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não representa a ideia no desenho
CDM – Coerência entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2014.

O primeiro instrumento de análise aplicado no início dos cursos de arquitetura e
urbanismo revelou-se eficaz, contudo, acreditamos que os resultados poderiam ter sido
melhores se não houvesse o equívoco referente ao uso do material entregue. O uso do
papel cartão para a confecção da maquete, por ser bem mais resistente à dobra do que o
papel couchê, pode ter levado os alunos a utilizar mais a técnica de recortes do que fazer
dobraduras. Diante disto, fizemos um ajuste na descrição do exercício quanto ao uso do
material entregue.
Devido a este pequeno equívoco, repetimos este exercício no semestre 2015.1
com uma nova turma que não fez as oficinas para também servir de grupo de controle.
Resultados são apresentados no próximo item.
4.3. Experiência 3: nova turma de controle
A repetição da aplicação do instrumento de pesquisa no primeiro período do
curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN ocorreu no dia 13 de maio de 2015, no
componente curricular Espaço e Forma 01, em uma turma de 24 alunos. Desta vez, ao
entregar o material aos alunos, tivemos a preocupação de deixar claro que o papel cartão
só deveria ser usado como base da maquete do pórtico.

169
4.3.1. Resultados obtidos na nova turma de controle
Como no caso anterior, da aplicação piloto do instrumento de pesquisa à turma
de controle, apresentamos aqui a descrição do processo de concepção formal do pórtico,
por meio do registro dos documentos, maquetes e desenhos, frutos do exercício em
questão, assim como a análise feita a partir dos referidos resultados.
Com base na análise dos discursos dos 24 trabalhos realizados, observamos que
50% (12) utilizaram o método mimético para gerar o pórtico; 31% (8) fizeram uso da
geometria como ferramenta de concepção formal, 14% (3) criaram o referido elemento
arquitetônico a partir das características do papel couchê e 5% (1) empregaram técnicas
de dobradura (Figura 99).


Mimetismo AVFN (analogia visual da forma natural) - identificado em sete
trabalhos: 1. “[...]. Quis fazer um pórtico inspirado nas curvas do morro do
careca[...]” - A1; 2. “[...] decidi incluir formas que remetessem à natureza,
especialmente aos peixes. Daí surgiu a cobertura em forma de escamas[...]” A5; 3. “[...]foi feito uma composição inspirada na forma de um aracnídeo. ” A10; 4. “[...]A cobertura com curvas leves, relembrando as ondas do mar
[...]” - A12; 5. “O pórtico ‘La Mar’ é inspirado na natureza, mais
precisamente no movimento das ondas quando elas quebram. [...]” - A13; 6.
“[...]as flores fazem parte das paisagens, as duas estruturas lembram flores
desabrochando, [...]” - A16, e 7. “[...]. Lembrei, então, das entradas que são
feitas com os encontros de duas árvores e como elas ficam em harmonia com
o jardim de entrada [...]” - A21.



Mimetismo AVANA (analogia visual artefato não arquitetônico) - observado
em cinco trabalhos: 1. “Pórtico baseado e inspirado em um castelo de cartas
de 4 andares. ” - A2; 2. “[...]pensei em alguma carinha que se relacionasse à
montanha russa. Então, fiz essa carinha (da maquete) e a imaginei como um
trem fantasma para crianças pequenas. [...]” - A4; 3. “[...]. As estruturas da
base são inspiradas nas velas das jangadas que saem para o mar de manhã.
[...]” - A7 4. “[...]. Alguns dizem que parece/parecia uns óculos.
Posteriormente, colei a parte superior central ao topo do arco central, criando
propositalmente uma estrutura que lembra o símbolo do infinito. ” - A9, e 5.
“[...]. Inspirada na forma de um escorregador. [...]” - A10.
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Mimetismo AEANA (analogia estrutural artefato não arquitetônico) Encontrado em dois trabalhos: 1. “[...] A ideia é a proposta de um pórtico
que represente a união dos três poderes que sustentam nossa democracia.
[...]” - A6, e 2. “O pórtico é inspirado no nascer do sol em Ponta Negra, [...].
As estruturas superiores representam o mar iluminado pelo sol” - A7.



Mimetismo AVEE (analogia visual edifício existente) - no qual temos seis
relatos: 1. “Pensei naquele pórtico que existia em Ponta Negra, em frente ao
Praia Shopping. [...]” - A1; 2. “[...] lembrança de edificações simples, de
uma água, e linhas internas representando edificações de duas águas. Além
disso, utilizei algumas características de pórticos existentes em Monte
Alegre, Canguaretama, Lages (RN) e Tianguá (CE), Compostos de linhas
inclinadas e leves [...]” - A3; 3. “Inspirado nas curvas de Niemeyer,
principalmente a Catedral de Brasília, [...]” - A12; 4. “[...] inspirado no arco
do triunfo da Coreia do Norte [...] - A14; 5; “A ideia foi inspirada em
colunas do período clássico, da idade antiga ocidental [...]” - A17, e 6. “[...]
foram utilizados como referência o Pórtico dos Reis Magos e o Pórtico do
Sol da cidade do Natal.” - A23.



Mimetismo AVENE (analogia visual edifício não existente) - explicitado em
dois trabalhos: 1. “Meu pórtico teve inspirações clássicas [...]” - A8, e 2.
“Partindo de um princípio moderno e minimalista [...]” - A15.

A Figura 100 mostra que houve em vários trabalhos à utilização de mais de um
recurso, referenciado no discurso, como ferramenta de criação, a saber:


O processo de concepção mimética foi empregado em 75% dos trabalhos,
dos quais 33% utilizaram processos mistos e 42% criaram o pórtico através
do mimetismo;



A geometria foi relatada em 46% dos trabalhos, destes apenas 8%
empregaram apenas a geometria como recuso e em 38% temos processos
mistos;



Em 21% dos trabalhos desenvolveram-se o pórtico tirando partido das
propriedades do papel couchê.



A dobra foi utilizada em 8% dos trabalhos, neste caso em processos mistos.
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Figura 99: Categorização das palavras chaves dos discursos dos alunos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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Figura 100: Processos mistos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

A análise dos produtos, maquetes e desenhos realizamos, tendo como
parâmetros os mesmos pontos considerados na aplicação do instrumento de pesquisa
para a primeira turma de controle: as técnicas utilizadas nas maquetes; a representação
da ideia nas maquetes; a coerência entre desenho e ideia, e a coerência entre os
desenhos e as maquetes.
Desta análise obtivemos os seguintes resultados:
1. Técnicas empregadas na confecção das maquetes – em 50% dos trabalhos (12
maquetes) os alunos utilizaram recortes; 46% (11) realizaram recortes e
dobras; 4% (1) foi feita com recortes, dobras e dobraduras. (Figura 101).
2. Representação da ideia na maquete (RIM) – 88% (21 maquetes), representam
bem a ideia e 12% (3) não o faz, (Figura 102).
3. Coerência entre desenho e ideia (RID – representação da ideia no desenho) –
92% (22 desenhos) representa bem a ideia e 8% (2) não o faz.
4. Coerência do desenho com a maquete (CDM) – 96% (23 desenhos) são
coerentes com a maquete, enquanto que apenas 4% (1) destes não apresentam
coerência com a maquete.
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Figura 101: Técnicas e representação.

DCM – Coerente entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Figura 102: Representação da ideia.

RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não Representa a ideia na maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não Representa a ideia no desenho
CDM – Coerência entre desenho e maquete
NCDM – Não há Coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

O Quadro 21 expõe as relações entre os desenhos e as maquetes dos vinte e
quatro trabalhos produzidos.
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Quadro 17: O desenho representa a ideia – Nova Turma de Controle.
ORDEM

DISCURSO

IMAGENS
MAQUETES

DESENHOS
Vista Frontal

Vista Lateral

CDM

Vista de Topo

CDI

RIM

IDEIAS

Perspectiva

“Pensei naquele pórtico que existia em Ponta Negra, em frente ao Praia Shopping. Ele
A1

A2

A3

A4

A5

SIM NÃO NÃO foi retirado do local e jamais substituído. Quis fazer um pórtico inspirado nas curvas do

Mimetismo

morro do careca, algo simples mais bastante remetente a Praia de Ponta Negra. ”

-

Mimetismo

SIM

SIM

Mimetismo

-

Mimetismo

Mimetismo e
Geometria

-

A6

Mimetismo

-

A7

Mimetismo

-

-

-

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM “Pórtico baseado e inspirado em um castelo de cartas de 4 andares.”

SIM

“Para a realização de tal atividade, parti do ambiente interiorano do Nordeste. As
bordas gerais externas como lembrança de edificações simples, de uma água, e linhas
internas representando edificações de duas águas. Além disso, utilizei algumas
características de pórticos existentes em Monte Alegre, Canguaretama, Lages (RN) e
Tianguá (CE), Compostos de linhas inclinadas e leves.
1. Contendo apenas uma linha horizontal, ainda assim, foi possível obter a ideia
de duas águas em vista frontal, fugindo-se do padrão métrico. ”

SIM

“Antes da atual ideia, pensei e fiz croqui de várias outras. Entre elas, pensei em alguma
carinha que se relacionasse à montanha russa. Então, fiz essa carinha (da maquete) e a
imaginei como um trem fantasma para crianças pequenas. A boca ‘assustada’ da
carinha é a entrada do brinquedo. O boneco está apoiado em uma base nas laterais (ao
lado da boca) e duas outras bases encostadas nas costas e na base da maquete. ”

SIM

“A ideia para formação do meu pórtico teve suas origens em diferentes assuntos e
objetivos. O primeiro tópico abordado foi a existência de objetos geométricos simples
como o cilindro e o paralelepípedo na estrutura do arco interior. Posteriormente, decidi
incluir formas que remetessem à natureza, especialmente aos peixes. Daí surgiu a
cobertura em forma de escamas. Para unir as duas ideias, decidi criar um pórtico,
composto por dois arcos, sendo um sobre o outro. Ao final, decidi sua suposta função:
Entrada para um museu sobre o mundo marinho. ”

SIM

“A ideia é a proposta de um pórtico que represente a união dos três poderes que
sustentam nossa democracia. Com suas bases equidistantes, representa a
imparcialidade desses poderes em sua essência. O encontro desses poderes forma a
democracia e faz remissão à forma de uma labareda de fogo, que simboliza a
renovação e flexibilidade da democracia.”

SIM

“O pórtico é inspirado no nascer do sol em Ponta Negra. As estruturas da base são
inspiradas nas velas das jangadas que saem para o mar de manhã. As estruturas
superiores representam o mar iluminado pelo sol.”
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A8

A9

Mimetismo,
Geometria e
Propriedades
do papel

A10

Mimetismo e
Propriedades
do papel

A11

Geometria e
Propriedades
do papel

A12

“Meu pórtico teve inspirações clássicas e do Beach Park, que fica na minha cidade de

Mimetismo e
Geometria

-

SIM

SIM

-

-

SIM

SIM

Mimetismo e
Geometria

-

-

SIM

SIM nascença. As colunas foram feitas por sobreposição de troncos de cone, ora invertidos,

SIM

SIM

“A curvatura do próprio papel couchê modificou a primeira ideia para o pórtico. A
princípio, apenas a parte superior seria curvada. Entretanto gostei da estrutura mais
circular que compôs o elemento arquitetônico. Alguns dizem que parece/parecia uns
óculos. Posteriormente, colei a parte superior central ao topo do arco central, criando
propositalmente uma estrutura que lembra o símbolo do infinito. ”

SIM

“Inicialmente, foi utilizado como inspiração a resiliência do próprio papel couchê, o
que possibilitou a composição de uma proposta volumétrica dotada de curvas e cortes.
O volume é composto por uma forma retangular seccionada, onde é sustentada a curva.
Inspirada na forma de um escorregador. Ao final da ‘descida’, foi feito uma
composição inspirada na forma de um aracnídeo. ”

SIM

“A ideia do projeto nasceu com o objetivo de testar as propriedades do material. Os
arcos mostram a leveza do papel, e o cilindro, a maleabilidade dele. Juntos, formam
uma composição conceitual de flecha curvada, comprovando a eficiência na colagem e
montagem das partes sem que haja deformação, característica de aderência do papel. ”

SIM

SIM

NÃO SIM

ora não.”

“Inspirado nas curvas de Niemeyer, principalmente a Catedral de Brasília, para a
proposta da coluna com curvas ascendentes. Conversando com este elemento. A
NÃO cobertura com curvas leves, relembrando as ondas do mar. A proposta pode ser usada
na entrada de condomínios horizontais com a entrada e saída dos veículos definidas e
separadas pela coluna central.”
“O pórtico ‘La Mar’ é inspirado na natureza, mais precisamente no movimento das
ondas quando elas quebram. Foi pensado para indicar o início de uma via que leva para
a orla, e possui uma abertura principal para carro e duas aberturas secundárias para
bicicletas e pedestres.”

A13

Mimetismo

-

SIM

SIM

SIM

A14

Mimetismo

-

SIM

SIM

SIM monumentais. Inspirado no arco do triunfo da Coreia do Norte. ”

A15

Mimetismo e
Geometria

-

SIM

SIM

SIM ficaria na entrada de um grande parque; com cinco partes triangulares menores e uma

-

SIM NÃO NÃO paisagens, as duas estruturas lembram flores desabrochando, e dentro dessas flores é

A16

Mimetismo

“A ideia inicial é de um pórtico clássico, com linhas retas, minimalista e de dimensões

“Partindo de um princípio moderno e minimalista, criei um pórtico que provavelmente
idêntica, porém maior, desenvolvi uma estrutura pontuada e harmônica entre si. ”

“Pensando na entrada de uma pequena cidade serrana, da qual as flores fazem parte das

-

possível cultivar verdadeiras flores. ”
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A19

Geometria e
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A20

Geometria e
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A21

Mimetismo

A22

Geometria

A23

Mimetismo e
Geometria

-

-

-

SIM

SIM

-

SIM

SIM

SIM

“A ideia foi inspirada em colunas do período clássico, da idade antiga ocidental.
Assim, as colunas receberam dobras, para simular riqueza de detalhes. Os degraus, por
sua vez, servem para trazer a ideia de elevação e topo fechado, delimita o espaço de
um portal. ”

SIM

“Inicialmente pensei em algo com ângulos retos e escalonado. Entretanto analisando as
propriedades de papel couchê, achei interessante trabalhar com sua leveza e com o
efeito que consegui enrolando-o. A partir de dois pedaços de 2,5cm x 2,5cm
desenvolvi diversas disposições até chegar em uma que me agradou. ”
“A obra consiste em um pórtico no qual um dos seus lados é formado por cubos
sobrepostos, que diminuem de tamanho, sendo o maior, o da base. O outro lado da obra
é uma estrutura levemente curva, com o interior ‘sanfonado’. A principal inspiração
para a obra foram as formas geométricas primárias e as dobraduras. ”

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM somado ao trabalho com as curvas. Transformando o papel em curvas e usando

SIM

SIM

“Quando pensei no pórtico, a primeira impressão que eu tive foi que ele deveria dar
‘boas vindas’ as pessoas. Lembrei, então, das entradas que são feitas com os encontros
de duas árvores e como elas ficam em harmonia com o jardim de entrada. Me
inspirando nessa ideia, de um pórtico que daria entrada a um ‘jardim de entrada’ frente
a uma mansão ou outro objeto arquitetônico, criei um pórtico onde as colunas
lembravam troncos e galhos formavam o arco de entrada. Ainda pensei no enfeite do
tronco feito por cipó e flores. ”
“A ideia é de um pórtico para passagem de carros em uma avenida. O pórtico tem uma
relação de cheios e vazios em seus pilares e a passagem de carros tem forma de
semicírculo. A inspiração foi em criar uma estrutura com pilares não convencionais e
que explorassem mais a forma e curvas. ”

“A ideia foi obtida por meio do próprio trabalho com o material disponibilizado,

-

-

SIM

-

diferentes formas para criar o pórtico final. ”

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM elementos curvos, com o formato semelhante ao pi matemático foram utilizados como

“O pórtico foi concebido através da transformação de prismas com o objetivo de obter
referência o Pórtico dos Reis Magos e o Pórtico do Sol da cidade do Natal. ”

“Minha proposta é um pórtico que pode ser localizado em qualquer canto de uma
cidade. Mas a sua localização tem que chamar atenção pela sua importância ilustrada
por sua escala monumental (de acordo com os desenhos). Temos nesta forma:
A24

Geometria

-

-

SIM

SIM

SIM - 2 Pontes caracterizadas pela parte curvilínea
- 2 Estruturas entre as partes, cuja uma é retilínea com 8 faces. A outra com formato de
paralelepípedo está inclinada e apoiada na primeira. ”

CDM – Coerência entre desenho e maquete
CDI – Coerência entre desenho e ideia
RIM – Representa a ideia na maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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4.3.1.1.

Dobras

Apenas 2 dos 24 trabalhos utilizaram técnicas de dobraduras (dobra material).
No primeiro caso, o(a) aluno(a) A17 afirma que partiu de dobraduras para representar o
simbolismo das colunas clássicas: “[...]as colunas receberam dobras, para simular
riqueza de detalhes. Os degraus, por sua vez, servem para trazer a ideia de elevação e
topo fechado, delimita o espaço de um portal” (grifo nosso). No segundo caso, o(a)
aluno(a) A19 relata a técnica de dobradura utilizada como inspiração para a concepção
formal do pórtico, “[...]. A principal inspiração para a obra foram as formas geométricas
primárias e as dobraduras” (grifo nosso). Nestes dois casos, a dobra foi empregada
conscientemente como ferramenta de concepção, fato que aponta seu potencial (dobra
material enquanto técnica - dobradura) no exercício propedêutico.
O Quadro 21 e a Figura 103 indicam processos de concepção mistos. No
primeiro caso o aluno(a) A17 utiliza um processo de concepção no qual vemos a prática
do mimetismo, analogia visual de edifício não existente, representado pela simbologia
das colunas clássicas e o conceito de dobra (Figura 103 à esquerda). Já no segundo caso
(Figura 103 à direita), trabalho desenvolvido pelo(a) aluno(a) A19, temos referência às
formas geométricas além da dobra material. Ainda no tocante à geometria, ressaltamos
que o aluno(a) A19 também trabalhou com a repetição do cubo empregando o conceito
de homotetia, mas não menciona este fato em seu discurso.
Figura 103: Técnica de dobradura.
Mimetismo e dobras

Formas geométricas e dobras

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

A seguir apresenta-se outro exemplo do emprego da geometria como ferramenta
projetual.
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4.3.1.2.

Geometria

A geometria foi citada textualmente como base para a concepção do pórtico, em
11 dos 24 trabalhos. Como exemplo citamos o relato do(a) aluno(a) A23: “O pórtico foi
concebido através da transformação de prismas com o objetivo de obter elementos
curvos, com o formato semelhante ao pi matemático [...]”. (Figura 104).
Figura 104: Formas geométricas.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

4.3.1.3.

Mimetismo

Dos 24 trabalhos realizados, 18 tiveram como processo de criação arquitetônica
o mimetismo, por meio do emprego de analogias visuais.
Destacamos o trabalho desenvolvido pelo(a) aluno(a) A2 que fez uma analogia
visual com artefato não-arquitetônico, castelo de cartas, como fonte inspiradora para
confeccionar o pórtico: “Pórtico baseado e inspirado em um castelo de cartas de 4
andares”. O trabalho realizado pelo(a) aluno(a) A13 que fez uma analogia visual com
formas naturais, utilizando o processo mimético tendo como referência as ondas do mar,
cujo discurso “o pórtico ‘La Mar’ é inspirado na natureza, mais precisamente no
movimento das ondas quando elas quebram. Foi pensado para indicar o início de uma
via que leva para a orla, [...] ” confirma este fato. O exemplo de mimetismo do trabalho
feito pelo(a) aluno(a) A14, que fez uma analogia visual com um edifício existente. Em
suas palavras, “a ideia inicial é de um pórtico clássico, com linhas retas, minimalista e
de dimensões monumentais. Inspirado no arco do triunfo da Coreia do Norte. ” Por fim
fizemos destaque ao trabalho do aluno(a) A15 cujo processo mimético partiu de
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princípios, cuja analogia visual se refere à edifício não existente, percebido por meio do
seu relato, “Partindo de um princípio moderno e minimalista, criei um pórtico que
provavelmente ficaria na entrada de um grande parque [...]”. As figuras 105 e 106
ilustram estes quatro casos.
Enquanto método de geração formal, era de se esperar que o mimetismo fosse
explorado nos exercícios propedêuticos de concepção (75% dos trabalhos), pois, como a
pesquisa é direcionada para alunos iniciantes, não seria possível ir além do ato de imitar,
inerente ao ser humano.

Ou seja, sem repertório, o mimetismo empregado como

ferramenta de criação só pode ser praticado a partir de analogias visuais (forma natural,
artefato não-arquitetônico, edifício não-existente, e edifício existente) e de analogias
estruturais (corpo humano e artefato não-arquitetônico). Como constatado na pesquisa.
Figura 105: Mimetismo castelo de cartas e ondas do mar.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Figura 106: Mimetismo arco do triunfo e princípios modernos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

De acordo com a avaliação dos 24 trabalhos realizados, os resultados mais
significativos foram: 42% dos alunos utilizaram recortes para confeccionar a maquete,
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tiveram êxito na representação da ideia tanto no desenho como na maquete e
produziram desenhos coerentes com as maquetes; outros 42% utilizaram além de
recortes, dobras (materiais), e tiveram o mesmo desempenho. Vale salientar que as
referidas dobras que foram realizadas no processo de geração da volumetria, não se
tratam de técnicas de origami. Em 8% dos trabalhos os alunos(as) utilizaram a técnica
de dobraduras para confeccionar a maquete, e 8% utilizaram recortes para confeccionar
a maquete, não tiveram êxito na representação da ideia nem no desenho nem na
maquete, mas seus desenhos foram coerentes com a maquete. (Figura 107). Em 50%
dos trabalhos produzidos, observamos o potencial conceptivo da dobra material, porém,
os alunos a utilizaram de forma aleatória/intuitiva em 42% e apenas 8% o fez de forma
consciente. Os referidos dados mostraram que se o conceito de dobra material ou
filosófico for apresentado como recurso aos alunos, os resultados podem ser bastantes
promissores e apontaram, antecipadamente, a potencialidade dos minicursos “Técnicas
de Dobraduras 1 e 2”, discutidos adiante.
Ressaltamos, também, a importância da produção das maquetes e dos desenhos
como recursos de criação para os iniciantes, como confirmaram os dados, corroborando
Paulo Roberto de Almeida (2001) e Jean-Paul Wetzel (2009) ao explicitarem a
representação como um recurso didático que pode ser explorado pelo professor de
componentes curriculares do início do CAU (como é o caso de Espaço e Forma 01). De
modo semelhante Fernando José de Madeiros Costa (2013) e Rafael Antônio Cunha
Perrone (2014) indicam que a relação entre concepção e representação, é otimizada com
a utilização de modelos tridimensionais.
Novamente, o primeiro instrumento de análise aplicado no início dos cursos de
arquitetura e urbanismo revelou-se eficaz, uma vez que os dados obtidos nos indicam
que 88% dos alunos apresentaram capacidade de representar de maneira satisfatória
suas ideias por meio do material entregue, fato que reafirma a possibilidade de se obter
bons resultados apenas com a utilização do papel como ferramenta de concepção formal
para produzir maquetes conceituais no início dos cursos de arquitetura e urbanismo.
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Figura 107: Técnicas e representação da ideia.

RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não Representa a ideia na maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não Representa a ideia no desenho
DCM – Coerência entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Com a questão da turma de controle resolvida, seguimos adiante com a
realização do primeiro minicurso “Técnicas de Dobraduras 1”, cujos resultados estão
descritos no próximo item.
4.4. Experiência 4: minicurso técnicas de dobraduras 1
Como parte integrante da metodologia desta tese, apresentada no capítulo 3,
realizamos um minicurso de 12 horas denominado “Técnicas de Dobraduras 1”, no qual
desenvolveram-se atividades durante quatro oficinas, cujo objetivo foi investigar a
visualização formal dos participantes e apresentar a dobra (material, ou seja, dobradura dobra enquanto técnica) como uma possibilidade de desenvolvimento da concepção
formal aos alunos iniciantes. No primeiro momento, na oficina de visualização formal,
fizeram-se exercícios baseados nos testes “paper folding” e “surface development”; na
segunda oficina trabalhamos com origami; na terceira a técnica utilizada foi a
tessellation e na quarta e última oficina criamos um elemento arquitetônico, a partir das
técnicas de dobraduras apreendidas no minicurso.
Como a tese apresenta uma proposta de integração entre Geometria Gráfica 01 e
Espaço e Forma 01, componentes da estrutura curricular do primeiro período, o público
alvo da experiência foi formado pelos os alunos calouros do CAU/UFRN.
Adverte-se que o minicurso “Técnicas de Dobraduras 1”, em questão, foi
desenvolvido apenas sob a responsabilidade da autora, mas pode ser feito, no futuro,
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como um exercício de integração envolvendo professores de diversas áreas, em sala de
aula, e ter como público alvo alunos de diversos períodos, como aconteceu no caso do
minicurso “Técnicas de Dobraduras 2” exposto no item 4.5, adiante.
O referido minicurso, ocorrido nos dias 26 a 29 de outubro de 2015, contou com
a participação de seis alunos, cujas idades variavam de 18 a 23 anos, dos quais cinco
eram do sexo feminino. No que diz respeito às suas relações pessoais, cinco afirmaram
ter tido vivência com arquitetos, engenheiros e/ou artistas plásticos. Quanto à
procedência, dois alunos estudaram no Instituto Federal Rio Grande do Norte - IFRN, e
quatro concluíram o segundo grau em colégios particulares.
O apêndice A, o formulário de Investigação de Precedentes aplicado no referido
minicurso, informa o envolvimento dos alunos com as seguintes atividades: dobraduras
de papel, planificação e modelagem de sólidos e origami. No que se refere ao
levantamento das experiências anteriores, cinco alunos afirmaram ter pouca experiência
com dobraduras de papel e um disse não ter nenhuma experiência. Quanto à atividade
de planificação e montagem de sólidos, três alunos informaram ter pouca experiência,
dois responderam que não tinham experiência e um julgou ter experiência básica. E no
caso do origami, cinco falaram que tinham pouca experiência enquanto que um avaliou
ter razoável experiência (Apêndice J).
Os dados levantados no item 2.2 do formulário de Investigação de Precedentes
indicaram se os alunos realizavam e com que frequência as seguintes atividades: Jogos
eletrônicos; Jogos de armar; Desenho, pintura, ou qualquer outra forma de arte gráfica, e
uma atividade que requer o uso de visualização de objetos 2D ou 3D. De acordo com o
Quadro: Atividades – Técnicas de Dobraduras 1, disponibilizado no apêndice K, os
valores mais expressivos foram: cinco alunos realizam uma vez por semana a atividade:
Desenho, pintura, ou qualquer outra forma de arte gráfica. Os jogos de armar e os jogos
eletrônicos são realizados apenas algumas vezes por quatro dos alunos. E outros quatro
alunos afirmaram não realizar uma atividade que requer o uso de visualização de
objetos.
Ao finalizar todas as atividades desenvolvidas no minicurso “Técnicas de
Dobraduras 1” aplicamos o segundo formulário denominado de avaliação dos testes
com o intuito de aferir as oficinas e os testes realizados. Ao tabular os dados
disponibilizados no Quadro 18, verificamos que: quatro alunos julgaram a atividade
dobradura de papel como dificuldade moderada, um avaliou-a como sendo
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razoavelmente fácil e um disse que teve um pouco de dificuldade. A atividade
planificação e montagem dos sólidos foi avaliada como razoavelmente fácil por quatro
alunos enquanto dois a consideraram moderada. Quanto à atividade origami três alunos
a julgaram razoavelmente fácil; dois a consideraram muito fácil e um afirmou ter tido
um pouco de dificuldade. Foi solicitado que os alunos explicassem suas respostas nos
seguintes casos: 1. Quando julgassem as atividades moderadas, 2. Quando tivessem
sentido um pouco de dificuldade e 3. Quando tivessem tido muita dificuldade para
realizá-las (Apêndice J). De acordo com as justificativas dos alunos constantes no
referido apêndice, percebemos que a dificuldade mais significativa foi desenvolvida na
oficina tessellation. Devido à complexidade do uso/emprego dessa técnica, este fato era
esperado, visto que a mesma requer mais tempo para o desenvolvimento.
4.4.1. Oficinas
Apresentamos, a seguir, os resultados das quatro oficinas ocorridas no minicurso
em questão.
4.4.1.1.

Oficina de Visualização Formal

Na oficina “Visualização formal”, foram desenvolvidas duas atividades: na
primeira, Exercício 1 denominado de “Papel Dobrado e Perfurado” teve como base de
fundamentação o paper folding test do Kit of Factor-Referenced Cognitive Tests. A
segunda atividade, o Exercício 2, “Planificação e Desenvolvimento de Sólidos” foi
gerada a partir do Surface development Test, também parte do referido manual.
As figuas 108 e 109 ilustram as atividades “papel dobrado e perfurado” e
“planificação e desenvolvimento de sólidos, que foram compreendidas sem
dificuldades. No primeiro caso, temos a sequência do exercício, mostrando que os
alunos a realizaram como solicitado. Dobraram e perfuraram o papel (Figura 108, à
esquerda), depois desenharam suas dobras (Figura 108, à direita) e imaginaram o
resultado desenhando como ficaria o papel desdobrado (Figura 108, abaixo).
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Quadro 18: Avaliação dos testes – Técnicas de Dobraduras 1.
Alunos

Respostas

Dobraduras de papel
Justificativas

Planificação e montagem de sólidos
Respostas
Justificativas

MOD

“Faltou um pouco de clareza para a nossa
compreensão. ”

A2

PD

“Na criação dos tessellations e sua execução
p/ criar as dobras”

A3

MOD

A4

MOD

A1

A5

A6

“Na concepção do tessellation”
“Encontrei dificuldades nas dobraduras na
parte de realizar a técnica. Por exemplo, na
primeira dobradura que era (fez um desenhogrifo nosso) ... eu não consegui efetuar por
completo. Fora isso, as outras dobraduras
eram fáceis. ” A aluna se refere a técnica de
dobradura tessellation.

RF

MOD

“ A dificuldade que encontrei foi durante a
execução da dobradura da seção cilíndrica
principalmente por não ter tido contato com
este tipo de dobradura antes, porém depois
de algumas tentativas consegui realizar a
dobradura de forma satisfatória. ” A aluna se
refere a técnica de dobradura tessellation.

RF

Respostas

Origami
Justificativas

RF

MOD

“Imaginar os
montados”.

MOD

“Pensar 2D em 3D”.

RF

sólidos

RF
MF

MF

RF

PD

RF

RF

MF- Muito fácil
RF - Razoavelmente fácil
MOD - Moderado
PD - Pouco de dificuldade
Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

“A quantidade grande de passos p/
a montagem, que precisa de muita
prática”. A aluna se refere a técnica
de dobradura tessellation.

“Tive dificuldade de criar um
motivo possível de ser dobrado”.
Aluna se refere a técnica de
dobradura tessellation.
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Figura 108: Atividade papel dobrado e perfurado.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Figura 109: Planificação e desenvolvimento de sólidos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

4.4.1.2.

Oficina – Origami

O exercício da oficina de origami (Figura 110) foi construir uma pirâmide de
base quadrada a partir do diagrama apresentado por Maria Evanir Nogueira da Silva
(2009) exposto no capítulo 3, cujo objetivo foi familiarizar os alunos com a simbologia
e os tipos de dobras por meio da leitura dos passos a passos dos diagramas de origami.

Figura 110: Construção de uma pirâmide.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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4.4.1.3.

Oficina – Tessellation

A oficina tessellation teve como referencial teórico o livro Folding Techniques
for designers de Paul Jackson (2011) do qual foram realizados três exercícios: uma
seção cilíndrica denominada pelo autor de forma-X, um teto plano por meio do uso de
duas linhas de dobras-V, e uma parábola hiperbólica (Figura 111).
Figura 111: Forma-x, teto plano e parábola hiperbólica.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

O quarto exercício da oficina em questão tratava da criação de um padrão de
repetição a partir da técnica de dobradura tessellation, baseado nos teoremas
apresentados no capítulo 2, no item 2.3.3 “A geometria do origami”. Foi pedido que os
alunos descrevessem os elementos e operações geométricas empregadas na confecção
do padrão de repetição. O processo se iniciou com a definição de um motivo e a escolha
de uma simetria para definição do padrão de dobras. Após este passo, os alunos
decidiram os tipos de dobras, montanha e vale, a partir dos teoremas Maekawa e
Kawasaki, em seguida desenharam em uma folha de papel seus padrões, os recortaram e
os dobraram.
O(a) aluno(a) A1 utilizou a simetria rotação para desenvolver o tessellation A1.
O(a) referido(a) aluno(a) dobrou seu padrão, o analisou e decidiu alterá-lo invertendo
algumas dobras e depois modificou o seu desenho inicial (Figura 112). Neste caso,
pôde-se observar a potencialidade do elemento tridimensional como ferramenta de
concepção, defendida por Costa (2013), a relação entre concepção e representação
apontada por Perrone (2014) e o exercício de reflexão na ação, definido por Donald
Schön (2000).
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De acordo com o Quadro 19, tem-se que o tessellation A1 satisfez os dois
teoremas, a diferença das dobras vale e montanha foi igual a dois e a soma dos ângulos
alternados foi 180°.

Figura 112: Tessellation A1 - Alteração das dobras.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

O(a) aluno(a) A2 foi o(a) único(a) que desenvolveu seu tessellation utilizando a
simetria deslizamento de reflexão (Quadro 19 e Figura 113), mas, neste caso, a condição
dos teoremas Maekawa e Kawasaki não foram satisfeitas em alguns vértices.
Figura 113: Reprodução do tessellation da aluna A2.

Fonte: Aluno(a) A2, adaptada pela autora, 2015.

Apesar de não ter tido êxito na definição dos dois tipos de dobras (montanha e
vale) o(a) aluno(a) A2 fez uma investigação sobre outras possibilidades sem redesenhar
seu padrão, a busca foi feita diretamente no papel tentando dobrar o tessellation com a

188
modificação e ou inversão das dobras pré-definidas. Na, Figura 114 à esquerda,
percebemos que alguns vincos foram criados forçadamente e outros deixados sem
dobra.
Figura 114: Investigação das dobras.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

O(a) aluno(a) A3 escolheu a simetria rotação, mas não ficou satisfeito(a) apenas
com o padrão que resultou da rotação de seu motivo em torno de um ponto central.
Resolveu, então, repetir seu padrão (motivo rotacionado), utilizando a simetria
translação. Corroborando Philippe Boudon (2000), tratou-se de um exemplo de
percepção do aluno no ato de conceber o tessellation, redesenhando sua proposta a
partir de uma ação reflexiva (SCHÖN, 2000), como no caso anterior. Quanto aos
teoremas, o teorema Kawasaki foi satisfeito em todos os vértices (Quadro 19), embora
em algumas situações o teorema Maekawa não tinha sido atendido.
Apesar de ter criado o tessellation corretamente, o(a) aluno(a) A3 não conseguiu
efetivar a dobra do mesmo, assim sendo resolvi reproduzi-lo em uma escala maior e o
dobrei para incentiva-lo (Figura 115 à esquerda). A Figura 115, à direita, expõe a
reprodução do tessellation do(a) aluno(a) A4 que também não havia conseguido dobrálo.
Figura 115: Reprodução dos tessellations das alunas A3 e A4.

Fonte: Aluna A3 e A4, adaptada pela autora, 2015.
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No tessellation desenvolvido pelo(a) aluno(a) A4, como podemos observar por
meio do Quadro 19 e da Figura 116, temos a repetição do modelo a partir das simetrias
rotação e reflexão. Neste caso, as condições exigidas pelos teoremas Maekawa e
Kawasaki foram satisfeitas. Como ilustra a Figura 117, a princípio, o(a) aluno(a) A5
utilizou simetria de reflexão, contudo ao analisar seu tessellation vimos que a mesma
também optou pela simetria translação para fazer a repetição de seu motivo no sentido
vertical. Porém, não atendeu aos teoremas Maekawa e Kawasaki, fato que
impossibilitou a dobra em alguns vértices.

Infelizmente, o(a) aluno(a) A6 não

compareceu à oficina em questão.
Figura 116: Reflexão e rotação.

Fonte: Aluna A4, adaptada pela autora, 2015.

Figura 117: Motivo e simetrias utilizadas pela aula A5.

Fonte: Aluna A5, adaptada pela autora, 2015.
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Quadro 19: Teoremas e padrão de Dobras – Técnicas de Dobraduras 1.

Rotação

A2

A4

Rotação e reflexão

A5

Reflexão e translação

A3

Maekawa

Kawasaki

Rotação e translação

A1

Deslizamento de reflexão
e translação

Alunos Simetrias

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Crease pattern
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4.4.1.4.

Oficina - Desenvolvimento de um elemento arquitetônico

Na penúltima oficina, os alunos voltaram a trabalhar com origami. A partir de
diagramas, criaram prismas retos de bases variadas que geraram sólidos compostos para
subsidiar a última atividade, desenvolver um elemento arquitetônico, cujo tema era livre
(Figura 118).

Figura 118: Prismas e sólidos compostos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Para a confecção do elemento arquitetônico, foi informado aos alunos que
utilizassem todo o conhecimento adquirido a respeito das técnicas de dobraduras por
intermédio dos exercícios realizados em todas as oficinas. Igualmente, foi solicitado que
os mesmos explicassem suas propostas.
De acordo com o Quadro 20, percebemos que: o(a) aluno(a) A1 desenvolveu seu
elemento arquitetônico a partir da criação de um sólido composto por quatro prismas de
base triangular e um de base hexagonal, conteúdo adquirido na penúltima oficina, e os
elementos curvos adicionados foram criados pelo(a) referido(a) aluno(a). Segundo seu
discurso “[...] um nascer do sol por entre as montanhas [...]”, podemos afirmar que o(a)
mesmo(a) realizou um processo de concepção mimético, no qual fez uma analogia
visual de formas naturais.
No caso do(a) aluno(a) A2, o elemento arquitetônico criado também teve como
suporte as atividades de desenvolvimento de prismas, assim como a oficina de criação
de tessellations. Trata-se de um trabalho significativo, uma vez que o(a) aluno(a) criou
cilíndros que não tinha sido desenvolvido anteriormente e reaproveitou seu padrão de
dobras, que não havia dado certo como um tessellation, para criar um elemento de
destaque em sua composição afirmando ter se “[...], inspirado em técnicas de dobradura,
que lembram pássaros, [...]”, a geometria também se faz presente em seu discurso
“[...]externamente ela é formada por dois prédios separados, com alturas na proporção
de 1:2, os quais possuem formato cilíndrico, [...]”, (Figura 119).
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Quadro 20: Elemento arquitetônico – Técnicas de Dobraduras 1.
Alunos

Discurso

A1

“O elemento arquitetônico é um centro de exposições tropicais. Inspirado em um nascer do sol por entre as montanhas, o elemento
conta com um espaço mais aberto para shows ou exposições ao ar livre e uma parte interna com várias salas. ”

A2

“Meu elemento arquitetônico é uma escola para crianças autistas. Externamente ela é formada por dois prédios separados, com
alturas na proporção de 1:2, os quais possuem formato cilíndrico, adquirindo uma estrutura mais leve e atraente para as crianças.
Além disso, há um ornamento de fachada, inspirado em técnicas de dobradura, que lembram pássaros, além de ser uma parte
cobertura; (...) interiormente, o cilindro menor é um espaço livre, com salas de jogos, brinquedotecas e todo espaço restante
construído e elaborado de forma a dar liberdade de expressão as crianças. O cilindro maior é destinado às salas de aula, bem
diferentes das convencionais, com espaços abertos e interativos. ”

A3

“Minha Proposta é um shopping, com as partes hexagonais abertas, sendo a praça de alimentação e quiosques nesse espaço.”

“As colunas em formas triangulares de acordo com a cobertura.”
“A área X serve como um espaço lúdico, usado para bares/lounges ou a área externa de um restaurante.”
A4

A5

“Meu objeto arquitetônico foi pensado com o intuito de ser um centro de convenções – composto pelos prismas de base retangular
mais baixos – e um mirante – que é o arco composto pelos prismas de base quadrada na vertical e o de base triangular na horizontal
– com vários andares de lojinhas, espaço kids e restaurantes. ”

A6

“O objeto arquitetônico é composto com 6 hexágonos que dobram de tamanho cada vez que se afastam da entrada e na parte de trás
uma sétima forma em contato face a face, um volume seccionado baseado na forma-x. Inspirado na forma usada pelas abelhas, há
um espaço hexagonal no centro para minicursos abertos, o elemento arquitetônico foi concebido para ser um centro de
desenvolvimento de tecnologia espacial. ”
Fonte: Acervo da pesquisa, 2015,

Maquetes
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O(a) aluno(a) A3 compôs um elemento arquitetônico, utilizando da mesma
forma que os outros(as) alunas o conteúdo da oficina de geração de prismas, mas não
acrescentou nenhum elemento novo. Fez três prismas de base quadrada adicionando
paraboloides hiperbólicas, desenvolvidas na oficina tessellation, como cobertura, e dois
prismas de menor altura de base pentagonal, em seu discurso afirma equivocamente ter
feito hexágonos. Percebemos que o(a) mesmo(a) apenas se inspirou nas técnicas de
dobraduras para realizar sua proposta arquitetônica, um shopping.
Na proposta feita pelo(a) aluno(a) A4, também observamos que o(a) mesmo(a)
só se inspirou nas técnicas de dobraduras, como afirma seu relato, sendo esta mais rica
do que a anterior, uma vez que a cobertura é um tessellation criado pelo(a) próprio(a)
(Quadro 20). Nas duas últimas propostas, desenvolvidas pelos(as) alunos(as) A5 e A6,
também não vimos a criação de um elemento novo.
No caso da proposta A5, tivemos uma composição de prismas de várias bases,
cuja concepção foi baseada na geometria e nas técnicas de dobraduras, enquanto que na
proposta A6 encontramos: mimetismo – uma analogia visual de formas naturais – “[...].
Inspirado na forma usada pelas abelhas, [...]”– geometria – “[...] seis hexágonos que
dobram de tamanho cada vez que se afastam da entrada [...] – e técnicas de dobraduras –
um volume seccionado baseado na forma-x (Quadro 20).
Figura 119: Reaproveitamento do padrão de dobras.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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Após a análise dos dados obtidos, foram feitas as seguintes considerações.
Apenas cinco alunos tiveram convivência com arquitetos, engenheiros e/ou artistas
plásticos. Com relação à procedência, os alunos que obtiveram os melhores resultados
vieram do IFRN, e de dois colégios particulares. Estes acertaram todas as atividades
relacionadas à visualização (dobraduras de papel e planificação e montagem de sólidos)
desenvolvidas na primeira e na última oficina (Quadro 21).
Quadro 21: Resultados obtidos.
Alunos

Dobraduras de papel
(Primeira oficina)

Planif. e montagem de sólidos
(Primeira / última oficina)

Convivência

Procedência

A1

100% de acerto

100% de acerto

Não

IFRN

A2

100% de acerto

100% de acerto

Sim

Colégio particular

A3

66,7% de acerto

100% de acerto

Sim

Colégio particular

A4

66,7% de acerto

60% / 100% de acerto

Sim

Colégio particular

A5

100% de acerto

100% de acerto

Sim

Colégio particular

A6

100% de acerto

60% / 100% de acerto

Sim

IFRN

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Na oficina ‘Visualização Formal’, a atividade ‘Papel Dobrado e Perfurado’
superou as expectativas, foi realizada com mais facilidade do que esperávamos. Fato
comprovado pelo número de acertos, como temos exposto no Quadro 22, todos os seis
alunos acertaram a atividade com apenas uma dobra feita no papel, e cinco alunos
acertaram a atividade quando realizaram duas e três dobras. O resultado da atividade
‘Planificação e Desenvolvimento de Sólido’ também foi surpreendente, os testes 1 e 2
foram acertados 100% enquanto que os testes 3,4 e 5 tiveram cinco acertos (83,33%).
Isto significa que a atividade foi bem compreendida e que os alunos apresentaram um
bom nível de visualização formal. Na oficina Origami, todos os alunos realizaram a
atividade ‘construção de uma pirâmide de base quadrada’ sem nenhuma dificuldade,
seguiram os passos do diagrama e confeccionaram a referida pirâmide praticamente
sozinhos, sem dúvidas. Na oficina ‘Tessellation’, a primeira atividade dobrar a forma-X
foi realizada com dificuldades, já as segunda e terceira atividades foram facilmente
desenvolvidas. A maior dificuldade encontrada pelos alunos foi a criação de um padrão
de dobras, a quarta atividade da referida oficina.
Percebemos que o tempo previsto para a realização de um tessellation não foi
adequado. Acreditamos que se teria alcançado um melhor resultado com mais uma aula
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destinada à correção dos padrões de dobras criados que apresentaram equívocos,
principalmente os relacionados ao teorema Maekawa.
A última oficina ‘Desenvolvimento de um Elemento Arquitetônico’, transcorreu
como se esperava, os alunos desenvolveram suas propostas sem dificuldades,
apresentando resultados bem satisfatórios como podemos constatar através do Quadro
22, do item anterior. Na repetição da atividade ‘Planificação e Desenvolvimento de
sólidos’, obtivemos 100% de acertos em todos os testes, indicando que as atividades
realizadas durante o minicurso podem ter ajudado nas respostas dos alunos que não
conseguiram acertar todos os testes realizados na primeira oficina. No Quadro 22,
apresentamos, de forma sucinta, todas a atividades desenvolvidas no minicurso
“Técnicas de Dobraduras 1” e seus respectivos resultados.
De acordo com os dados levantados e da análise feita, percebemos que o
minicurso “Técnicas de Dobraduras 1” pode ser indicado para atender ao propósito de
introduzir o aluno no exercício de concepção arquitetônica a partir do conceito de
dobras. Destacamos a eficiência dos exercícios de visualização formal por meio do
número de acertos dos testes e atividades realizadas.
Vale salientar que o uso da maquete de papel tem um valor imensurável por
possibilitar ao aluno iniciante do curso de arquitetura expressar suas ideias no momento
em que o domínio das técnicas de representação ainda é muito principiante, assim como
os processos de abstração necessários ao ato da criação também são incipientes. Logo,
partir do concreto manuseio do papel para criar um elemento arquitetônico pelo
conceito de dobra mostrou ser uma experiência didático propedêutica, portanto,
adequada ao primeiro período dos cursos de arquitetura e urbanismo, principalmente no
campo de introdução ao projeto arquitetônico.
Conforme previsto na metodologia desta tese, o exercício G (apêndice G),
explorado nas duas turmas de controle, foi a ferramenta de verificação da influência das
técnicas de dobraduras, trabalhadas nas oficinas do minicurso “Técnicas de Dobraduras
1”. Aplicado no primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, no
dia 11 de novembro de 2015, em uma turma de 22 alunos, dos quais 6 haviam
participado do referido minicurso.
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Papel
dobrado e
perfurado

De acordo com as cores das arestas na planificação do objeto
identifique nas perspectivas quais as que informam corretamente a
posição das referidas arestas (circule as letras equivalentes a
respostas). Alguns dos casos apresentam duas alternativas corretas.
A face marcada com um X e as linhas tracejadas (linhas de dobras)
orientam a visualização da dobradura. Você deve imaginar que
asarestas se dobram para trás da referida face.

Dobraduras

Dobraduras

Dobraduras

EXERCÍCIOS

A partir de quadrados de papel façam dobras e perfure-os uma vez.
Desenhe o resultado de suas dobras. Imagine como fica o quadrado
perfurado e desenhe o resultado antes de desdobrar o mesmo. Faça
essa operação três vezes variando o número de dobras na seguinte
sequência: uma, duas e três dobras.

Planificação e
desenvolvimento de
sólidos

VIZUALIZAÇÃO
ORIGAMI
TESSELLATION
DESENVOLVIMENTO DE UM
ELEMENTO ARQUITETÔNICO

ATIVIDADES

Planificação e
desenvolvimento
de sólidos

Quadro 22: Resultado das oficinas.
OFICINAS

RESULTADOS
Nº de
Dobras

Nº de
Dobras

Acertos

01
02
03

6
5
5

Nº de
Dobras

1
2
3
4
5

01
02
03

Erros

100%
100%
83,33%
83,33%
83,33%

16,67%
16,67%
16,67%

A partir do diagrama a seguir construir as quatro faces de
uma pirâmide de base quadrada.

Atividade desenvolvida com facilidade

2.

A partir do diagrama a seguir construir as quatro
conexões necessárias para unir as faces da pirâmide.

Atividade desenvolvida com facilidade

1.

1. A partir do diagrama a seguir obter uma forma básica
classificada por Paul Jackson como forma-X, para
desenvolver uma seção cilíndrica. O diagrama é feito em
uma folha quadrada que é dividida verticalmente (dobras
valley folds em azul) e diagonalmente (dobras mountain
folds em vermelho) em oitavos.
2. Criar um teto plano através do uso de duas linhas de
dobra-V. Como podemos observar as duas linhas de
dobra-V correspondem à imagem de espelho uma da
outra.
3. Construir uma parábola hiperbólica básica a partir de
um diagrama constituído por quadrados concêntricos e
suas duas diagonais.

3.

4.

Crie um padrão de repetição a partir da técnica de
dobradura tessellation.

1.

De acordo com os diagramas a seguir faça prismas retos
de bases variadas para criar um sólido composto com a
justaposição de suas faces laterais.
Utilize seu conhecimento geométrico e a noção adquirida
nas oficinas a respeito das técnicas de dobraduras para
criar um elemento arquitetônico de sua livre escolha,
explique sua proposta.

2.

De acordo com as cores das arestas na planificação do objeto
identifique nas perspectivas quais as que informam corretamente a
posição das referidas arestas (circule as letras equivalentes a
respostas). Alguns dos casos apresentam duas alternativas corretas.
A face marcada com um X e as linhas tracejadas (linhas de dobras)
orientam a visualização da dobradura. Você deve imaginar que as
arestas se dobram para trás da referida face.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

1
1

Acertos

1.

2.

Erros

Atividade desenvolvida com dificuldade

Atividade desenvolvida com facilidade

Atividade desenvolvida com facilidade
Atividade desenvolvida com dificuldade por
alguns alunos. O tempo previsto não foi
suficiente para que os alunos pudessem assimilar
de forma mais satisfatória a técnica de dobradura
tessellation.
Atividade desenvolvida com facilidade. Porém o
sólido composto não foi bem explorado.
Este exercício foi desenvolvido como se
esperava. O tempo determinado para o
desenvolvimento do elemento arquitetônico foi
suficiente. Todos explicaram suas propostas.
Nº de
Dobras

Acertos

Erros

1

100%

-

2

100%

-

3

100%

-

4

100%

-

5

100%

-
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4.4.2. Aplicação do exercício G
Apresentamos, agora, o processo de concepção formal do pórtico com base nos
discursos, maquetes e desenhos produzidos pelos alunos no referido exercício.
A análise dos discursos revelou que: 64% dos alunos mencionaram o método
mimético na concepção formal do pórtico; 55% citaram a geometria como instrumento
de criação, 18% discorreram sobre o uso de material, como madeira, palha e bambu, e
04% se referiram às técnicas de dobradura (origami). Embora tenha sido pouco
verbalizada, quando se faz uma análise visual das maquetes produzidas, a dobra está
presente com mais expressividade.
Como podemos observar, através do gráfico da Figura 120, que sintetiza os
discursos dos alunos, em 59% destes, tivemos a informação de que as maquetes
produzidas no exercício em questão foram desenvolvidas tendo como suporte
metodológico apenas um processo de concepção. Dentre estes, 32% realizaram a
maquete a partir de processos miméticos, 23% utilizaram a geometria como ferramenta
de concepção e 4% fizeram referência ao material.

Enquanto que, em 41% dos

trabalhos, houve a utilização de mais de um processo de concepção para confeccionar a
maquete do pórtico. Destes últimos, em 23% dos trabalhos tivemos mimetismo e
geometria; em 9% dos discursos encontramos geometria e referência ao material, em
5% tivemos mimetismo e material, e em 4% dos trabalhos identificamos mimetismo e a
técnica de dobradura origami por intermédio da palavra tsuru.
Os discursos que revelaram os processos de concepção mimética, encontrados
em 13 trabalhos, estão abaixo relacionados de modo reduzido, os mesmos se encontram
descritos no Quadro 23. Estes foram classificados de acordo com o pensamento de
Mahfuz (1995):


Mimetismo AVFN (analogia visual da forma natural) - identificado em sete
trabalhos: 1. “A minha ideia de pórtico foi baseada na forma de uma baleia,
[...]. Atrelada a essa ideia eu fiz uso da água para deixar a ideia do formato do
animal mais vivo, [...], ” - A3; 2. “[...], a ondulação representa o movimento
das águas [...] - A4; 3. “Inspirado nas ondulações das dunas o objeto
arquitetônico foi concebido como uma releitura desconstrutivista delas. [...]”, A5; 4. “O pórtico foi desenvolvido para a entrada do município de montanhas,
um município rodeado de montanhas de beleza imensuráveis que atrai milhões
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de turistas todos os anos, por esse motivo o pórtico remete as montanhas.
Além disso, as linhas curvas que dão suporte ao pórtico lembram as margens
do rio que é de suma importância para a economia do município. ” - A11; 5.
“[...] A distribuição das curvas tem a intensão de lembrar as conchas que
vivem os caramujos [...], ” - A20, 6. “[...] A entrada do local foi feita com um
arco trabalhado no formato de onda, e o muro foi decorado com bolhas de
acrílico, tudo isso para lembrar o mundo marinho. ” - A22, e 7. “[...] formado
pela junção de duas árvores [...]”.


Mimetismo AVANA (analogia visual artefato não arquitetônico) - observado
em quatro trabalhos: 1. “[...]. O tsuru representa a esperança de um futuro
melhor. ” - A2; 2. “[...] as hastes fazem referência ao ancoramento dos
navios/barcos. [...]. ” - A4; 3. “[...] esquematizado para dar uma sensação de
entrada em si, é uma espécie de corredor com seu começo mais largo e seu
final mais baixo e estreito, o corredor vai diminuindo e a pessoa vai sendo de
certa forma encurralada. ” - A10, e 4. “[...] inspirado em holofotes, é um
pórtico enorme que dá muita visibilidade ao espaço, podendo ser visto de
longe. ” - A12.



Mimetismo AEANA (analogia estrutural artefato não arquitetônico) –
explicitado em dois trabalhos: 1. “[...]. Foi inspirado no movimento das ondas
e deve ser construído com um material que reflita as cores do céu e do mar,
mudando, assim ao longo do dia”- A6, e 2. “O ‘pórtico dos três saberes’ [...].
Ele representa os três eixos do conhecimento universitário (ensino, pesquisa e
extensão) [...]. As cores escolhidas para as texturas dos arcos foram baseadas
nas áreas humanística, tecnológica e de biociências. A união de todas as cores
dá origem ao branco, utilizado para compor o indivíduo (complexo e
multifacetado) - A14.



Mimetismo AVENE (analogia visual edifício não existente) - explicitado em
dois trabalhos: 1. “[...] O estilo do pórtico visa ser leve e moderno, [...]” - A9,
e 2. “[...] A prioridade durante o projeto foi de transmitir um ar moderno
através das curvas. [...]. Por ser grande, o pórtico é imponente e traz a ideia de
grandiosidade da cidade ” - A17.
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Figura 120: Categorização das palavras chaves dos discursos dos alunos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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No caso da geometria encontrada nos discursos, dos 22 trabalhos desenvolvidos,
doze a utilizaram como princípio conceptivo. O elemento mais referenciado foi o
relacionado às curvas, citadas em cinco trabalhos. No segundo lugar temos o arco como
protagonista da concepção, encontrado em três trabalhos, (Figura 121).
Como na análise do exercício piloto, realizado anteriormente, fizemos uma
análise dos resultados - produtos, maquetes e desenhos, tendo como parâmetros os
mesmos pontos: as técnicas utilizadas nas maquetes; a representação da ideia nas
maquetes (RIM); a coerência entre desenho e ideia (RID), e a coerência entre os
desenhos e as maquetes (CDM).
1. Técnicas empregadas na confecção das maquetes – em 41% dos trabalhos (9
maquetes) os alunos utilizaram recortes e dobras; 27% (6) realizaram recortes;
18% (4) foram feitas com dobras; 9% (2) foram confeccionadas com recortes e
dobraduras, e 5% (1) se utilizaram da técnica de dobradura. Dados mostrados na
Figura 121.
2. Representação da ideia na maquete (RIM) – das 22 maquetes produzidas 91% (20
maquetes) representaram bem a ideia e 9% (2) não o faz. (Figura 122).
3. Coerência entre desenho e ideia (RID) – os resultados foram os mesmos, 91% (20
desenhos) representaram bem a ideia e 9% (2) não o faz.
4. Coerência do desenho com a maquete (CDM) – 100% (22) dos desenhos
apresentados foram coerentes com a maquete.
Figura 121: Produtos - técnicas.

Figura 122: Produtos – representação.

RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não Representa a ideia na maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não Representa a ideia no desenho
DCM – Coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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O Quadro 23 expõe as relações entre os desenhos e as maquetes.
4.4.2.1.

Dobras e Dobraduras

As dobras materiais foram utilizadas por 13 alunos como técnica de concepção
do pórtico, sendo que em quatro trabalhos tivemos apenas a dobra como recurso
projetivo, enquanto que, em nove, se encontraram também recortes. Já no caso de
técnicas de dobraduras, apenas três trabalhos foram desenvolvidos com o emprego de
origami; destes, dois trabalharam com origami e com recortes (Figura 123, à esquerda),
e em apenas um trabalho tivemos a técnica tessellation e um origami (Figura 123, à
direita).
Figura 123: Técnica de dobradura.
Origami e recortes

Origami e tessellation

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

4.4.2.2.

Geometria

A geometria foi citada textualmente como base para a concepção do pórtico, em
12 dos 22 trabalhos. Como exemplo, ressaltamos os relatos do(a) aluno(a) A15: “São
três arcos de ogiva que se cruzam [...]”, (Figura 124 à esquerda). E do(a) aluno(a) A19 –
“É um elemento estruturado em duas pirâmides de base triangular, sendo que uma está
invertida. ” (Figura 124 à direita).

Figura 124: Arcos de ogiva e pirâmides.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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Quadro 23: O desenho representa a ideia – Técnica de dobraduras 1.
ORDEM DISCURSO

IMAGENS
MAQUETES

Vista
Frontal

DESENHOS
Vista de
Perspectiva
Topo

CDM

CDI

RIM

IDEIAS

A1

Geometria
e material

-

Sim

Não

Não

“A proposta consiste em um pórtico para a cidade de Mossoró. Apresenta-se
como duas colunas formadas a partir de elementos (como bambu, por exemplo)
reversamente dispostos. A cobertura é ondulada levemente.”

A2

Mimetismo
e dobraduras

-

Sim

Sim

Sim

“Um pórtico para a entrada de uma universidade tradicional no Japão. O tsuru
representa a esperança de um futuro melhor.”

Sim

“A minha ideia de pórtico foi baseada na forma de uma baleia, para homenageá-la
em um memorial de baleias. Atrelada a essa ideia eu fiz uso da água para deixar a
Sim
ideia do formato do animal mais vivo, passando por debaixo da plataforma de
passagem.”

Sim

“O pórtico será construído na entrada de um cais de cidade dependente
economicamente da atividade portuária. Por isso, a ondulação representa o
movimento das águas e as hastes fazem referência ao ancoramento dos
Sim
navios/barcos. O pórtico funciona apenas para a passagem de pessoas e se localiza
direcionado para o encontro entre o rio e o mar. Da mesma forma, no pórtico, há o
encontro entre a ondulação e o suporte com a angulação mais reta”.

A3

A4

Mimetismo

-

Mimetismo
e geometria

Sim

-

Sim

A5

Mimetismo

-

Sim

Sim

“Inspirado nas ondulações das dunas o objeto arquitetônico foi concebido como
uma releitura desconstrutivista delas. O pórtico fornece três passagens duas para
Sim carro e uma para pedestres as entradas cobertas geram mais conforto e proteção
para os funcionários que fazem o controle além de proporcionar uma facilidade na
hora de organizar o fluxo de entrada.”

A6

Mimetismo

_

Sim

Sim

“Este foi um pórtico pensado para a entrada de uma praia. Foi inspirado no
Sim movimento das ondas e deve ser construído com um material que reflita as cores do
céu e do mar, mudando, assim ao longo do dia.”

A7

Geometria

-

Sim

Sim

“Pórtico de um parque municipal, composto de um pilar inclinado e três chapas
Sim contorcidas de modo a quebrar a sensação de rigidez, criando um aspecto divertido
e interessante para a estrutura.”

Não

“A ideia consiste em criar um pórtico de entrada para um salão de festas variadas,
casamentos e formaturas. Foram usados elementos curvos, e poucos elementos
Não associados buscando impressão de leveza. Há um espaço para passagem de
pedestres (onde a figura humana está representada). Quanto as formas, usaram-se
mutação de formas padrões e posteriormente adição dessas. ”

A8

Geometria

-

Sim
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A9

A10

Mimetismo

Mimetismo
e Geometria

Sim

-

Sim

Sim

“O pórtico situa-se numa rodovia e funciona como um posto policial para situações
como revista de carros, por exemplo. O estilo do pórtico visa ser leve e moderno,
Sim
além de oferecer sombra para os oficiais que o utilizem durante longas horas do
dia.”

Sim

“O objeto arquitetônico é um pórtico pensado para algo como uma exposição ou
minicurso de arte contemporânea, com um formato irregular, porém seguindo uma
sequência e uma lógica, tendo sido esquematizado para dar uma sensação de
Sim
entrada em si, é uma espécie de corredor com seu começo mais largo e seu final
mais baixo e estreito, o corredor vai diminuindo e a pessoa vai sendo de certa
forma encurralada.”

A11

Mimetismo

-

Sim

Sim

“O pórtico foi desenvolvido para a entrada do município de montanhas, um
município rodeado de montanhas de beleza imensuráveis que atrai milhões de
Sim turistas todos os anos, por esse motivo o pórtico remete as montanhas. Além disso,
as linhas curvas que dão suporte ao pórtico lembram as margens do rio que é de
suma importância para a economia do município.”

A12

Mimetismo

-

Sim

Sim

Sim

A13

Material

-

Sim

Sim

“É o pórtico de uma barraca de praia. A parte de cima é feita de palha, formando
Sim um entrançado. As colunas são de bambu (vários bambus amarrados) e é mais fino
que o representado na maquete.

Sim

Sim

“O ‘pórtico dos três saberes’ foi idealizado para a entrada da UFRN. Ele representa
os três eixos do conhecimento universitário (ensino, pesquisa e extensão) que,
juntos, formam o indivíduo (representado pela guarita em formato de um elemento
Sim
diferenciado). As cores escolhidas para as texturas dos arcos foram baseadas nas
áreas humanística, tecnológica e de biociências. A união de todas as cores dá
origem ao branco, utilizado para compor o indivíduo (complexo e multifacetado). ”

Sim

Sim

“São três arcos de ogiva que se cruzam, permitindo a passagem de veículos por
Sim dois deles, e pessoas pelo outro. Este seria um pórtico da entrada de uma cidade. O
lado direito de cada um é mais alto, e as estruturas são mais finas na base. ”

Sim

“Meu objeto arquitetônico é um pórtico de uma reserva florestal; (...) O pórtico de
entrada se bifurca em dois, os quais são caminhos diferentes para conhecer a
Sim
reserva. (...). É um pórtico pequeno, porém com destaque, mas sem tirar a atenção
da reserva em si. ”

A14

Mimetismo

A15

Geometria

A16

Geometria

-

-

Sim

“Pórtico de show. (...) inspirado em holofotes, é um pórtico enorme que dá muita
visibilidade ao espaço, podendo ser visto de longe.”
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A17

Mimetismo
e geometria

A18

Geometria e
material

-

A19

Geometria

A20

Mimetismo
e geometria

A21

Material

-

A22

Mimetismo
e geometria

-

Sim

Sim

“Pórtico da cidade de Porto Alegre. (...) A prioridade durante o projeto foi de
Sim transmitir um ar moderno através das curvas. (...). Por ser grande, o pórtico é
imponente e traz a ideia de grandiosidade da cidade.

Sim

Sim

“Entrada de um jardim com um arco trançado de madeira com a ideia de
Sim continuação do natural do jardim, podendo até ser implementado com flores ou
trepadeiras, servindo, assim, de suporte para elas. ”

Sim

“Trata-se de um pórtico para a entrada de uma arena de shows. É um elemento
estruturado em duas pirâmides de base triangular, sendo que uma está invertida. A
Sim
intensão é a de combinar o elemento à dinamicidade do minicurso, para que haja,
de certa forma, uma relação entre ambas. ”

Sim

Sim

“A ideia é fazer um pórtico de entrada para um festival internacional de música,
que terá esta edição no Brasil. A distribuição das curvas tem a intensão de lembrar
Sim
as conchas que vivem os caramujos e, além disso, a organização do menor para o
maior tem a função de convidar o público para entrar. ”

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

“O objeto arquitetônico é o pórtico do parque aquático ‘Sea World’. A entrada do
Sim local foi feita com um arco trabalhado no formato de onda, e o muro foi decorado
com bolhas de acrílico, tudo isso para lembrar o mundo marinho. ”

Sim

-

“Trata-se de um pórtico todo de madeira, formado pela junção de duas árvores,
com dois bancos na passagem dos pedestres, no meio do pórtico. ”

CDM – Coerência entre desenho e maquete
CDI – Coerência entre desenho e ideia
RIM – Representa a ideia na maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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4.4.2.3.

Mimetismo

O mimetismo foi utilizado como processo de criação por 13 dos 22 trabalhos
realizados. Como exemplo, destacamos o trabalho desenvolvido pelo(a) aluno(a) A3
cujo discurso diz - “A minha ideia de pórtico foi baseada na forma de uma baleia [...]”,
(Figura 125 à esquerda), e o do(a) aluno(a) A12 que afirma ter se [...] inspirado em
holofotes [...]”, (Figura 125 à direita). Quanto à técnica de confecção das maquetes, a
análise dos dados revelou que 50% das maquetes foram desenvolvidas com a utilização
de processos de concepção mistos, sendo que o destaque maior ficou para as técnicas
recortes e dobras que equivaleram a 41%, enquanto 9% foram desenvolvidas com
recortes e dobraduras. Quanto ao discurso o mimetismo foi percebido em 59% dos
trabalhos, destes 32% foram detectados de forma pura e em 27% processos mistos. E a
geometria está presente nos discursos de 55% dos trabalhos, sendo 32% processos
mistos. Quanto à representação apenas 9% não obtiveram êxito na representação da
ideia nem na maquete nem no desenho.
Figura 125: Mimetismo AVFHN e AVANA.
Forma de baleia

Holofotes

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Ressaltamos que, dos 22 alunos que participaram deste exercício de concepção
formal, apenas seis realizaram o minicurso técnicas de dobraduras e destes, três fizeram
uso do origami e de tessellation em suas maquetes.
Mais uma vez confirmamos a potencialidade do uso do papel para a fabricação
de maquetes, no início do curso de arquitetura e urbanismo. Quanto ao uso do conceito
de dobra (material) como auxílio ao desenvolvimento da visualização e da concepção
formal, questão central desta pesquisa, podemos afirmar, com base nessa experiência,
que a dobra está presente, mesmo que de forma ainda incipiente, no ato da concepção
do aluno iniciante. Porém as técnicas de dobraduras, tais como origami e tessellation
precisam ser ensinadas e exploradas como ferramenta de concepção projetual por um
período maior do que um minicurso de apenas quatro dias.
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4.5. Experiência 5: minicurso técnicas de dobraduras 2
Em decorrência do reduzido número de participantes do primeiro minicurso
“Técnicas de Dobraduras 1”, decidimos repeti-lo no semestre 2016.1, tendo participado
16 alunos. Destes 50% (8) afirmaram ter a vivência com arquitetos, engenheiros e/ou
artistas plásticos; 56% (9) concluíram o ensino médio em colégios particulares e 44%
(7) são provenientes do IFRN; quanto ao gênero, 81% (13) são do sexo feminino, 19%
(3) são do sexo masculino, e suas idades variaram de 17 a 22 anos. (Figura 126 e
Quadro - Dados Pessoais, disponibilizada no Apêndice L). Do cruzamento dos dados
relativos a vivência e a procedência temos que: dos alunos provenientes do IFRN 31%
(5) convivem com arquitetos, engenheiros e/ou artistas plásticos, 13% (2) não
convivem; dos provenientes de colégios particulares 37% (6) não convivem e 19% (3)
convivem (Figura 127).
Figura 126: Investigação de precedentes.
Sexo

Vivência

Procedência

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Figura 127: Vivência X Procedência.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

No item 4.7.1., é trabalhado o cruzamento dos dados relativos à vivência para
investigar se estes influênciaram os resultados dos trabalhos realizados nos minicursos e
os produzidos nos exercícios no componente curricular Espaço e Forma 01
(experiências ED4 e ED5).

207
Quanto às experiencias anteriores (apêndice L e Figura 128), destacamos que
69% dos alunos não tiveram experiência com origami; 56% tiveram pouca experiência
com dobraduras de papel; 25% informaram ter experiência básica com planificação e
montagem de sólidos e 25% pouca experiência com origami.
Figura 128: Experiências anteriores.
Dobraduras de Papel

Planificação e montagem de
sólidos

Origami

NE - Nenhuma experiência
PE – Pouca experiência
RE – Razoável experiência
EB – Experiência básica

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Quanto às atividades (Tabela 1), as frequências foram: 56,25% dos alunos
confirmaram que realizavam jogos de armar apenas algumas vezes ou não realizavam
atividade que requer o uso de visualização de objetos 2D - ou 3D; 50% dos alunos
realizavam atividade desenho, pintura, ou qualquer outra forma de arte gráfica apenas
algumas vezes; 43,75% dos alunos não realizavam jogos de armar; 31,25% praticavam
jogos eletrônicos (algumas vezes; uma vez por semana ou todos os dias).
Tabela 1: Tipos de atividade e frequência.
Tipo de Atividade

Frequência
Uma
Uma
vez p/
vez p/
mês
semana

Não

Apenas
algumas
vezes

2

5

2

5

2

7

9

-

-

-

1

8

1

1

5

9

2

2

2

-*

a. Jogos eletrônicos (vídeo, computador,
celular).
b. Jogos de armar (legos, constructor e outros).
c. Desenho, pintura, ou qualquer outra forma de
arte gráfica.
d. Uma atividade que requer o uso de
visualização de objetos 2D - ou 3D
(artesanato, construção de brinquedos, etc.)
Qual atividade? ______________________
*01 aluno(a) não respondeu a frequência da atividade d.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Todos
os dias
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Do formulário “Avaliação dos testes” (apêndice B) utilizado para a investigação
de dificuldades encontradas na realização dos exercícios e das oficinas de origami
foram levantados os seguintes resultados: Quanto às atividades dobraduras de papel,
56,25% (9 alunos) afirmaram ter sido razoavelmente fácil e 25% (4) a julgaram
moderada. Quanto à atividade planificação e montagem de sólidos os números mais
expressivos foram: 50% (8) a consideraram razoavelmente fácil; 18,75% (3) disseram
que a atividade foi muito fácil, a mesma porcentagem respondeu que foi uma atividade
moderada. Enquanto que para a atividade origami 37,5% (6) avaliaram como sendo uma
atividade moderada; 25% (4) responderam que se tratava de uma atividade
razoavelmente fácil e outros 25% informaram ter tido pouca dificuldade. Dados
disponibilizados no Quadro - Avaliação dos testes – Técnicas de Dobraduras 2
(apêndice M).
4.5.1. Oficina de Visualização Formal
Como no minicurso anterior, esta oficina ocorreu de maneira satisfatória, visto
que os participantes não apresentaram dificuldades para realizar os exercícios “Papel
Dobrado e Perfurado” e “Planificação e Desenvolvimento de Sólidos”. Apesar da
significativa diferença quanto ao número de participantes dos dois minicursos “Técnicas
de Dobraduras 1” e “Técnicas de Dobraduras 2” resolvemos comparar os resultados dos
referidos exercícios. Como podemos observar por meio da Tabela 2, no caso do
exercício “Papel Dobrado e Perfurado,” todos os participantes acertaram o exercício
com apenas uma dobra nos dois minicursos; como era de se esperar o maior número de
erros ocorreu no exercício com três dobras, fato destacado, em vermelho, na referida
tabela, cinco erros no minicurso “Técnicas de Dobraduras 2”.
Quanto ao exercício “Planificação e Desenvolvimento de Sólidos”, os
participantes dos dois minicursos acertaram os dois primeiros testes; houve
homogeneidade nas respostas dos testes 3,4 e 5 no minicurso “Técnicas de Dobraduras
1”. O teste 5 foi o que apresentou o maior percentual de erros 31,25%, fato registrado
do minicurso “Técnicas de Dobraduras 2” (Tabela 2).

209
Tabela 2: Oficinas de visualização formal dos dois minicursos.

ND

01
02
03

TÉCNICAS DE DOBRADURAS 1
PDP
PDS
AC ER
NT
AC
ER

6
5
5

1
1

1
2
3
4
5

100%
100%
83,33%
83,33%
83,33%

16,67%
16,67%
16,67%

PDP – Papel dobrado e perfurado
PDS – Planificação e desenvolvimento de sólidos
ND – Número de dobras

ND

01
02
03

TÉCNICAS DE DOBRADURAS 2
PDP
PDS
AC ER
NT
AC
ER

16
14
11

2
5

1
2
3
4
5

100%
100%
87,50%
100%
68,75%

12,50%
31,25%

AC – Acertos
ER – Erros
NT – Número dos testes

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

4.5.2. Oficina – Origami
Como no minicurso “Técnicas de Dobraduras 1”, a oficina de origami
transcorreu como esperado, os participantes não apresentaram nenhuma dificuldade para
fazer a pirâmide de base quadrada.
4.5.3. Oficina – Tessellation
A oficina tessellation do minicurso “Técnicas de Dobraduras 2” reafirmou as
dificuldades dos participantes para criar seus próprios padrões de dobras e a necessidade
de se ter mais tempo para a assimilação dos teoremas Maekawa e Kawasaki. Os
resultados disponibilizados no apêndice N confirmam este fato.
Como podemos observar, por meio dos referidos resultados, apenas 18,75% (3
alunos) atenderam aos dois teoremas; 25% (4) acertaram a relação que deve haver entre
as dobras vales e as montanhas para atender ao teorema Maekawa; quanto às somas dos
ângulos alternados ser equivalente a 180° os resultados foram expressivos, ou seja,
68,75% (11) satisfizeram ao teorema Kawasaki. 18,75% (3) não responderam à questão
dos teoremas necessários à criação de um padrão de dobras.
Da mesma maneira que ocorreu no minicurso “Técnicas de Dobraduras 1”, os
alunos definiram um motivo (destacado no Quadro 24 em amarelo) e utilizaram
simetrias para criar o padrão de repetição dos mesmos. A simetria de reflexão foi a mais
empregada, 31,25% (5 alunos) optaram pela referida simetria. A segunda mais utilizada
foi a de translação 18,75% (3). Dos participantes, 12,5% (2) decidiram aplicar a simetria
de rotação. Também houveram alunos que realizaram dois tipos de simetrias na
repetição de seus motivos, 18,75% (3) fizeram a repetição de seus motivos utilizando as
simetrias translação e reflexão.
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Quadro 24: Teoremas e Padrão de Dobras – Técnicas de Dobraduras 2.
Crease pattern

-

-

-

Translação
Translação e
reflexão

A6

Translação

A5

A7

Reflexão

A4

-

A8

Reflexão

A3

-

A2

Kawasaki

Rotação

A1

Maekawa

Reflexão

Alunos Simetrias

-

A15

A16

-

A12
Translação

A13
Translação e reflexão

Reflexão

A11

-

-

-

A9
Rotação

A10
Translação e reflexão

211

-

-

A14

-

-

-

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

-
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4.5.4. Oficina - Desenvolvimento de um elemento arquitetônico
O último exercício do minicurso “Técnicas de Dobraduras 2”, como no
minicurso anterior, foi a confecção de um elemento arquitetônico a partir do
conhecimento adquirido nas demais oficinas. Todos os participantes fizeram a maquete
solicitada (Quadro 25), mas apenas 56,25% explicaram suas respostas. Vale salientar
que uma quantidade significativa dos participantes chegou atrasada neste dia. Este fato
prejudicou o tempo que os mesmos tiveram para fazer a maquete e explicar suas
propostas.
Ao analisar as maquetes, observamos que 50% (8 alunos) dos trabalhos
utilizaram suas próprias dobraduras (Quadro 25). O(a) aluno(a) A16 não explicou sua
proposta.
Diante dos resultados levantados na análise dos trabalhos desenvolvidos no
minicurso “Técnicas de Dobraduras 2”, podemos reafirmar, mais uma vez, a
potencialidade das técnicas de dobraduras como exercício de concepção da forma
arquitetônica nos períodos iniciais dos cursos de arquitetura e urbanismo.
Neste sentido, os referidos resultados confirmaram as indicações de Paul
Jackson (2011), já mencionado no capítulo 3, sobre a importância do uso de técnicas de
dobraduras para o ensino de concepção da forma, bem como a argumentação de Andre
M. James James (2008) que considera a dobra como uma alternativa para a exploração
morfogênica.
Também Ken Gisecke (2004) defende o potencial da técnica de dobradura,
notadamente o origami, no tocante ao desenho de possíveis estruturas implementáveis,
tais como: as open-surface forms, que podem ser exploradas como um exercício de
concepção e inspirar a arquitetura.
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Quadro 25: Elemento arquitetônico – Técnicas de Dobraduras 2.
Alunos

Discurso

A1

“Utilizando origami e tessellation montei uma estrutura com motivos triangulares, compondo uma capela. A cobertura possui
formato que remete ao hábito das freiras e os motivos triangulares, com sua trindade, remetem ao pai, ao filho e ao espírito santo.”

A2

-

A3

“A proposta da estrutura é constituir um museu de arte moderna. Sua parte externa explora diferentes formas, lembrando a
modernidade da arte, que se utiliza de peças disformes, muitas vezes assimétricas. ”

A4

“Proposta = Memorial”

A5

“A proposta é utilizar de sólidos geométricos de maneira que estes venham a formar um edifício comercial. Ele possui lajes em
balanço e um espaço vazado em baixo para estacionamento. ”

A6

-

A7

A8

“Centro de pesquisas de astronomia com observatório”.

-

Maquetes
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A9

“A proposta é um centro comercial utilizando formas geométricas simples”

A10

-

A11

“A proposta com as formas geométricas é de constituir um museu de arte moderna”.

A12

“ O elemento arquitetônico criado representa um palco ao ar livre com curvatura especialmente desenvolvida para proporcionar
qualidade acústica em um ambiente aberto. A cobertura ultrapassa o limite do palco, com o intuito de abrigar a plateia de parte dela
da chuva ou do sol. Abaixo do placo, existe uma estrutura que é destinada ao camarim dos artistas e há uma área para bares e
restaurantes”.

A13

“ A proposta escolhida foi fazer uma fábrica de alimentos utilizando três tipos de tessellations”.
“Pavilhão do amanhã:

A14

Pavilhão para a exposição de obras, minicursos culturais, instalações e quaisquer outros elementos que possam aproximar o visitante
da arte. Sua estrutura também conta com um quiosque para informações”.

A15

-

A16

-

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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4.5.5. Resultados do exercício G
No dia 06 de abril de 2016, ocorreu o último exercício aplicado na disciplina Espaço e
Forma 1 a uma turma de 22 alunos, dos quais 21 participaram da referida atividade. Vale
salientar que, destes, 16 fizeram o minicurso “Técnicas de Dobraduras 2”.
Da análise dos resultados destacamos os seguintes pontos: 1. Quanto ao discurso, mais
uma vez, o mimetismo foi o processo mais explorado pelos alunos. Como podemos observar
por meio do gráfico (Figura 129), o referido método foi utilizado como processo de
concepção em 62% dos trabalhos; destes, 29% correspondem a processos mistos, dos quais
em 19% encontramos a geometria como coadjuvante do processo e 10% citam os materiais
em seus discursos. 2. A geometria ficou em segundo lugar em 57% dos trabalhos, sendo 24%
processos mistos. Os materiais foram menos citados contabilizando apenas 15% dos discursos
em processos mistos.
Nos discursos relacionados à geometria, encontramos não apenas elementos
geométricos tais como: arcos, cubo, base triangular, etecetera, fez-se também referência às
operações geométricas simetria e assimetria. E quanto ao uso de material foram citadas as
palavras bambu, lona, troncos e materiais.
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Figura 129: Categorização das palavras chaves dos discursos dos alunos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Como no minicurso “Técnica de dobraduras 1”, fizemos a análise dos processos
miméticos tendo como parâmetro o pensamento de Mahfuz (1995), como segue:


Mimetismo AVFN (analogia visual da forma natural) – encontrado em
quatro trabalhos: 1. “[...]A ideia era proporcionar uma entrada firme e
resistente utilizando as formas naturais, como troncos, flores e bambu. ” A12; 2. “[...] a estrutura se baseia em dois pilares e destacando-se uma
estrutura imitando uma concha. ” - A17; 3. “[...] a árvore que remete a
criação da cidade e o obelisco que marca o centro da cidade. [...]. Na
cobertura se encontram várias formas irregulares vazadas representando os
galhos da árvore. [...] ”- A19, e 4. “É um pórtico da praia de Pirangi. Ele
possui forma de ondas (por ser uma praia) [...]” - A21.



Mimetismo AVANA (analogia visual artefato não-arquitetônico) – processo
de concepção utilizado por três alunos: 1.

“[...] Ele é composto por

materiais leves, como a lona que compõe a cobertura e o bambu utilizado na
estrutura. [...]. A forma no qual o pórtico foi inspirado foi a de um
parapaint”- A16; 2. “Pórtico para cidade litorânea. [...] O da base menor
serve de suporte para a vela e de apoio para a base da jangada,
representando a pesca, uma das principais fontes de renda da cidade. ” A20, e 3. “É um pórtico da praia de Pirangi. Ele possui forma de ondas (por
ser uma praia) [...]” - A21.


Mimetismo AEANA (Analogia estrutural artefato não-arquitetônico) –
encontrado em seis discursos: 1. “Pensando em Fortaleza e sua ligação com
o sol, afinal trata-se da cidade do sol, o pórtico tem como objetivo
recepcionar os visitantes da cidade exaltando um dos seus maiores
símbolos: o astro rei ” - A1; 2. “[...] utilizei a mistura de formas modernas e
ao mesmo tempo dando detalhes que remetem a elegância da música
clássica” - A3; 3. “Um monumento simbólico e funcional, para demarcar os
limites de uma cidade” - A4; 4. “[...]. A parte superior representa pinceladas
(referência aos quadros) e as colunas juntamente com árvore encontrada, na
entrada, representam as esculturas de formatos diferenciados que a galeria
pode oferecer. ” - A5; 5. “[...] A abóbada vazada lembra uma coroa real.
[...]”- A7, e 6. “A ideia seria um pórtico inspirado na cultura japonesa para
a entrada de uma cidade com grande influência dessa cultura, [...]” - A18.
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Mimetismo AECH (analogia estrutural corpo humano) - “[...] A ideia da
máscara representa a entrada do público na cabeça do artista, iniciando pela
boca até os desfechos mais complexos da mentalidade artística. [...]. Os
olhos da máscara apresentam vitrais e simbolizam a direção da visão para o
infinito do universo (céu) ” - A13.



Mimetismo AVENE (analogia visual edifício não existente) - “[...]O pórtico
remete à arquitetura antiga e traz algumas lembranças de diversos estilos,
como o árabe” - A7.

As técnicas empregadas na confecção das maquetes estão explicitas na Figura 130. Em
81% das mesmas temos a técnica recorte empregada e em 71% encontramos dobras. Apenas
10% realizaram dobraduras, 62% fizeram suas maquetes se utilizando de duas técnicas, sendo
52% recortes e dobras e 10% recortes e dobraduras, 38% empregaram somente uma técnica,
19% fizeram recortes e os outros 19% realizaram dobras.

Figura 130: Produtos - Técnicas

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Quanto à representação, 95% dos alunos fizeram desenhos coerentes às maquetes
(Figura 131, gráfico à esquerda), 86% tanto representaram a ideia na maquete como no
desenho, e apenas 5% não representaram a ideia na maquete nem no desenho (Figura 131,
gráfico à direita).
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Figura 131: Produtos - Representação.
Técnicas e representação

Desenho

RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não Representa a ideia na maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não Representa a ideia no desenho
DCM – Coerência entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

O Quadro 26 expõe os vinte e um trabalhos produzidos. Todos os resultados das
oficinas realizadas no minicurso em questão estão expostos no Quadro “Resultado das
oficinas” no apêndice O.
4.5.5.1.

Dobras e Dobraduras

Ao analisar as maquetes produzidas, observamos que, apesar da dobra não ter sido
mencionada nos discursos, foi utilizada em 9 dos 21 trabalhos como técnica ou como conceito
de continuidade. No primeiro caso, temos duas maquetes desenvolvidas pelo(a) aluno(a) A20
que confeccionou o pórtico utilizando origami (colunas do pórtico) e recortes e pelo(a)
aluno(a) A21 que produziu a maquete com as técnicas de dobraduras origami (barco) e
tessellation (Figura 132). No segundo caso, o referido conceito pode ser identificado em 7
maquetes (apêndice P). Como exemplo deste fato, expomos 4 pórticos por meio da Figura
133.
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Figura 132: A dobra como técnica.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Figura 133: A dobra como continuidade.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Quadro 26: O desenho representa a ideia – Técnica de Dobraduras 2.
DESENHOS
ORDEM DISCURSO

A1

A2

A3

A4

A5

Mimetismo

Geometria

Mimetismo

Mimetismo

Mimetismo

IMAGENS
MAQUETES

Vista de
Topo

Perspectiva

CDM

CDI

RIM

IDEIAS

Sim

Não

Não

“Pensando em Fortaleza e sua ligação com o sol, afinal trata-se da cidade do sol, o pórtico
tem como objetivo recepcionar os visitantes da cidade exaltando um dos seus maiores
símbolos: o astro rei.”

Sim

Não

Não

“Um pórtico com várias vias e formas diferentes de passar por ele. Os elementos
retangulares, em forma de X, dão a impressão de acolhida, algo abrangente que vai
afunilando e integrando a pessoa aos ambientes adentrados. É um pórtico que está entre
quatro edifícios, como uma organização radial a partir dele. É a ligação entre esses
edifícios.”

Sim

Sim

Sim

“A ideia é construir o pórtico de uma casa de ópera. Para isso utilizei a mistura de formas
modernas e ao mesmo tempo dando detalhes que remetem a elegância da música clássica.”

Sim

Sim

Sim

“Um monumento simbólico e funcional, para demarcar os limites de uma cidade.”

Sim

Sim

Sim

“Objeto arquitetônico: pórtico de uma galeria de arte.
As formas apresentadas retratam de maneira única o que poderá ser encontrado dentro da
galeria. A parte superior representa pinceladas (referência aos quadros) e as colunas
juntamente com árvore encontrada, na entrada, representam as esculturas de formatos
diferenciados que a galeria pode oferecer. ”

A6

Geometria

Sim

Sim

Sim

“A ideia inicial consistia de 2 colunas com áreas subtraídas, sendo inicialmente para uma
escola de educação infantil e evoluindo para a UFRN. É formado por blocos retangulares
sobrepostos e com subtrações. ”

A7

Mimetismo
e geometria

Sim

Sim

Sim

“Entrada da cidade-natal da duquesa Catherine, Cambridge. A abóbada vazada lembra uma
coroa real. O pórtico remete à arquitetura antiga e traz algumas lembranças de diversos
estilos, como o árabe.”

A8

Geometria e
materiais

Sim

“O pórtico elaborado foi pensado para a entrada de um condomínio residencial fechado,
onde foi usado um sólido geométrico (prisma de base quadrada) para a guarita e arcos para
formar uma entrada de carros e pedestres. Os materiais que serão utilizados para a
construção serão muito importantes para chegar ao resultado desejado.”

Sim

Sim
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A9

Geometria

Sim

Sim

Sim

“O objeto representa um pórtico de um shopping mall. Foi utilizado um cubo para
representar a estrutura do shopping e o pórtico possui um formato curvado que está ligado
ao cubo por uma união aresta face. A parte curva do pórtico é sustentada por cabos que a
ligam a parte superior do pórtico ao cubo da estrutura.”

A10

Geometria

Sim

Sim

Sim

“Pórtico de inspiração contemporânea, posto como recepção de uma cidade planejada e
também contemporânea. Elaborado a partir de prismas de base triangular justapostas,
formando uma figura simétrica.”

A11

Geometria

Sim

Sim

Sim

“Um pórtico da entrada de uma cidade de São Paulo, Guarulhos. Seus arcos se cruzam
gerando um objeto de caráter contemporâneo. Apresentam uma assimetria entre si, no
entanto propõe um certo ritmo no objeto arquitetônico. A escolha da cidade de Guarulhos
foi devida a sua arquitetura urbana apresentar-se moderna. ”

A12

Material

Sim

Sim

Sim

“O pórtico serve de entrada para um santuário ecológico, que contém uma reserva
ambiental e uma série de trilhas. A ideia era proporcionar uma entrada firme e resistente
utilizando as formas naturais, como troncos, flores e bambu.”

A13

Mimetismo

Sim

Sim

Sim

“Apresentação de um pórtico de um teatro. A ideia da máscara representa a entrada do
público na cabeça do artista, iniciando pela boca até os desfechos mais complexos da
mentalidade artística. Quanto mais se aproxima do palco, mais detalhes e complexidades
surgem no pórtico. Os olhos da máscara apresentam vitrais e simbolizam a direção da visão
para o infinito do universo (céu).”

A14

Geometria

Sim

Sim

Sim

“O objeto arquitetônico em questão se trata de um pórtico para a Vila Olímpica, com
abertura para passagem em corte diagonal e em ritmo decrescente.

A15

Geometria

Sim

Sim

Sim

“O pórtico constitui-se um único plano retorcido, sustentado por um pilar sobre um espelho
de água. Ele daria uma nova cara ao parque Ibirapuera, em São Paulo. ”

A16

Mimetismo
e material

Sim

Sim

Sim

“O objeto arquitetônico representado é um pórtico destinado a uma área para a prática de
esportes radicais aéreos. Ele é composto por materiais leves, como a lona que compõe a
cobertura e o bambu utilizado na estrutura. A ideia é manter uma conexão com a natureza e
com os esportes em questão. A forma no qual o pórtico foi inspirado foi a de um parapaint.”

A17

Mimetismo

Sim

Sim

Sim

“A obra arquitetônica proposta consiste em um pórtico para uma cidade praieira, em que a
estrutura se baseia em dois pilares e destacando-se uma estrutura imitando uma concha. ”
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A18

Mimetismo

Sim

Sim

Sim

“A ideia seria um pórtico inspirado na cultura japonesa para a entrada de uma cidade com
grande influência dessa cultura, por exemplo Mogi das Cruzes, que foi colonizada por
japoneses. São um conjunto (mínimo 2, como a maquete, mas preferencialmente 4) de
bases verticais ornamentadas horizontalmente, postas de lados opostos da avenida
intercaladamente. ”

Sim

“A ideia é representar os símbolos da cidade de Pau dos Ferros, a árvore que remete a
criação da cidade e o obelisco que marca o centro da cidade. Na base existe uma colisão de
vários cubos e prismas. Na cobertura se encontram várias formas irregulares vazadas
representando os galhos da árvore. A organização é central e se expande para as
extremidades. ”

A19

Mimetismo
e geometria

A20

Mimetismo
e geometria

Sim

Sim

Sim

“Pórtico para cidade litorânea. A estrutura é composta por uma viga curva sustentada por
dois pilares de base triangular, sendo um com base maior que o outro. O da base menor
serve de suporte para a vela e de apoio para a base da jangada, representando a pesca, uma
das principais fontes de renda da cidade. ”

A21

Mimetismo
e geometria

Não

Não

Não

“É um pórtico da praia de Pirangi. Ele possui forma de ondas (por ser uma praia) e um
barco simbolizando o modo de vida de grande parte da população de Pirangi (a pesca). Ele
possui ritmo e uma simetria, se desconsiderado o barco. ”

Sim

Sim

CDM – Coerência entre desenho e maquete
CDI – Coerência entre desenho e ideia
RIM – Representa a ideia na maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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4.5.5.2.

Geometria

Como dito anteriormente, a geometria foi contemplada em 12 trabalhos dos 21
realizados (57%). Ressaltamos como exemplos, dois discursos: a) “[...]Pórtico de
inspiração contemporânea, posto como recepção de uma cidade planejada e também
contemporânea. Elaborado a partir de prismas de base triangular justapostas, formando
uma figura simétrica. ” (A10) e b) “[...] seus arcos se cruzam gerando um objeto de
caráter contemporâneo. Apresentam uma assimetria entre si, no entanto propõe um certo
ritmo no objeto arquitetônico. [...]” (A11). A Figura 134 expõe os dois casos.

Figura 134: Prismas de base triangular e arcos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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4.5.5.3.

Mimetismo

Em 13 trabalhos (62%), foram narrados processos miméticos de concepção.
Destes, destacamos os discursos dos(as) alunos(as) A3 e A13, respectivamente: “A ideia
é construir o pórtico de uma casa de ópera. Para isso utilizei a mistura de formas
modernas e ao mesmo tempo dando detalhes que remetem a elegância da música
clássica ” e “[...] a ideia da máscara representa a entrada do público na cabeça do artista,
iniciando pela boca até os desfechos mais complexos da mentalidade artística. Quanto
mais se aproxima do palco, mais detalhes e complexidades surgem no pórtico. Os olhos
da máscara apresentam vitrais e simbolizam a direção da visão para o infinito do
universo (céu). ” (Figura 135).

Figura 135: Elegância da música e máscara.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Resumidamente, consideramos os resultados mais expressivos do Exercício G
aplicado a turma que fez o minicurso “Técnicas de Dobraduras 2”: Quanto às técnicas e
à representação da ideia, 52% dos alunos fizeram o pórtico utilizando como técnicas
recortes e dobras, representaram bem suas ideias tanto na maquete como através de seus
desenhos; apenas 5% dos alunos fizeram maquetes com as técnicas recortes e
dobraduras e não obtiveram êxito na representação de suas ideias. Quanto ao
pensamento dos alunos no momento de concepção, em 62 % dos alunos, o mimetismo
norteou o processo e a geometria fundamentou a criação de 57% dos alunos.
Fizemos uma análise comparativa entre os resultados dos alunos que
participaram dos minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2” e realizaram o Exercício
G. Como podemos observar, por meio do Quadro 27, o(a) aluno(a) A2, apesar de
afirmar ter pouca experiência com as técnicas de dobraduras, produziu maquetes que
revelam que a mesma conseguiu absorver bem os conteúdos ministrados no minicurso
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“Técnica de Dobraduras 1”. Assim como a aluna A3, que informou ter pouca ou
nenhuma experiência com dobras e também chegou a um resultado plausível.
Os outros resultados dos alunos que fizeram o Exercício G e realizaram os
minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2” encontram-se no apêndice Q. Os dados que
possibilitaram a confecção dos gráficos referentes aos discursos e aos produtos,
maquetes e desenhos, estão disponibilizados no apêndice R. Da mesma forma, todas as
maquetes produzidas pelas quatro turmas estão expostas no apêndice S.
Como previsto, as atividades desenvolvidas nas oficinas dos minicursos
“Técnicas de Dobraduras 1 e 2” e os exercícios aplicados na disciplina Espaço e Forma
01, apontaram a possibilidade de otimizar a relação ensino/aprendizagem, indicando sua
natureza integradora, visto que se pôde associar o ensino de geometria ao ensino de
projeto.

Quadro 27: Análise comparativa.
Dados Pessoais
Código

Experiências
DP
PMS
ORI

Vivência

Procedência

A2
(TD 1)

Sim

Colégio
particular

PE

PE

PE

A3
(TD 1)

Sim

Colégio
particular

NE

EB

RE

A3
(TD 2)

Não

Colégio
Particular

NE

PE

NE

A14
(TD 2)

Sim

IFRN

PE

RE

PE

TD 1 – Técnicas de Dobraduras 1
TD 2 – Técnicas de Dobraduras 2
DP – Dobraduras de Papel
PMS – Planificação e Montagem de Sólidos
ORI – Origami

Técnicas de
Dobraduras 1 e 2

PE – Pouca Experiência
NE – Nenhuma Experiência
EB – Experiência Básica
RE – Razoável experiência

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Exercício G
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4.6. Experiência 6: Workshop UNP
A sexta experiência didática ocorreu no V Workshop da Escola de Engenharia e
Ciências Exatas da UNP, e desenvolveu-se em dois dias, 19 e 20 de maio de 2016. No
primeiro, contamos com a participação de 22 alunos, mas somente 18 responderam ao
formulário Investigação de Precedentes, dos quais 52% (11) são do sexo masculino;
57% (12) afirmaram ter vivência com arquitetos, engenheiros e/ou artistas plásticos; e
62% (13) fizeram o ensino médio em colégios particulares (Figura 136). No segundo
dia apenas 10 alunos compareceram, destes, oito estiveram presentes no primeiro
momento.
Quanto às experiências anteriores, os 44% (8 dos alunos) informaram ter
experiência básica com planificação e montagem de sólidos; 39% (7) não tinham
experiência com origami e 28% (5) confirmaram ter pouca experiência com dobraduras
de papel (Figura 137).

Figura 136: Investigação de precedentes - Workshop UNP.
Vivência*

Sexo

Procedência

*1 aluno não respondeu sobre a vivência

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Figura 137: Experiências anteriores - Workshop UNP.
Dobraduras de papel

Planificação e montagem de sólidos

NE – Nenhuma experiência
PE – Pouca experiência
RE – Razoável experiência
EB – Experiência básica
ES – Experiência Substancial
Obs.: 3 alunos não responderam esta questão.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Origami
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No tocante às atividades (Tabela 3) 67 % (12 dos alunos) não realizam a
atividade “d”; 50% (9) praticam a atividade “b” apenas algumas vezes; 33% (6)
realizam a atividade “a” apenas algumas vezes e a atividade “c” uma vez por semana.

Tabela 3: Tipos de atividades e frequências – Workshop UNP.
Tipo de Atividade

a. Jogos eletrônicos (vídeo, computador, celular)
b. Jogos de armar (legos, constructor e outros)
*
c. Desenho, pintura, ou qualquer outra forma de

arte gráfica
d. Uma atividade que requer o uso de
visualização de objetos 2D - ou 3D
(artesanato, construção de brinquedos, etc.)
Qual atividade?
____________________________________

Frequência
Uma
Apenas
Uma
Todos
vez
Não algumas
vez p/
os
p/
vezes
semana dias
mês
3
6
2
2
5
5
9
2
2
3

5

2

6

1

12

2

-

2

2

* A atividade c não foi respondida por um dos 18 alunos.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Quanto ao nível de conhecimento (Figura 138); dos 22 alunos 14 (64%)
ingressaram na universidade no corrente ano; 3 (14%) em 2015; 5 (22%) em anos
anteriores. Logo a experiência foi válida, visto que 17 (78%) estão cursando os dois
primeiros anos de curso.

Figura 138: Nível de conhecimento dos participantes.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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As atividades realizadas no referido minicurso (Quadro 28) foram: a) oficina de
origami; b) oficina desenvolvimento de um elemento arquitetônico e c) uma reduzida
oficina de tessellation, na qual os participantes não criaram, mas dobraram os três
tessellations já explorados nos minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2” e outros
exemplos de dobras (Figura 139) também disponibilizados no livro de Paul Jackson
(2011).

Figura 139: Dobras exploradas no workshop da UnP.

Fonte: acervo da pesquisa, 2016.

Como nos eventos anteriores, a oficina de origami serviu apenas para subsidiar
as demais. Na oficina desenvolvimento de um elemento arquitetônico, a primeira
atividade, criação de um sólido composto, foi bastante explorada. 16 maquetes (Quadro
29) foram produzidas.
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Quadro 28: Resultado das oficinas – Workshop UNP.

Dobraduras

Dobraduras

ATIVIDADES

Dobraduras

DE UM ELEMENTO ARQUITETÕNICO

TESSELLATION

DESENVOLVIMENTO

ORIGAMI

OFICINAS

EXERCÍCIOS

RESULTADOS

1. A partir do diagrama, a seguir, construir
as quatro faces de uma pirâmide de base
quadrada.

Atividade desenvolvida com facilidade

2. A partir do diagrama, a seguir, construir
as quatro conexões necessárias para unir
as faces da pirâmide.

Atividade desenvolvida com facilidade.

1. De acordo com os diagramas, a seguir,
faça prismas retos de bases variadas para
criar um sólido composto com a
justaposição de suas faces laterais.

Atividade desenvolvida com facilidade.
O sólido composto foi bem explorado,
criaram-se
várias
propostas
disponibilizadas no apêndice T.

2. Utilize seu conhecimento geométrico e
a noção adquirida nas oficinas a respeito
das técnicas de dobraduras para criar um
elemento arquitetônico de sua livre
escolha, explique sua proposta.

Este exercício foi desenvolvido como se
esperava. O tempo determinado para o
desenvolvimento
do
elemento
arquitetônico foi suficiente. Mas os
alunos não explicaram suas propostas.

1. A partir do diagrama, a seguir, obter
uma forma básica classificada por Paul
Jackson como
forma-X, para
desenvolver uma seção cilíndrica. O
diagrama é feito em uma folha quadrada
que é dividida verticalmente (dobras
valley folds em azul) e diagonalmente
(dobras mountain folds em vermelho) em
oitavos.

Atividade
dificuldade.

2. Criar um teto plano através do uso de
duas linhas de dobra-V. Como podemos
observar as duas linhas de dobra-V
correspondem à imagem de espelho uma
da outra.

Atividade desenvolvida com facilidade.

3. Construir uma parábola hiperbólica
básica a partir de um diagrama constituído
por quadrados concêntricos e suas duas
diagonais.

Atividade desenvolvida com facilidade.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

desenvolvida

com
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Quadro 29: Exercício sólido composto – Workshop da Unp.
CÓDIGO

ANOS

DISCURSO

A1

2016

“O projeto arquitetônico escolhido foi um ambiente de interação,
com auditório museu, teatro e edifício com atividades variadas.”

A2

2014

“Projeto de uma construção ecológica com base em containers e
teto em pirâmide com placas de captação de energia solar”

A3

2016

“O projeto criado desenvolvido com origamis é uma universidade
com dois anexos (prédios), o primeiro é em formato de pirâmide
que está conectado com o segundo, que é um prédio com suas
fachadas de vidros. Complexo Universitário ”.

A4

2016

“Museu de esculturas invertido. ”

A5

2016

“Nível de jogo futurista com temática de RPG. ”

A6

2016

“Meu projeto contém uma capela ao lado um ornamento de
viação e por trás um prédio comercial”.

A7 e A18

2016

“Elaboramos a proposta urbana de um emaranhado de edifícios
inspirado na cidade de São Paulo. Com diferentes formas
geométricas diferentes espaços foram pensados”.

A8

2016

-

A9

2016

-

A10

2014

“Criei um complexo comercial, onde pode se ter além do
comércio habitual de roupas e produtos, um espaço em que venda
também serviços como esportes e proporções criativas de esportes
radicais. E também propor uma relação com o ambiente externo,
com espaços de lazer ao redor do prédio, como via de ciclismo,
um grande espelho d’água que podem fazer natação e etc. ”.

A11

2015

-

2016

“O trabalho realizado foi pensado como sendo uma estação de
metrô futurista. Pode-se observar diversas passagens para as
pessoas se locomoverem e sair em vários pontos da cidade. A
pirâmide representa um local de lanche e exposição de artes, para
que as pessoas possam se distrair enquanto esperam sua
condução”.

A12

MAQUETES

-
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A13

2015

-

A14

2015

“Projeto: Praça Leitura
O projeto parte como partido principal o uso das técnicas
aprendidas no minicurso de origami, onde se trata de uma praça
para leitura, onde os bancos, lixeiras e mobiliário p/
guardar/expor os livros são todos inspirados no que foi citado
acima”.

A15

2016

-

A16

2014

“Meu projeto é uma proposta de um museu de astrologia”.

A17

2016

“Meu Projeto é um prédio ao lado direito e ao lado esquerdo uma
capela”.

A19

2013

“Foi pensado edifícios comerciais com passagem interligada;
Escultura em forma de pirâmide invertida; Quiosques espalhados
ao largo da praça”.

A20

2016

-

A21

2016

“Vista panorâmica da cidade”.

A22

2014

“Projeto planejado para a exposição de artes, dividido por dois
espaços, no qual, um dos espaços é composto por um teatro e o
outro com finalidade à exposição de vários tipos de arte”.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

-
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4.7. Considerações sobre as experiências
Os dois minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2” possibilitaram a experiência
introdutória de um exercício de concepção formal de um elemento arquitetônico, além
de confirmarem a eficiência dos testes de visualização formal. Por meio destes,
averiguamos a influência da utilização de técnicas de dobraduras no desenvolvimento
da concepção formal de objetos arquitetônicos e observamos a eficiência da utilização
de técnicas de dobraduras no desenvolvimento da visualização formal.
O discurso dos participantes mostrou que o mimetismo e a geometria estão
presentes nos momentos iniciais de concepção da forma arquitetônica, mesmo que ainda
de modo incipiente.
A dobra esteve presente nos discursos das turmas de controle nas atividades de
concepção da maquete do pórtico (em 25% no caso da primeira turma e em apenas 5%
na segunda turma de controle), fato que foi de encontro ao pensamento da autora quanto
ao equívoco do uso do material empregado na confecção das maquetes da primeira
turma de controle, pois acreditávamos que o papel couchê, por ser mais maleável,
poderia inspirar os alunos a dobrar.
A análise das maquetes produzidas evidenciou que a dobra, apesar de não ter
sido citada nos discursos dos alunos de algumas turmas (minicursos “Técnicas de
Dobraduras 1 e 2”), foi utilizada como recurso de concepção, mesmo que de forma
aleatória/intuitiva. Tal fato aponta para a potencialidade do emprego da dobra como
ferramenta de concepção formal nos primeiros períodos de arquitetura e urbanismo,
sobretudo se isso acontecer de modo orientado e como exercício aplicado no
componente curricular Espaço e Forma 01.
Ao ponderar as estratégias propostas por Giuliano Orsi Marques Carvalho
(2016) para as etapas de ‘reconhecimento das turmas’ (RT), ‘atuação didático
pedagógica do docente’ (AD) e ‘condução das turmas’ (CT) – apresentadas no Quadro 3
-, observamos que algumas delas podem ter rebatimento no trabalho realizado nesta
tese.


A estratégia RT1, “Compreender que as ideias projetuais dos estudantes
iniciantes (EIs) podem trazer informações importantes sobre os mesmos”
(p.179), poderia ser contemplada por meio do Formulário de Investigação de
Precedentes e com a aplicação do “Exercício G”, os quais podem fornecer
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informações importantes sobre o alunado e facilitar a compreensão das ideias
projetuais dos estudantes iniciantes.


A RT2, “Esforçar-se para compreender as linguagens textuais e gráficas dos EIs,
ainda que desprovidas da linguagem técnico-arquitetônica convencionada”
(idem), poderia ser também alcançada através dos desenhos e dos discursos
produzidos no “Exercício G”, por favorecerem a compreensão das linguagens
textuais e gráficas dos estudantes iniciantes.



No caso da RT3, “Desenvolver exercícios projetuais com temas aderentes ao
conhecimento prévio e experiências cotidianas dos EIs, considerando-se a
relação dialógica entre o que se conhece e o que vai ser conhecido no processo
de repertorização arquitetônica” (ibidem), entende-se que, as maquetes
produzidas no minicurso “Técnica de Dobraduras” podem fomentar a criação de
exercícios projetuais vinculados ao conhecimento prévio e as experiências dos
estudantes iniciantes.



Quanto à oitava RT8, “Introduzir novos repertórios enquanto atividade de
descoberta aprofundada e plena de cada obra, não centrada apenas nos seus
aspectos cênicos, mas sim na compreensão do edifício como um todo” (ibidem),
percebe-se que o “Seminário de integração entre as disciplinas Espaço e Forma
01 e Geometria Gráfica 01”, pode ser utilizado para aumentar o repertório dos
estudantes iniciantes.



Para atender à AD1, “Perceber formas e instrumentos de expressão disponíveis
aos EIs como meio de complementação à insuficiência gráfica desses
estudantes” (CARVALHO, 2016, p.191), apontamos que as maquetes,
produzidas por meio da metodologia da tese, representam uma forma de
expressão dos estudantes iniciantes; também a técnica dos planos seriados pode
ser utilizada como um instrumento capaz de complementar a insuficiência
gráfica dos mesmos.



Dentre as estratégias de condução, observamos que a CT4, “Evitar o
retardamento da atividade dos EIs em temas que possam ser considerados
projetuais, como forma de estímulo à curiosidade desse alunado” (Idem), pode
ser atendida, por meio do “Exercício G” e do “Desenvolvimento de um elemento
arquitetônico”, pois, embora eles tenham sido pensados como exercício de
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concepção da forma, podem ser explorados como um exercício projetual para os
EIs.
Corroboramos com as referidas estratégias, especialmente as relacionadas ao
reconhecimento das turmas, pois, percebemos a possibilidade de se promover uma
aprendizagem significativa, por meio da implementação das mesmas, visto que, estão
atreladas ao cotidiano dos alunos iniciantes, por levarem em consideração: as vivências,
o conhecimento prévio, as limitações e potencialidades, as preferências e as motivações
destes.
4.7.1. Análise comparativa
A análise comparativa da produção das maquetes (exercício G) das Turmas de
Controle e das turmas que fizeram os minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2”
(Quadro 30) não permitiu identificar diferenças expressivas. Das maquetes produzidas
nas turmas que não fizeram os minicursos, percebemos a presença da dobra em oito
maquetes, das quais, cinco foram feitas na Turma de Controle (TC) e três na Nova
Turma de Controle (NTC). Dos seis alunos que fizeram o minicurso “Técnicas de
Dobraduras 1” (TD 1), quatro empregaram a dobra em suas maquetes. Dos dezesseis
que fizeram o “Técnicas de Dobraduras 2” (TD 2), seis a utilizaram.
O Quadro 31 expõe a produção das maquetes dos alunos (7) que não
participaram das turmas de controle nem fizeram os minicursos, nas quais, observamos
a presença do conceito de continuidade adquirido por meio da dobra.
Destacamos o exemplo A13, desenvolvido por um(a) aluno(a) que havia feito o
minicurso “Técnicas de Dobraduras 1”, com o intuito de ilustrar a influência do mesmo
na concepção do pórtico (Figura 140). Os pilares são prismas de base triangular, um
tipo de origami feito na oficina. Também a aluna A15 utilizou conhecimento
geométrico e técnicas de dobradura para confeccionar seu pórtico, pois fez o arco
dobrando duas folhas de papel várias vezes, deixando-as achatadas, sem desdobras, e
depois realizou mais uma dobra em cada folha para apoiar o arco na base da maquete
(Figura 141).
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Figura 140: Aplicação do conhecimento adquirido/Técnicas de Dobraduras 1.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Quadro 30: Análise comparativa das maquetes.
Código

Discursos

Observações

A3

“Pórtico feito com papel dobrado e recortado simetricamente, com
inspiração na arte e arquitetura islâmica.”

A técnica de dobradura explorada pelo aluno é denominada de kirigami – não foi
trabalhada na metodologia da tese, mas é um exemplo que também pode ser
explorado em trabalhos futuros.

A5

"(...) Comecei a trabalhar com dobraduras no papel até chegar à forma
concebida na maquete.”

Neste caso a dobra foi realizada aleatoriamente. Um trabalho de experimentação de
uma maneira completamente empírica.

A6

“Inicialmente fez-se dois cisnes de origami e se colocou um sobre o
outro. Cortou-se as cabeças dos cisnes e fez-se uma pequena abertura no
esterno dos pássaros...”

Este exemplo mostra como o origami foi utilizado, de forma consciente, para
conceber o pórtico.

A9

“A criação do pórtico envolveu o recorte de tiras do papel fornecido,
dobradura, fixação com cola e fixação na base.”

O aluno utilizou a dobra para conceber a base do pórtico. Também de forma
consciente.

A19

“Meu pórtico foi concebido a partir de experimentações com as duas
folhas de papel. Utilizando-se de dobraduras foi criado o protótipo
final...”.

Mais um trabalho que utilizou dobras valley e mountain para conceber o pórtico.
Estas foram as dobras exploradas pela metodologia.

A2

“Pórtico baseado e inspirado em um castelo de cartas de 4 andares.”

Neste caso o aluno utilizou dobras, mas não fez referência a técnica em seu
discurso.

A17

“A ideia foi inspirada em colunas do período clássico, da idade antiga
ocidental. Assim, as colunas receberam dobras, para simular riqueza de
detalhes. Os degraus, por sua vez, servem para trazer a ideia de elevação
e topo fechado, delimita o espaço de um portal.”

A dobra deste pórtico foi utilizada com uma função simbólica.

A19

“A obra consiste em um pórtico no qual um dos seus lados é formado
por cubos sobrepostos, que diminuem de tamanho, sendo o maior, o da
base. O outro lado da obra é uma estrutura levemente curva, com o
interior ‘sanfonado’. A principal inspiração para a obra foram as formas
geométricas primárias e as dobraduras. ”

O aluno além de utilizar dobras para conceber informa em seu discurso que as
dobraduras lhe inspiraram.

A2

“Um pórtico para a entrada de uma universidade tradicional no Japão. O
tsuru representa a esperança de um futuro melhor. ”

Este exemplo foi o que mais deixou claro a influência do minicurso “Técnicas de
Dobraduras 1”. A aluna utilizou um tessellation (exercício 4 da oficina tessellation)
para conceber o pórtico. E um origami como adorno (experiência pessoal anterior).

A13

“É o pórtico de uma barraca de praia. A parte de cima é feita de palha,
formando um entrançado. As colunas são de bambu (vários bambus
amarrados) e é mais fino que o representado na maquete.

Aqui tem-se outro exemplo da influência do minicurso. A aluna utilizou origami
para definir as colunas do pórtico (atividade 1 da oficina desenvolvimento de um
elemento arquitetônico - Figura 142).

TD 1

NTC

TC

ED

Maquetes
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Em seu discurso a aluna só menciona a geometria como ferramenta de concepção
do pórtico, porém, a dobra foi a técnica utilizada para a materialização da ideia
(Figura 143).

A16

“Meu objeto arquitetônico é um pórtico de uma reserva florestal; (...) O
pórtico de entrada se bifurca em dois, os quais são caminhos diferentes
para conhecer a reserva. (...). É um pórtico pequeno, porém com
destaque, mas sem tirar a atenção da reserva em si.”

Outro exemplo de utilização do origami para definir as colunas do pórtico
(atividade 1 da oficina desenvolvimento de um elemento arquitetônico).

A3

“A ideia é construir o pórtico de uma casa de ópera. Para isso utilizei a
mistura de formas modernas e ao mesmo tempo dando detalhes que
remetem a elegância da música clássica.”

Mais um caso em que a dobra foi utilizada inconscientemente. O efeito de
continuidade foi adquirido por meio da dobra feita na folha de papel.

A10

“Pórtico de inspiração contemporânea, posto como recepção de uma
cidade planejada e também contemporânea. Elaborado a partir de
prismas de base triangular justapostas, formando uma figura simétrica.”

Neste exemplo a aluna pode ter lembrado do origami feito no minicurso, (atividade
1 da oficina desenvolvimento de um elemento arquitetônico), porém fez os prismas
de base triangular dobrando de maneira simplificada.

A13

“Apresentação de um pórtico de um teatro. A ideia da máscara
representa a entrada do público na cabeça do artista, iniciando pela boca
até os desfechos mais complexos da mentalidade artística. Quanto mais
se aproxima do palco, mais detalhes e complexidades surgem no
pórtico. Os olhos da máscara apresentam vitrais e simbolizam a direção
da visão para o infinito do universo (céu).”

O aluno realizou algumas dobras para definir a máscara que representa a entrada, e
a técnica kirigami na estrutura do pórtico.

A15

“O pórtico constitui-se um único plano retorcido, sustentado por um
pilar sobre um espelho de água. Ele daria uma nova cara ao parque
Ibirapuera, em São Paulo.”

Neste exemplo ressalta-se o efeito de continuidade adquirido da mesma maneira
dos casos anteriores (A7 e A20 do minicurso Técnicas de Dobradoras 1, e A3, A5 e
A14 do minicurso Técnicas de Dobraduras 2.

A17

“A obra arquitetônica proposta consiste em um pórtico para uma cidade
praieira, em que a estrutura se baseia em dois pilares e destacando-se
uma estrutura imitando uma concha. ”

Idem ao caso anterior.

A20

“Pórtico para cidade litorânea. A estrutura é composta por uma viga
curva sustentada por dois pilares de base triangular, sendo um com base
maior que o outro. O da base menor serve de suporte para a vela e de
apoio para a base da jangada, representando a pesca, uma das principais
fontes de renda da cidade.”

O aluno utilizou o origami da atividade 1 da oficina desenvolvimento de um
elemento arquitetônico para definir os pilares.

TD 2

A15

“São três arcos de ogiva que se cruzam, permitindo a passagem de
veículos por dois deles, e pessoas pelo outro. Este seria um pórtico da
entrada de uma cidade. O lado direito de cada um é mais alto, e as
estruturas são mais finas na base.”

TC – Turma de Controle
NTC – Nova Turma de Controle
TD 1 – Técnicas de Dobraduras 1
TD 2 - Técnicas de Dobraduras 2
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Quadro 31: O uso da dobra de forma aleatória/intuitiva no exercício G.

Exercício aplicado após o minicurso Técnicas de
Dobraduras 2

Exercício aplicado após o minicurso Técnicas
de Dobraduras 1

Turmas

Código

A4

Maquetes

Discursos
“O pórtico será construído na entrada de um cais de cidade dependente economicamente
da atividade portuária. Por isso, a ondulação representa o movimento das águas e as
hastes fazem referência ao ancoramento dos navios/barcos. O pórtico funciona apenas
para a passagem de pessoas e se localiza direcionado para o encontro entre o rio e o mar.
Da mesma forma, no pórtico, há o encontro entre a ondulação e o suporte com a
angulação mais reta”.

Observações
A dobra, que deu a ideia de continuidade, foi
utilizada de forma aleatória/intuitiva para
representar as ondas do mar.

A7

“Pórtico de um parque municipal, composto de um pilar inclinado e três chapas
contorcidas de modo a quebrar a sensação de rigidez, criando um aspecto divertido e
interessante para a estrutura. ”

Neste caso, também, tem-se a utilização da dobra
de maneira aleatória/intuitiva. O aluno conseguiu
o efeito de continuidade adquirido por meio da
dobra feita na folha de papel, com a intenção de
quebrar a rigidez.

A20

“A ideia é fazer um pórtico de entrada para um festival internacional de música, que terá
esta edição no Brasil. A distribuição das curvas tem a intensão de lembrar as conchas que
vivem os caramujos e, além disso, a organização do menor para o maior tem a função de
convidar o público para entrar. ”

Efeito de continuidade adquirido por meio da
dobra feita na folha de papel.

A4

“Um monumento simbólico e funcional, para demarcar os limites de uma cidade. ”

Efeito de continuidade adquirido por meio da
dobra feita na folha de papel.

“Objeto arquitetônico: pórtico de uma galeria de arte.

A5

As formas apresentadas retratam de maneira única o que poderá ser encontrado dentro da
galeria. A parte superior representa pinceladas (referência aos quadros) e as colunas
juntamente com árvore encontrada, na entrada, representam as esculturas de formatos
diferenciados que a galeria pode oferecer. ”

Apesar de não mencionar no discurso, a aluna
utilizou a dobra para definir os pilares. Além
disto, o conceito de continuidade é observado na
cobertura.

A14

“O objeto arquitetônico em questão se trata de um pórtico para a Vila Olímpica, com
abertura para passagem em corte diagonal e em ritmo decrescente.

Ressalta-se a dobra que definiu o cone.

A21

“É um pórtico da praia de Pirangi. Ele possui forma de ondas (por ser uma praia) e um
barco simbolizando o modo de vida de grande parte da população de Pirangi (a pesca).
Ele possui ritmo e uma simetria, se desconsiderado o barco. ”

Neste exemplo as ondas foram representadas por
meio das dobras valley e mountain.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Figura 141: Concepção a partir do conhecimento geométrico e técnicas de dobraduras.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Ao fazer uma análise comparativa dos discursos de concepção do pórtico
(Tabela 4), temos que:


Dos 87 participantes, 71,26% (62 alunos) utilizaram apenas uma
ferramenta

no

processo

de

concepção

(geometria;

dobraduras;

mimetismo; propriedades do papel; material). Os mais explorados foram:
o método mimético de geração da forma (32 alunos - 36,78%, sendo que
destes 18 feitos nas turmas de controle e 14 nas demais), e a geometria
(21 alunos - 24,17%).


Os processos mistos foram verificados em 25 casos. Destes, o
mimetismo esteve presente em 21,84% (19) e a geometria em 24,14%
(21). Com exceção da Turma de Controle, os processos mistos foram
utilizados nas três outras experiências didáticas.



O mimetismo e a geometria estiveram presentes nos discursos das quatro
experiências didáticas;



As dobras foram referenciadas em 9,20 % (8 discursos) nas turmas de
controle e na turma que fez o minicurso “Técnicas de Dobraduras 1”.



O material foi narrado em 8,05% (7) dos discursos e as propriedades do
papel em 5,75% (5).
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Tabela 4: Análise comparativa dos discursos.
EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS
DISCURSOS

TOTAL
TC

NTC

TD1

TD2

Geometria

7

2

5

7

21

Dobraduras

4

-

-

-

4

Mimetismo

8

10

7

7

32

Propriedades do papel

-

1

-

-

1

Material

-

-

1

1

2

Mimetismo e dobraduras

1

-

1

-

2

Mimetismo e geometria

-

5

5

4

14

Mimetismo, geometria e propriedades do papel

-

1

-

-

1

Mimetismo e propriedades do papel

-

1

-

-

1

Geometria e propriedades do papel

-

2

-

-

2

Mimetismo e dobras

-

1

-

-

1

Geometria e dobras

-

1

-

-

1

Geometria e material

-

-

2

1

3

Mimetismo e material

-

-

1

1

2

20

24

22

21

87

Total
TC – Turma de controle.
NTC – Nova turma de controle.
TD1 – Técnica de dobraduras 1.
TD2 – Técnica de dobraduras 2.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

De acordo com a Tabela 4, considerando-se os processos mistos, o processo
mimético foi o mais explorado pelos alunos nas quatro experiências didáticas, somandose 53 (60,92%) trabalhos. Em segundo lugar, temos o emprego da geometria como
ferramenta de concepção, que foi encontrada em 42 (42,28%) dos discursos. Este fato
era esperado, uma vez que, como dito no capítulo 1, no item 1.1., na concepção e
processos de projeto, o método de geração formal mais apropriado para as atividades
projetuais propedêuticas é o mimético, como confirmam Doris C. C. K. Kowaltowski,
Anna Paula Silva Gouveia e Ana Lúcia Nogueira de Camargo (2001, p.1100) “[...] para
o aluno iniciante é necessário um nível mimético mínimo para que consiga estruturar
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seu pensamento espacial de forma reflexiva”. Quanto à geometria, este resultado
ressalta que, quando a prática de ensino de geometria é voltada para a compreensão da
tridimensionalidade, há um ganho no tocante ao desenvolvimento das atividades
projetuais. Neste caso, os resultados foram espontâneos, ou seja, partiram dos próprios
alunos, indicando que tanto o mimetismo quanto a geometria podem se tornar
ferramentas de concepção a serem exploradas de forma orientada pelos professores nos
primeiros exercícios de projeto, por meio de exercícios que explorem além das técnicas
de dobraduras, traçados reguladores inventados pelos alunos, e o estudo de referências,
para que os mesmos criem um repertório mínimo que os auxilie no ato de conceber.
Reforçando a influência do mimetismo e da geometria como recursos que podem
ser explorados como atividades propedêuticas de concepção, apresentamos os gráficos
da Figura 142, que mostram estes resultados de forma comparativa entre as experiências
didáticas em questão.

Figura 142: Geometria e mimetismo nas experiências didáticas.
Geometria

Mimetismo

Mimetismo e geometria

TC – Turma de controle.
NTC – Nova turma de controle.
TD1 – Técnica de dobraduras 1.
TD2 – Técnica de dobraduras 2.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Como observamos nos gráficos, a geometria foi mais explorada pelos alunos nas
turmas TC e TD2 (33% dos trabalhos). Em segundo lugar, ficou a turma TD1 com 24%,
e em apenas 10% dos trabalhos na turma NTC. Entretanto, o mimetismo foi mais
empregado na NTC (31%), desta vez, os resultados iguais ficaram nas turmas TD1 e
TD2, equivalentes à 22%. A TC empregou o mimetismo em 25% dos trabalhos. No
caso do processo misto mimetismo e geometria a equiparidade ficou entre as turmas
NTC e TD1, em 36% dos trabalhos, na turma TD2 encontramos 28% e na turma TC não
tivemos o referido processo misto.
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Quanto ao levantamento feito do formulário investigação de precedentes
(apêndice A), os dados pessoais dos 22 alunos que fizeram os minicursos “Técnicas de
Dobraduras 1” (6 alunos) e “Técnicas de Dobraduras 2” (16 alunos), nos revelaram que:
63% (14) dos alunos tinham pouca experiência, sendo que 22% (5) destes participaram
do minicurso “Técnicas de Dobraduras 1” e 40% (9) do “Técnicas de Dobraduras 2”, ou
seja, 83% dos participantes do primeiro minicurso e 56% do segundo. Além disso,
18,18% (4) afirmaram não ter nenhuma experiência, 9% (2) informaram ter razoável
experiência e outros 9% (2) disseram ter experiência básica.
Quanto à planificação e montagem dos sólidos 36% (8) informaram ter pouca
experiência; 31% (7) responderam que não ter nenhuma experiência; 22% (5)
afirmaram ter experiência básica, e 9% (2) ter experiência razoável.
Com origami, 40% (9) informaram ter pouca experiência; 50% (11) disseram
que não tinham nenhuma experiência; nenhum participante revelou ter experiência
básica e apenas 9% (2) afirmaram ter razoável experiência.
Verificamos a produção das maquetes do exercício G, aplicado no componente
curricular Espaço e Forma 01, dos alunos que fizeram os minicursos “Técnicas de
Dobraduras 1 e 2” (apêndice Q) para compará-las com as produzidas nos referidos
minicursos e identificar a influência dos mesmos nos resultados. De acordo com a
análise comparativa (Quadro 32), temos que: dos 6 alunos que realizaram o minicurso
“Técnicas de Dobraduras 1”, 66% (4) empregaram os conteúdos adquiridos na
concepção do pórtico. Enquanto que, no caso da influência do minicurso “Técnicas de
Dobraduras 2”, apenas 21% (3) dos 14 alunos conceberam o pórtico, utilizando as
técnicas apreendidas no referido minicurso. Contudo, somando-se os 28% (4) casos de
utilização do conceito de continuidade, proveniente da dobra, chegamos a 50% (7) de
interferência das técnicas de dobraduras na produção dos pórticos. Fato que confirmou a
eficiência dos exercícios dos minicursos como atividades propedêuticas, que podem ser
exploradas como exercício de integração entre os componentes curriculares Espaço e
Forma 01 e Geometria Gráfica 01.
Além destes resultados, fizemos uma síntese das ferramentas de concepção
empregadas em todas as maquetes produzidas no exercício G, disponibilizada no
Quadro 33. E uma análise das mesmas, de forma reduzida, levando-se em consideração
os discursos dos alunos e a observação pessoal da autora (Quadro 34).
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Quadro 32: Experiências anteriores, vivência, elemento arquitetônico e exercício G.
Experiências
Anteriores
DP

PMS

EB

VIV

MINI

Elemento
Arquitetônico

Exercício G

Obervações

ORI

RE

Sim

TD1

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Houve influência do minicurso no
Exercício G. Uso de um tessellation como técnica de concepção do pórtico. A falta de experiência com DP não
interferiu nos resultados. Ressalta-se a experiência básica na PMS e a razoável experiência em origami como
fatores que contribuíram na produção da maquete.
Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica tessellation. Não houve influência do minicurso no Exercício
G. A não vivência, a falta de experiência com DP e origami e a pouca experiência com PMS foram fatores que
podem ser percebidos por meio dos resultados.

NE
NE

TD2
Não

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência no Exercício G.
Uso aleatório do conceito de dobra - sentido de continuidade. Aproveitamento da maleabilidade do papel. A não
vivência, a falta de experiência com DP e origami e a pouca experiência em PMS, não interferiram nos resultados.
Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência do minicurso
no Exercício G. Uso aleatório do conceito de dobra - sentido de continuidade. Aproveitamento da maleabilidade
do papel. A não vivência e a falta de experiência com DP e origami e a pouca experiência com PMS não
interferiram nos resultados.

PE

Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica origami. Não houve influência do minicurso no Exercício G.
Uso aleatório do conceito de dobra - sentido de continuidade. Aproveitamento da maleabilidade do papel. A falta
de convívio e a pouca experiência em DP, PMS e origami não interferiram nos resultados.
Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Houve influência no Exercício G. A
pouca experiência em DP, PMS e origami podem ter contribuído com os resultados.

PE

NE

PE

TD1

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Houve influência no Exercício G. A
convivência e a pouca experiência com DP e origami interferiram positivamente, e a falta de experiência com
PMS não prejudicou os resultados.

Sim
PE

Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica origami. Houve influência do minicurso no Exercício G. A
pouca experiência em DP, PMS e origami podem ter contribuído com os resultados.

NE

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência do minicurso
no Exercício G. A pouca experiência em DP e origami podem ter influenciado positivamente a primeira maquete.
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Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência do minicurso
no Exercício G. A pouca experiência em DP, PMS e origami interferiram mais no resultado da primeira maquete.

PE
PE

Sim
Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica origami. Não houve influência do minicurso no Exercício G.
A pouca experiência em DP e PMS e a falta de experiência em origami podem ter interferido nos resultados.

Não

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência do minicurso
no Exercício G. A pouca experiência em DP e a falta de convívio e de experiência em PMS e origami podem ter
interferido nos resultados.

Sim

Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica tessellation. Não houve influência do minicurso no Exercício
G. A pouca experiência em DP e a falta de experiência em PMS e origami podem ter interferido nos resultados.

NE
NE

PE

Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica tessellation. Não houve influência do minicurso no Exercício
G. Uso aleatório do conceito de dobra - sentido de continuidade. Aproveitamento da maleabilidade do papel. A
falta de convívio não interferiu nos resultados. A pouca experiência em DP a experiência básica em PMS pode ter
contribuído com os resultados.

EB
TD2
Não

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência do minicurso
no Exercício G. A falta de convívio e de experiência em PMS e origami e a pouca experiência em DP não
interferiram nos resultados.

NE

RE

Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica tessellation. Houve influência do minicurso no Exercício G. A
pouca experiência em DP e Origami e a experiência razoável em PMS contribuíram com os resultados.

PE

NE
NE
RE

EB

EB

PE

-

Elemento arquitetônico desenvolvido com a técnica origami. O aluno não participou do Exercício G, pois não era
aluno do componente curricular Espaço e Forma 01. A falta de experiência em PMS e origami não interferiram no
resultado.

-

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. O aluno não participou do Exercício
G, pois não era aluno do componente curricular Espaço e Forma 01. O convívio a pouca experiência em DP, a
experiência razoável em PMS contribuiu com o resultado. A falta de experiência com origami não interferiu.

Sim

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência do minicurso
no Exercício G. O convívio, a experiência básica em DP e em PMS e a pouca experiência em origami
contribuíram com os resultados.
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EB

RE

NE

NE

Não

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Houve influência no Exercício G. A
falta de convívio e de experiência em PMS e origami pode ter interferido nos resultados. A experiência básica em
DP contribuiu.

PE

Sim

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Não houve influência no Exercício G.
O convívio, a razoável experiência em DP, a experiência básica em PMS e a pouca experiência em origami
contribuíram com os resultados.

RE

Não

TD2

EB

DP – Dobraduras de papel
PMS – Planificação e montagem de sólidos
ORI – Origami
VIV – Vivência
MINI – Minicurso

Elemento arquitetônico desenvolvido com as técnicas origami e tessellation. Houve influência no Exercício G. A
falta de convívio não interferiu nos resultados, e a razoável experiência em DP e origami e a experiência básica em
PMS contribuíram com os resultados.
PE – Pouca experiência
NE – Nenhuma experiência
EB – Experiência básica
RE – Razoável experiência

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Quadro 33: Maquetes produzidas no exercício G.
FERRAMENTAS DE CONCEPÇÃO
Turmas

Único processo
G

TC

NTC

A1
A2
A14
A18

A22

M
A4
A10
A11
A16
A17
A20
A2
A3
A4
A7
A13
A14
A16
A21

TD 01

A8
A15
A19

A3
A5
A6
A11

TD 02

A2
A6
A9
A10
A11

A1
A7
A13
A18

D

MT

Processo Misto
PP

MD

MG

MGPP

A5
A6
A9
A19

MPP

A7*
A13*

A18

A17

A2

A12

A8
A12
A15
A23

A4
A10

A19
A20
A21

A5*
A9
A10
A11

A17*
A20*
A22*

A1
A6*

MGD

GPP

A3

A8*
A12*
A15*

A20
A24*

GD

GMT

A19

A9*
A12*
A14*

A7*
A16*

A1
A18

A3*
A4*
A5*
A17*

A14*
A15*

A8

*A propriedade do papel foi utilizada aleatoriamente.
G – Geometria
MD – Mimetismo e dobraduras
M – Mimetismo
MG – Mimetismo e geometria
D – Dobraduras
MGPP – Mimetismo, geometria e propriedades do papel
MT – Materiais
MPP – Mimetismo e propriedades do papel
PP – Propriedades do papel
MGD – Mimetismo, geometria e dobraduras
Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.

MTD MMT

A13

Dobra como conceito e/ou
dobraduras
Aleatoriamente
Dobraduras Continuidade

A11

A13
A18
A19
A20

A2

A9
A15
A18
A20

A21

A15
A16

A16

A20

GPP – Geometria e propriedades do papel
GD – Geometria e dobraduras
GMT – Geometria e materiais
MTD – Materiais e dobraduras
MMT – Mimetismo e materiais

A7
A8
A10
A12
A14
A20
A3
A4
A5
A14
A15
A21
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Quadro 34: Análise de todas as maquetes produzidas no exercício G.
Código

Turma de Controle

Nova Turma de Controle

Técnicas de Dobraduras 01

Técnicas de Dobraduras 02

A1

Uso da geometria como ferramenta de
concepção. No caso o aluno explorou, de
forma aleatória, a operação geométrica
homotetia.

Uso do mimetismo: o aluno se inspirou no
Morro do Careca. E aproveitou a
maleabilidade do papel, de forma
aleatória – elemento curvo.

Uso da geometria: “... A cobertura é
ondulada
levemente...”.
Uso
de
materiais: “... duas colunas formadas a
partir de elementos (como bambu, por
exemplo) reversamente dispostos...”.

Uso do mimetismo: “... exaltando um dos
seus maiores símbolos: o astro rei”.

Uso da geometria como ferramenta de
concepção. A operação geométrica
simetria foi empregada aleatoriamente na
busca do equilíbrio de linhas retas e
curvas no coroamento do pórtico, e como
estrutura uma base piramidal.

Uso do mimetismo: “... inspirado em um
castelo de cartas...”. Uso aleatório da
dobra – tiras de papel dobradas
formando elementos prismáticos.

Uso do mimetismo e dobraduras: “... O
tsuru representa a esperança de um futuro
melhor. ”

Uso da geometria: “... elementos
retangulares em forma de X....uma
organização radial...”

Exemplo de exploração do mimetismo:
“... lembrança de edificações simples, de
uma água, (...) representando edificações
de duas águas. ”

Uso do mimetismo: “...forma de uma
baleia...”.

Uso do mimetismo: “...elegância da
música clássica. ” A dobra utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade. Também se percebe o
aproveitamento da maleabilidade do
papel, de forma aleatória – elemento
curvo.

Exemplo de exploração do mimetismo.
“... A boca ‘assustada’ da carinha é a
entrada do brinquedo. ”

Uso do mimetismo: “...a ondulação
representa o movimento das águas e as
hastes fazem referência ao ancoramento
dos navios/barcos...”. Uso da geometria:
“...suporte com a angulação mais reta...”

Uso do mimetismo: “...um monumento
simbólico e funcional...”. A dobra
utilizada aleatoriamente como conceito sentido de continuidade. Também se
percebe
o
aproveitamento
da
maleabilidade do papel, de forma
aleatória – elemento curvo.

A2

A3

A4

Exemplo do uso da dobra como processo
de concepção. A geometria também foi
utilizada “... papel dobrado e recortado
simetricamente ...”. Assim como o
mimetismo “... inspiração na arte e
arquitetura islâmica. ”

O mimetismo foi empregado como
processo de concepção. “... representar
algo glorioso e brilhante ...”
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A5

A6

A7

A8

A dobra foi utilizada de forma consciente
no processo de concepção deste pórtico.
“... comecei a trabalhar com dobraduras
no papel ...”.

Uso do mimetismo: “...a cobertura em
forma de escamas...”. Uso da geometria:
“...pórtico, composto por dois arcos, ...”. E
aproveitamento da maleabilidade do
papel de forma aleatória – elemento curvo,

Uso do mimetismo: “...inspirado nas
ondulações das dunas...”.

Uso do mimetismo: “...a parte superior
representa pinceladas...”. A dobra
utilizada aleatoriamente como conceito sentido de continuidade. Também se
percebe
o
aproveitamento
da
maleabilidade do papel, de forma
aleatória – elemento curvo.

Outro exemplo em que a dobra foi
utilizada de forma consciente no processo
de concepção deste pórtico. “... fez-se dois
cisnes de origami ...”.

Uso do mimetismo: “...a união dos três
poderes...”.
E
aproveitamento
da
maleabilidade do papel, de forma
aleatória – elemento curvo.

Uso do mimetismo: “...foi inspirado no
movimento das ondas...”. Aproveitamento
da maleabilidade do papel, de forma
aleatória – elemento curvo.

Uso da geometria: “...blocos retangulares
sobrepostos e com subtrações. ”

Exemplo de exploração do mimetismo.
“... me inspirando nas dunas da cidade. ”
Aproveitamento da maleabilidade do
papel, de forma aleatória – elemento
curvo.

O mimetismo foi empregado como
processo de concepção. “Inspirado no
nascer do sol, ... velas das jangadas....
Representam o mar iluminado pelo sol ”.

Uso da geometria: “...pilar inclinado e três
chapas contorcidas...”. A dobra utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade. Também se percebe o
aproveitamento da maleabilidade do
papel, de forma aleatória – elemento
curvo.

Uso do mimetismo e da geometria:
“...abóbada vazada lembra uma coroa real.
O pórtico remete à arquitetura antiga e traz
algumas lembranças de diversos estilos,
...”.

Uso da geometria como ferramenta de
concepção. Sobreposição de semiarcos e
arco. Aproveitamento da maleabilidade
do papel, de forma aleatória – elemento
curvo.

Uso do mimetismo: “...inspirações
clássicas e do Beach Park...”. Uso da
geometria: “...sobreposição de troncos de
cone...”

Uso
da
geometria:
“...elementos
curvos...”.
A
dobra
utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade. “...buscando a impressão de
leveza...”.

Uso da geometria: “...um sólido
geométrico...e arcos...”. Uso do material:
“...os materiais que serão utilizados para a
construção serão muito importantes para
chegar ao resultado desejado. ”

A dobra utilizada como técnica de
concepção de forma consciente. “A criação

O mimetismo: “...uma estrutura que
lembra o símbolo do infinito...”. A

O mimetismo: “...O estilo do pórtico visa
ser leve e moderno...”. Também se percebe

Uso da geometria: “...um cubo para
representar a estrutura do shopping e o

A9
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geometria: “...a parte superior seria
curvada ... estrutura mais circular... colei
a parte superior central ao topo do arco...”.
A maleabilidade do papel: “a curvatura
do próprio papel couchê modificou a
primeira ideia do pórtico. Utilização das
propriedades do papel de forma
consciente.

o aproveitamento da maleabilidade do
papel, de forma aleatória – elemento
curvo.

O mimetismo foi empregado como
processo de concepção. “Inspirada na
montanha russa, ...”.

Aproveitamento
consciente
da
maleabilidade do papel: “...foi utilizado
como inspiração a resiliência do próprio
papel couchê.... O uso do mimetismo:
“...inspirada
na
forma
de
um
escorregador... inspirada na forma de um
aracnídeo. ” E uso da geometria: “...O
volume é composto por uma forma
retangular seccionada, onde é sustentada a
curva...”

Uso do mimetismo: “...sensação de
entrada em si, é uma espécie de corredor
com seu começo mais largo e seu final
mais baixo e estreito, o corredor vai
diminuindo e a pessoa vais sendo de
certa forma encurralada. ” Uso da
geometria: “...um formato irregular,
porém seguindo uma lógica...” A dobra
utilizada aleatoriamente como conceito sentido de continuidade.

Uso da geometria: “...prismas de base
triangular justapostos, formando uma
figura simétrica. ”

O mimetismo foi empregado: “... remeti
as folhas que compõem uma árvore, ...”.
A dobra foi utilizada de forma aleatória ...
há elementos entrelaçados que simulam
um tronco ...”

Mais um exemplo consciente das
propriedades do papel: “A ideia do
projeto nasceu com o objetivo de testar as
propriedades do material...” Emprego da
geometria: “...os arcos mostram a leveza
do papel e o cilindro a maleabilidade dele.
O uso do mimetismo: “...juntos, formam
uma composição conceitual de flecha
curvada...”.

Uso do mimetismo: “...o pórtico remete às
montanhas... as linhas curvas que dão
suporte ao pórtico lembram as margens do
rio...”

Uso da geometria: “...seus arcos se
cruzam gerando um objeto de caráter
contemporâneo.
Apresentam
uma
assimetria entre si...”

A geometria como ferramenta de
concepção: “...ângulos de 30 e 60 graus,
...”. Aproveitamento da maleabilidade do
papel – elemento curvo, de forma
aleatória.

Uso o mimetismo: “Inspirado nas curvas
de Niemeyer... A cobertura com curvas
leves, relembrando as ondas do mar...”
Uso da geometria: “...coluna com curvas
ascendentes...”.

Uso do mimetismo: “...inspirado em
holofotes...”
A
dobra
utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade.

Uso do material: “...utilizando as formas
naturais, como: troncos, flores e bambu. ”

do pórtico envolveu o recorte de tiras do
papel, dobraduras, …”

A10

A11

A12

pórtico possui um formato curvado...”.
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A13

Emprego do mimetismo: “O pórtico La
mar é inspirado na natureza...movimento
das ondas quando elas quebram...”

Uso do material: “...A parte de cima é
feita de palhas...as colunas são de
bambu...”

Uso do mimetismo: “...A ideia da máscara
representa a entrada do público na cabeça
do artista, iniciando pela boca...os olhos da
máscara apresentam vitrais e simbolizam a
direção da visão pata o infinito do universo
(céu). ”

Uso da geometria e da maleabilidade do
papel de forma aleatória.

Mais um exemplo do mimetismo:
“...Inspirado no Arco do Triunfo da Coreia
do Norte. ”

Uso do mimetismo: “...representa os três
eixos do conhecimento universitário...”. A
dobra utilizada aleatoriamente como
conceito - sentido de continuidade e
aproveitamento da maleabilidade do
papel de forma aleatória.

Uso da geometria: “...abertura para a
passagem em corte diagonal e em ritmo
decrescente…”. A dobra utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade
e
aproveitamento
da
maleabilidade do papel de forma
aleatória.

Uso da geometria e da maleabilidade do
papel de forma aleatória. “... usei curvas
para que chamasse atenção, pois ainda
hoje as formas retas são predominantes na
paisagem”.

Uso do mimetismo: “...princípio moderno
e minimalista...”. Uso da geometria:
“...cinco partes triangulares menores e
uma idêntica, porém maior... estrutura
pontuada e harmônica entre si. ”

Uso da geometria: “...três arcos de ogiva
que se cruzam...” Apesar de não ter feito
referência no discurso o aluno fez
dobraduras.

Uso da geometria: “...plano retorcido...”.
A dobra utilizada aleatoriamente como
conceito - sentido de continuidade e
aproveitamento da maleabilidade do
papel de forma aleatória.

Uso da geometria: “...o pórtico de entrada
se bifurca em dois...” Aproveitamento da
maleabilidade do papel, de forma
aleatória. Apesar de não ter feito referência
no discurso o aluno fez dobraduras.

Uso do mimetismo: “...A ideia é manter
uma conexão com a natureza ...A forma no
qual o pórtico foi inspirado foi a de um
parapaint...”.
Uso
do
material:
“...composto por materiais leves como a
lona que compõe a cobertura e o bambu
utilizado na estrutura... Aproveitamento da
maleabilidade do papel, de forma
aleatória.

Uso do mimetismo: “... inspirado em um
nacho, ...”. Uso aleatório do conceito de
dobra - sentido de continuidade, e
aproveitamento da maleabilidade do
papel de forma aleatória.

A14

A15

A16
Uso do mimetismo: “...inspirado numa
cadeia de DNA, ...”.

Uso do mimetismo: “...as duas estruturas
lembram flores desabrochando...”
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A17
Uso do mimetismo: “O pórtico que criei
chama-se ‘filtro 17’, ...”.

A18

Uso da geometria:
irregulares
agrupados
espacial...”.

“...três
com

arcos
tensão

Uso da maleabilidade do papel de forma
consciente: “...analisando as propriedades
do papel couchê, achei interessante
trabalhar com sua leveza e com o efeito
que consegui enrolando-o.…”. A dobra
utilizada aleatoriamente como conceito sentido de continuidade.

Uso da geometria e do material: “...um
arco trançado de madeira...”

Uso do mimetismo: “...uma estrutura
imitando uma concha. ” A dobra utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade
e
aproveitamento
da
maleabilidade do papel de forma
aleatória.

Uso do mimetismo: “...inspirado na
cultura japonesa...”

A dobra foi utilizada de forma consciente:
“...Utilizando-se de dobraduras...”.

Uso da geometria: “...cubos sobrepostos,
que diminuem de tamanho...”. Um
exemplo de homotetia. Uso da dobra:
“...uma estrutura levemente curvada com o
interior sanfonado. A principal inspiração
para a obra foram as formas geométricas
primárias e as dobraduras”.

Uso da geometria: “...duas pirâmides de
base triangular, sendo que uma está
invertida…”.

Uso do mimetismo: “...a árvore que
remete à criação da cidade e o obelisco que
marca o centro da cidade...”. Uso da
geometria:
“...vários
cubos
e
prismas...formas irregulares...”

Uso do mimetismo: “...baseado em elos,
que ligam espaços e pessoas ...”. A dobra
foi utilizada de forma aleatória: - sentido
de continuidade. E aproveitamento da
maleabilidade do papel d4 forma
aleatória.

Uso da maleabilidade do papel: “...A
ideia foi obtida por meio do próprio
trabalho
com
o
material
disponibilizado...”. Uso da geometria:
“...trabalho com as curvas...”. A dobra
utilizada aleatoriamente como conceito -

Uso do mimetismo e da geometria: “...A
distribuição das curvas tem a intensão de
lembrar as conchas que vivem os
caramujos...”.
A
dobra
utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade
e
aproveitamento
da

Uso do mimetismo: “...suporte para a vela
e de apoio para a base da jangada,
representando a pesca...” Uso da
geometria: “...uma viga curva sustentada
por dois pilares de base triangular

A19

A20

Uso do mimetismo: “...inspirada em
colunas do período clássico...”. Uso da
dobra: as colunas receberam dobras, para
simular riqueza de detalhes…”

Uso do mimetismo: “...por ser grande o
pórtico é imponente e traz a ideia de
grandiosidade da cidade...”. Uso da
geometria: “...transmitir um ar moderno
através das curvas...”. A dobra utilizada
aleatoriamente como conceito - sentido de
continuidade
e
aproveitamento
da
maleabilidade do papel de forma
aleatória.
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sentido de continuidade.

maleabilidade
aleatória.

do

papel

de

forma

A21
-

Uso do mimetismo: “...criei um pórtico
onde as colunas lembravam troncos e
galhos.... Ainda pensei no enfeite do
tronco feito por cipós e flores.”.

Uso do mimetismo: “...junção de duas
árvores...”. Uso do material: “...um
pórtico todo de madeira...”

-

A22
-

-

Uso da geometria: “...uma relação de
cheios e vazios em seus pilares e a
passagem de carros tem forma de
semicírculo...”.

Uso do mimetismo: “...formato de
onda...bolhas de acrílico...lembrar o
mundo marinho”. Uso da geometria:
“...arco trabalhado no formato de onda...”.
Aproveitamento da maleabilidade do
papel, de forma aleatória.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A23
-

Uso da geometria: “...transformação de
prismas com o objetivo de obter elementos
curvos...”. Uso do mimetismo: “...foram
utilizados como referência o Pórtico dos
Reis Magos e o Pórtico do Sol.…”.

A24
-

Uso do mimetismo: “...possui forma de
ondas e um barco simbolizando o modo de
vida... (a pesca) Uso da geometria:
“...possui ritmo e simetria...”

Uso
da
geometria:
“...
pontes
caracterizadas pela parte curvilínea... um é
retilínea com 8 faces. A outra com formato
de paralelepípedo...”.
Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.
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4.7.2. Exercícios das oficinas
Neste item, apresentamos uma análise dos exercícios realizados nas oficinas dos
minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2” para investigar se os resultados revelaram a eficácia
da utilização de técnicas de dobraduras no desenvolvimento da visualização e no
desenvolvimento da concepção formal de objetos arquitetônicos (primeiro e segundo objetivos
da tese).
4.7.2.1.

Primeira oficina – Visualização formal

Como visto no item 4.2, a oficina visualização formal foi pensada para subsidiar o
primeiro objetivo específico da tese: Verificar a eficácia da utilização de técnicas de dobraduras
no desenvolvimento da visualização formal.
De acordo com os resultados da primeira atividade denominada “Papel Dobrado e
Perfurado” (apêndice C) pôde-se observar que o Exercício 1 foi entendido pelos alunos, como
mostram o Quadro 22, que apresenta os resultados dos minicurso “Técnica de Dobraduras 1”, e
o Quadro – Resultado das oficinas – Técnicas de Dobraduras 2 (apêndice R - volume 2). Diante
dos referidos resultados, já discutidos (p.163) e comparados (p.175), afirmamos que o exercício
em questão revelou ser uma ferramenta que deve ser usada, principalmente, no componente
curricular Geometria Gráfica 01, para desenvolver a visualização formal dos alunos
ingressantes. Vale salientar que este dever ser aplicado logo no início da segunda unidade, após
o conteúdo de geometria plana (simetria, reflexão, etc.) e antes de iniciar o conteúdo referente a
geometria descritiva, uma vez que auxiliará ao alunado na assimilação do sistema mongeano de
projeção, por aumentar a capacidade de abstração e de visualização formal necessárias a
compreensão da espacialidade. Fato que será refletido no componente curricular Espaço e
Forma 01, pois ajudará também no desenvolvimento da concepção formal.
A segunda atividade “Planificação e Desenvolvimento de Sólidos” teve como
instrumento de averiguação da visualização formal o Exercício 2, já anteriormente mencionado
e analisado (apêndice C).
Como no caso anterior, mostrou-se ser potencialmente indicado para fixar o conteúdo
vistas ortográficas da geometria descritiva, ministrado no componente curricular Geometria
Gráfica 01. Consequentemente, também facilitará o desenvolvimento da concepção formal. Ou
seja, os dois exercícios da oficina visualização formal são exemplos de possibilidades de
integração entre os componentes curriculares em questão.

255
4.7.2.2.

Segunda oficina – Origami

Os exercícios da oficina de origami, pensados com o intuito de introduzir as informações
básicas da técnica milenar japonesa, foram adequados. Como descrito, mais especificamente nos
itens 4.4.1.2 e 4.5.2, os diagramas dos exercícios 1 e 2 foram bem compreendidos, fato que
possibilitou a execução da pirâmide de base quadrada sem dificuldades. Portanto, podemos
adotar os referidos exercícios como introdutórios no ensino da técnica de dobradura em questão.
Trata-se de um origami modular, onde a face da pirâmide corresponde ao módulo, ou seja,
podemos desenvolver outros elementos tridimensionais, além da pirâmide, a partir deste,
instigando desta maneira a criatividade do aluno. Assim, conseguimos ir além do simples
exercício do origami trabalhado em uma sala de geometria aplicada. Neste caso, indicamos
como uma possibilidade de integração entre os componentes curriculares Geometria Gráfica 01
e Espaço e Forma 01.
4.7.2.3.

Terceira oficina – Tessellation

A terceira oficina dos dois minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2” denominada
tessellation foi a que mais ofereceu possibilidades de criação, portanto favoreceu o segundo
objetivo da tese, para rememorar: “averiguar a influência da utilização de técnicas de dobraduras
no desenvolvimento da concepção formal de objetos arquitetônicos”. Fato possibilitado por
meio dos quatro exercícios definidos pela metodologia (apêndice E).
Os três primeiros exercícios, em questão, transcorreram sem maiores dificuldades, porém
o quarto, último exercício, não ocorreu de maneira satisfatória nos dois minicursos. Foi
percebido que o tempo destinado para a realização deste foi inadequado. Para se alcançar um
resultado mais adequado deveria se ter, pelo menos, mais um dia de minicurso dedicado à
correção dos padrões criados pelos alunos. Este fato ocorreu pela dificuldade que os alunos
apresentaram de atender aos teoremas Maekawa e Kawasaki. Contudo, serviu como exercício de
criação, como podemos comprovar mediante os resultados dos exercícios expostos, nos itens
4.4.1.3 e 4.5.3 e as maquetes produzidas na última oficina, comentada no próximo item,
disponibilizadas no apêndice M.
Vale salientar que as dificuldades supramencionadas podem ser suprimidas com um
tempo maior de exercício de criação de seus próprios padrões. E que apesar deste incidente,
puderam-se obter resultados bem satisfatórios nesta oficina.
4.7.2.4.

Quarta oficina – Desenvolvimento de um elemento arquitetônico

Na primeira atividade da quarta, e última, oficina os alunos aprenderam a fazer prismas
retos de bases variadas com a técnica de origami para criar sólidos compostos e na segunda,
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criaram um elemento arquitetônico a partir das experiências vivenciadas nas três oficinas
anteriores e do próprio conhecimento geométrico.
Como descrito no capítulo 3 no item 4.3.4, na página 137, após a construção do sólido
composto de origami os alunos deveriam considerar apenas as superfícies externas do mesmo,
como ilustra a Figura 80. Mas, devido ao tempo previsto para esta atividade não foi cobrado que
os alunos esboçassem a representação da planificação do referido sólido e destacassem as
superfícies externas que deveriam ser as únicas consideradas.
Como no caso do exercício da criação de um tessellation exigiu mais tempo, seria
necessário, também, mais um dia para se trabalhar detalhadamente nesta atividade. Porém,
apesar desta questão, os resultados adquiridos mostraram a eficácia da aplicabilidade desta
experiência como exercício de integração entre os dois componentes curriculares Espaço e
Forma 01 e Geometria Gráfica 01. Isto porque se trata apenas de um exercício propedêutico de
concepção, focado somente na geração da forma, sem outras preocupações atreladas ao processo
de projeto como, por exemplo, a função que é um assunto introduzido no componente curricular
Espaço e Forma 02, no semestre subsequente.
Como pensado na metodologia, a criação do elemento arquitetônico, último exercício
dos minicursos “Técnicas de Dobraduras 1 e 2”, subsidiou o exercício G, aplicado no
componente curricular Espaço e Forma 01, que pôde confirmar a hipótese como explicitado, no
item “Discussão da hipótese”, especificamente por meio do Quadro 36. Após ter discutido
possibilidades de integração entre os componentes curriculares Espaço e Forma 01 e Geometria
Gráfica 01 e ter discutido a hipótese, tivemos subsídios para determinar recomendações para o
ensino de projeto, fundamentadas na filosofia da integração e tendo como suporte a geometria
aplicada à arquitetura e como ferramentas de concepção o conceito de dobra (dobra filosófica) e
as técnicas de dobraduras (dobra material) investigadas na tese.
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O conhecimento pertinente deve enfrentar
a complexidade. Comlexus significa o que foi
tecido junto; de fato, há complexidade quando
elementos
diferentes
são
inseparáveis
constitutivos do todo [...], e há um tecido
interdependente, interativo e interretroativo
entre o objeto de conhecimento e seu contexto,
as partes e o todo, o todo e as partes,as partes
entre si. Por isso, a complexidade é a união entre
a unidade e a multiplicidade. (MORIN, 2011, p.36)

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA ATUAÇÃO NESSE
CAMPO
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA ATUAÇÃO NESSE CAMPO
No ensino superior, a aprendizagem deve ser otimizada por meio da produção do
conhecimento de forma continuada e da visão do ensino como processo dinâmico e integrado.
No caso específico do ensino de arquitetura, o aprendizado do projeto arquitetônico é
maximizado com a integração entre conteúdos e práticas. No início do CAU138, essa integração
pode ser obtida por meio da aproximação entre as áreas de representação e linguagem e projeto
de arquitetura, entendendo-se que a geometria é uma importante ferramenta de concepção
formal, o desenvolvimento das competências relacionadas à interpretação dos espaços, e à
visualização formal. Nesta tese, foi reforçado o potencial da dobra como um meio para ampliar
tal habilidade, como indicam as questões levantadas na introdução.
Em resposta à primeira questão trabalhada - Como a geometria aplicada, mais
especificamente as técnicas de dobraduras, influenciam a visualização e a concepção formal? –,
os resultados mostraram a facilitação da visualização formal proporcionada pelos testes Paper
Folding e Surface Development (ambos do manual “Kit of Factor-Referenced Cognitive
Tests”), pelas técnicas tessellation e pelo origami. Além disto, o desenvolvimento de um
Elemento Arquitetônico comprovou o potencial do uso da dobra material, como técnica
vinculada à concepção da forma nos períodos iniciais dos CAUs.
No caso da segunda questão (Como utilizar a dobra para proporcionar uma melhor
integração dos conteúdos da área de representação e linguagem e de projeto de arquitetura no
primeiro ano do curso?), o “Exercício G” representa uma proposta de atualização da geometria
nos cursos de arquitetura, ocorrida com a aplicação de um exercício propedêutico de concepção
da forma, no qual o produto final envolveu desenho de vistas ortográficas e uma perspectiva,
além da produção de uma maquete, integrando, por conseguinte, os componentes curriculares
“Espaço e Forma 01” e “Geometria Gráfica 01”. Assim, os conteúdos da geometria foram
explorados de modo tridimensional, contribuindo com as atividades projetuais, prática que vai
ao encontro do paradigma da complexidade de Edgar Morin (2011), e argumentos de Marcos
Pereira Diligenti (2006), Rodrigo Duarte Seabra (2007), Franciele Catelan Cardoso (2012) e
Maria Ângela Dias (2012).
As técnicas de dobraduras permitem o desenvolvimento da habilidade de visualização
formal do estudante, pois, por serem atividades lúdicas, otimizam o aprendizado e facilitam a
relação entre a visualização e a concepção formal. Sugerimos, portanto, que estas sejam
aplicadas nos primeiros períodos dos CAUs, como exercício de integração entre as áreas de
138

Nos referimos ao início do curso para o aluno, ou seja primeiro período, não se trata de começo/criação do Curso
de Arquitetura e Urbanismo.
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representação e projeto de arquitetura, configurando o que Morin (2011) classifica como
“conhecimento pertinente”.
A metodologia do estudo empírico (capítulo 4) mostrou-se eficaz, uma vez que os
exercícios desenvolvidos e aplicados nas oficinas e minicursos foram desenvolvidos de forma
satisfatória e possibilitaram o alcance dos dois primeiros objetivos da tese (Verificar a eficácia
da utilização de técnicas de dobraduras no desenvolvimento da visualização formal; e Averiguar
a influência da utilização de técnicas de dobraduras no desenvolvimento da concepção formal de
objetos arquitetônicos). Tal fato pode ser confirmado por meio dos resultados apresentados e
discutidos no capítulo 4 e, embora se tenha verificado a necessidade de dar mais tempo para a
criação de um tessellation, isso não chegou a prejudicar a pesquisa.
De modo geral, a partir do trabalho empírico desenvolvido nesta tese se constatou o
potencial da dobra como ferramenta de concepção formal no campo de AU, o que, corroborando
a literatura nesse campo, pode ser justificado por:


Possibilitar a exploração do conceito de continuidade e de complexidade, por
aprimorar a “Capacidade de integrar elementos independentes dentro de uma nova
fusão contínua” (LYNN, 2004, p.24).



Favorecer o processo de criação, pois “liberta o processo de pensamento de design
de preconcepções [...] aguça a mente e estimula a criatividade” (VYZOVITI, 2004,
p.6).



Incorporar o conceito de rizoma, enquanto um sistema aberto com um grande
potencial criativo, uma vez que “[...] podemos apreciar a função da dobra como um
gerador de projetos por transições de fases, ou seja, limiares críticos onde ocorrem
transformações qualitativas” (VYZOVITI, 2004, p.8).



Permitir a vitalização do ensino de geometria, por meio da integração entre os
componentes curriculares das áreas de representação e linguagem e projeto de
arquitetura.



Influenciar a visualização e a concepção formal.



Otimizar a relação ensino/aprendizagem, pois. “[...] favorece a ampliação do
conhecimento do aluno através da manipulação das mãos, propiciando ao mesmo,
motivação, autoconfiança, satisfação pessoal em poder criar as formas
geométricas, usando apenas um simples pedaço de papel” (SILVA; SOUZA, 2009,
p.118).



Permitir a produção de maquetes de papel por alunos iniciantes, recurso que
facilita a compreensão da espacialidade.
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Além dessas considerações mais amplas, os resultados discutidos no capítulo 4 nos
permitem destacar cinco aspectos relativos à atuação didático-pedagógica com estudantes
iniciantes no curso de arquitetura e urbanismo:
1. A Potencialidade do uso da maquete de papel no primeiro período do curso;
2. A viabilidade de realizar um exercício de concepção formal, neste campo, como
mostram os minicursos.
3. A influência da utilização de técnicas de dobraduras no desenvolvimento da concepção
formal e no desenvolvimento da visualização formal dos alunos iniciantes, o que
indica a importância de explorá-las futuramente, no intuito de facilitar o aprendizado
tanto da geometria como da concepção projetual.
4. A presença do mimetismo e da geometria nos momentos iniciais de concepção da
forma arquitetônica, o que aponta para a importância de exercícios de concepção que
envolvam os métodos mimético e normativo (MAHFUZ, 1995), além da possibilidade
de integração com história da arquitetura, projeto e geometria, com a exploração dos
traçados reguladores, enquadrados como um método normativo, neste momento do
curso.
5. A Potencialidade do emprego da dobra como ferramenta de concepção formal nos
primeiros períodos do CAU de forma orientada e induzida como exercício de
concepção formal, e nos períodos subsequentes como exercício de projeto.
Ressaltamos, também, que o primeiro instrumento de análise da influência das técnicas
de dobraduras - Exercício G, aplicado no componente curricular “Espaço e Forma 01” (apêndice
G), além de confirmar a hipótese (discutida no próximo item), mostrou-se exemplo de interação
entre a área de representação e linguagem e a área de projeto de arquitetura. Este fato pode ser
justificado por meio do produto solicitado como entrega do referido exercício: um pórtico
representado tanto em 2D (Desenho de vistas e volumetria) e em 3D (Proposta volumétrica
gráfica e feita com o papel, maquete). O conteúdo “vistas ortográficas”, ministrado no
componente curricular “Geometria Gráfica 01”, serviu como fundamentação teórica para a
realização do exercício em questão (Quadro 10, capítulo 3).
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DISCUSSÃO DA HIPÓTESE

Para discutir a hipótese definida: “as técnicas de dobraduras são instrumentos capazes de
colaborar com a apreensão do conhecimento da geometria e promover o desenvolvimento das
habilidades relacionadas à visualização e concepção da forma, e que “a aplicação de exercícios
baseados nestas técnicas em alunos do primeiro ano do curso, será fundamental para o
desenvolvimento dessas habilidades” partimos da análise dos resultados das Experiências
Didáticas E2 a E5 (capítulo 4), especificamente o exercício G (apêndice G).
Destas experiências, ressaltamos a importância da maquete de papel como recurso de
representação e para a concepção de um elemento arquitetônico, revelando a potencialidade da
geometria aplicada na geração da forma e, portanto, como um indício para confirmar a hipótese
– como evidenciam o discurso dos alunos, e, principalmente, suas propostas formais, em
especial as maquetes. Nesse sentido, retomando dados apresentados anteriormente, o Quadro 35
mostra que, considerando o total de participantes (87), em 9% das justificativas para os
trabalhos realizados (8 textos) os estudantes fizeram referência direta ao origami, embora a
geometria e a dobradura possam ser visualizadas como fundamento de 52% das maquetes
analisadas. Nota-se, ainda, que as maquetes (visualização) mostram um emprego mais
expressivo da dobra entre as turmas que fizeram o exercício aplicado (em ambas, em 68% dos
trabalhos) do que nas turmas controle (41%). O curioso é que a turma controle, embora tenha
usado menos o recurso da dobra fez maior referência textual a ele, notadamente ao origami
(16,5%), enquanto nas turmas que realizaram a experiência o uso da dobradura foi maior (68%),
porém a verbalização a respeito decresceu (4,5% e zero), ou seja, nas turmas que participaram
da experiência o uso da dobra foi mais intuitivo do que nas turmas controle. Vale salientar que
os dados disponibilizados na quarta coluna do referido quadro, o uso da dobradura presentre na
proposta, equivalem à soma do uso de dobradura verbalizado pelos alunos e do uso visualizado
pela pesquisadora.
Quadro 35: Verbalização e visualização da dobra.
ATIVIDADE: EXERCÍCIO G

Participantes

USO DA DOBRADURA
Presente no
Presente na
Diferença
(visualização
texto
proposta
(verbalizada
(visualizada na
menos
pelo aluno)
maquete)
verbalização)

Turmas de controle (média entre as duas
44
16,5%
turmas: inicial + nova)
Exercício aplicado após o minicurso Técnica de
22
4,5%
Dobraduras 1
Exercício aplicado após o minicurso Técnica de
21
0
Dobraduras 2
Média (todos os grupos)
87
7%
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

56,5%
72,5%
68%
65,7%

40%
68%
68%
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Entendemos essa situação como fortemente influenciada pelas oficinas, pois: (i) nas
turmas de controle os estudantes não tinham qualquer referência acadêmica com relação à
dobra, de modo que recorreram aos poucos recursos que dispunham, tendo indicado o origami
como fonte de suas ideias; (ii) os alunos que participaram dos cursos de dobradura (1 e 2)
adquiriram algum repertório sobre tipos e recursos potenciais da dobra para uso em AU,
passando a entende-lo como conhecimento pertinente (MORIN, 2011) e, portanto, a naturalizar
o processo como parte da atividade propositiva, o que possibilitou que sua utilização se tornasse
mais intuitiva. Assim, embora o fenômeno mereça maior atenção em pesquisas futuras sobre o
tema, inferimos que, no contexto dessa tese, os dados obtidos reforçam o papel da geometria
aplicada (dobradura) como fundamento à visualização e à concepção formal.
Outro exercício que ajudou a confirmar a hipótese foi o “Desenvolvimento de um
Elemento Arquitetônico”, ocorrido na quarta oficina dos minicursos “Técnicas de Dobraduras 1
e 2”, na qual os alunos criaram um elemento arquitetônico a partir do conhecimento adquirido
nas três oficinas anteriores dos referidos minicursos (Quadro 36). Nele, observamos tanto a
criatividade dos alunos quanto o potencial das técnicas de dobraduras como ferramenta de
concepção por meio de suas respostas (maquetes e discursos disponibilizados no Quadro 25).
Vele relembrar o que se trata a atividade 1 e os exercícios citados no Quadro 36:


Atividade 1 - De acordo com os diagramas a seguir, faça prismas retos de bases
variadas para criar um sólido composto com a justaposição de suas faces laterais;



Exercício 1: A partir do diagrama a seguir, obter uma forma básica classificada por
Paul Jackson como forma-X, para desenvolver uma seção cilíndrica. O diagrama é
feito em uma folha quadrada que é dividida verticalmente (dobras valley folds, em
azul) e diagonalmente (dobras mountain folds, em vermelho) em oitavos;



Exercício 2: criar um teto plano a partir do uso de duas linhas de dobras-V. Como
podemos observar, as duas linhas de dobras-V correspondem à imagem de espelho
uma da outra;



Exercício 3: Construir uma parábola hiperbólica básica a partir de um diagrama
constituído por quadrados concêntricos e suas duas diagonais;



Exercício 4 - Crie um padrão de repetição a partir da técnica de dobradura tessellation;
Como exposto na Figura 143, os dados mais expressivos foram: dos 22 alunos 77% (17)

desenvolveram o elemento arquitetônico a partir do conhecimento adquirido na Atividade 1;
destes, 36% (8) o fizeram utilizando dois conhecimentos - a Atividade 1 e o Exercício 4.
Destacamos ainda que: 18% (4) apresentaram uma proposta baseada apenas na atividade 1 e a
mesma porcentagem fez uso do Exercício 4.
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Figura 143: Conhecimento adquirido.

DEA – Desenvolvimento de um elemento arquitetônico.
T – Tessellation.
O – Origami.
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Quadro 36: Elementos que apontam à confirmação da hipótese.
Experiência
Didática

ED4

Tema Livre

Maquetes

“Centro de exposições
tropicais”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
(Apêndice F)

“Escola para
autistas”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

crianças

“Shopping”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 3 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Um espaço lúdico,
usado para bares/lounges
ou a área externa de um
restaurante”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Centro de convenções”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
(Apêndice F)

“Centro
desenvolvimento
tecnologia espacial”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 1 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

de
de

Exercício 1 - oficina origami.
Exercício 3 - oficina tessellation.
(Apêndices D e F)

“Capela”

Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices F)

-

“Museu
moderna”

de

arte

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Proposta - Memorial”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Edifício comercial”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
(Apêndice F)

ED5

ED5

Conhecimento Adquirido

-

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 3 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Centro de pesquisas de
astronomia
com
observatório”.

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

-

Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices F)
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Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Centro comercial”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercícios 1 e 3- oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

-

“Museu
moderna”.

de

arte

Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices F)

“Palco ao ar livre (...)
existe uma estrutura que
é destinada ao camarim
dos artistas e há uma área
para bares e restaurantes”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Fábrica de alimentos”

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercícios 1 e 2 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

“Pavilhão do amanhã”

Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices F)

-

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
(Apêndice F)

-

Atividade 1 - oficina desenvolvimento de um elemento
arquitetônico.
Exercício 4 - oficina tessellation.
(Apêndices E e F)

ED4 – Experiência didática 4
ED5 – Experiência didática 5

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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Tais resultados confirmam a hipótese, porque os elementos arquitetônicos desenvolvidos
nos minicursos foram frutos das técnicas de dobraduras apreendidas, origami (atividade 1) e
tessellation (exercícios 1 a 4). Somando-se a estes resultados, o Exercício G, aplicado no
componente curricular Espaço e Forma 01, foram contabilizados 109 exemplos de exercícios
fundamentados na dobra, vista como um instrumento da geometria aplicada, capaz de otimizar
os componentes curriculares de projeto de arquitetura nos períodos inicias do curso.

RECOMENDAÇÕES PARA O ENSINO INICIAL EM CAU

Neste item, são apresentadas recomendações para o ensino de projeto de arquitetura
voltado para os períodos iniciais, terceiro objetivo da tese: “Estabelecer recomendações para a
melhoria do ensino neste campo que possam subsidiar a criação ou reformulação de
componentes curriculares a ele pertinentes, tendo em vista a integração”. Vale lembrar que em
2018 o CAU/UFRN deverá iniciar a implementação do currículo A6, no qual são previstas
alterações do ensino de projeto a partir do terceiro ano, fundamentadas pela metodologia do
“Projeto Integrado” - que, aliás, já está sendo utilizada no 5º e no 7º períodos.
As referidas recomendações foram estabelecidas de acordo com o embasamento teórico
apresentado nos primeiros capítulos, do qual foram destacados os seguintes pontos: 1. O
processo de ensino defendido por Elizabeth Tunes (2009), caracterizado de qualitativo, por
concordar que a aprendizagem ocorre através de buscas constantes; 2. O conceito de
conhecimento pertinente (MORIN, 2011), por entender que se deve considerar o contexto, o
global, o multidimensional e o complexo, e criticar o conhecimento fragmentado; 3. O processo
de ensinagem (NOGUEIRA, 2009), por tratar-se de um “[...] processo deliberado,
compartilhado entre professor e aluno, de trabalhar os conhecimentos, no qual concorrem
conteúdo, forma de ensinar e resultado dependentemente recíprocos [...]”, uma vez que,
corroboramos com a autora a respeito da relação bilateral de compromissos e responsabilidades
entre professores e alunos; e, por fim, ressaltamos o último ponto, 4. Os vetores básicos: desejo,
autoestima, potencial, concretização; visão global e conhecimento prévio (CARSALADE,
1997), no intuito de adotar uma visão construtivista para o ensino de projeto (Figura 144).
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Figura 144: Parâmetros para a definição de recomendações.
O ENSINO INTRODUTÓRIO EM AU

Ensino Qualitativo

Conhecimento
Pertinente

Processo de
Ensinagem

Vetores Básicos

Aprendizagem
=
Investigações
constantes
(TUNES, 2009)

Considera:
O contexto, o global, o
multidimensional e o
complexo.
(MORIN, 2011)

Relação contratual:
Parceria
Colaboração
Responsabilidades
(NOGUEIRA, 2009)

Desejo
Autoestima
Potencial
Concretização
Visão global
Conhecimento prévio
(CARSALADE, 1997)

Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.

Com base nesses parâmetros, propomos algumas recomendações básicas, para o ensino
de projeto nos primeiros anos do curso, complementadas por outros conhecimentos de AU
explorados nos capítulos teóricos, tais como: investigações de precedentes (MAHFUZ, 1995);
arquiteturologia, especificamente a escala geométrica (BOUDON, 2000); reflexão na ação
(SCHÖN, 2000); representação como recurso de concepção (ALMEIDA, 2001); conversa e
percepção (LAWSON, 2011); desenho de estudos (CHING, 2012); a importância da geometria
nas atividades projetuais (DIAS, 2012); valor das referências (PERRONE, 2014), dentre outros.
Nossas principias recomendações para o ensino de projeto e de geometria no início de
Curso de AU são:
1. Explorar os métodos de geração formal: mimético e normativo. No processo
mimético, as analogias visuais e estruturais estimulam a criatividade do aluno. Já no
normativo, pode-se explorar o conhecimento geométrico, permitindo o exercício de
integração entre os componentes curriculares da área de projeto e da área de
representação e linguagem.
Os métodos de geração formal se aplicam bem no primeiro período,
principalmente no caso do processo mimético de concepção da forma, como
confirmaram os resultados das experiências didáticas desenvolvidas na tese. Já
o método normativo, deve ser utilizado para conscientizar o aluno da
importância de se aprofundar o conhecimento geométrico, por meio de
exercícios em que possam ser trabalhados os três tipos de normas estéticas:
Sistemas geométricos bi ou tridimensionais; Sistemas proporcionais, e Formas
geométricas elementares, no primeiro período, como uma possibilidade de
integração com a área de representação.
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2. Aplicar exercícios de traçados reguladores para estabelecer regras de concepção
formal e conscientizar o aluno da importância da geometria nas atividades projetuais.
Com os traçados reguladores temos a oportunidade de explorar o
conhecimento geométrico aplicado à concepção da forma arquitetônica,
vitalizando-se, dessa forma, o ensino de geometria por meio da integração com
projeto de arquitetura. Além disto, podemos trabalhar a geometria enquanto
escala de concepção (BOUDON, 2000), especificamente no caso da geometria
utilizada como ferramenta de conceitualização, um dos aspectos da referida
escala. Sugerimos que esta recomendação seja trabalhada nos componentes
curriculares “Espaço e Forma 01” de forma integrada com o componente
curricular “Geometria Gráfica 01”.
3. Explorar exercícios destinados a otimizar a visualização formal do aluno no primeiro
período e a percepção espacial nos períodos subsequentes. Para subsidiar a geração da
forma, no caso do primeiro período, e as atividades projetuais desenvolvidas a partir
do segundo, possibilitando a realização de atividades transversais no decorrer do
curso.
Esta recomendação foi pensada para ser aplicada no primeiro período,
por meio de exercícios fundamentados nas técnicas paper folding e surface
development, tais como os empregados no minicurso “Técnica de Dobraduras
1”, com o intuito de favorecer o desenvolvimento da habilidade de
visualização formal.
4. Tendo em vista a geometria aplicada à arquitetura, utilizar o conceito de dobra
filosófica (sentido de continuidade) e de dobra material (técnicas de dobraduras) no
exercício de concepção, possibilitando a integração entre as áreas de Representação e
Linguagem e de Projeto de Arquitetura.
A dobra representa um exercício de integração que pode ser explorado
pelos componentes curriculares da área de projeto nos primeiros momentos de
concepção, juntamente com os “desenhos de estudos”, os croquis conceptivos.
Além disso, por apresentarem capacidades estruturais, simbólicas e espaciais,
a dobra filosófica (conceito de continuidade) e a dobra material (técnicas de
dobraduras) oferecem um potencial como auxílio à criação de formas
arquitetônicas.
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Tendo como base teórica, discutida no capítulo 2, e confirmada, por
meio dos resultados expostos no capítulo 4, sugere-se incentivar a utilização
da dobra, em suas duas vertentes, filosófica e material, como ferramenta de
concepção nos ateliês de projeto de arquitetura, além da exploração de suas
possibilidades nos períodos iniciais (atividades transversais). Nesse sentido,
recomendamos a aplicação do exercício G e dos exercícios utilizados nas
oficinas do minicurso “Técnicas de Dobraduras”, os quais devem ocorrer no
primeiro período, após o conteúdo “vistas ortográficas”, ministrado no
componente curricular “Geometria Gráfica 01” e os conteúdos “formas na
arquitetura e transformações na forma arquitetônica”, ministrados no
componente curricular “Espaço e Forma 01”.
5. Introduzir a prática de confecção de maquetes físicas, em papel, e a exploração de
croquis, ”desenho de estudos” nas atividades projetuais, para favorecer o processo de
concepção através da prática de reflexão na ação.
A prática de maquetes físicas e croquis é recomendada, devido à
importância de se usar modelos tridimensionais na arquitetura e urbanismo, e
por ir além da questão da representação, pois fazem parte do processo de
concepção e, logo, esta recomendação deve ser implementada em todos os
períodos do CAU/UFRN.
Além destas cinco recomendações acima, sugerimos a criação de um componente
curricular optativo, sem pré-requisitos, com um caráter de ateliê de projeto, para que se possa
explorar o Exercício G e exercícios similares em maior espaço de tempo tendo em vista que o
referido exercício aplicado na disciplina “Espaço e Forma 1” apresentou resultados suficientes
capazes de comprovar a potencialidade da dobra e da maquete de papel no primeiro período do
curso.
Ressaltamos, também, a importância de, no processo avaliativo, o professor levar em
consideração o processo de concepção, não apenas o produto final. Nesse campo, as questões
de representação precisam ser assumidas também pelos professores dos componentes
curriculares da área de projeto nos períodos iniciais, e tratadas como um recurso a mais no
exercício de concepção.
No capítulo 3, também foram narradas duas experiências de integração ocorridas no
primeiro período: a concepção com a técnica dos planos seriados e o seminário de integração
entre os componentes curriculares “Espaço e Forma 01” e “Geometria Gráfica 01”. Ao
considerar a implementação do currículo A6, além destas possibilidades de integração,
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apresentamos um esquema que inclui o componente curricular “Técnicas de Expressão para
Arquitetura e Urbanismo”, como sugestão para se trabalhar a filosofia de integração no primeiro
período (Figura 145), explorando os assuntos indicados. Recomendamos, ainda, a exploração
das técnicas de dobraduras como ferramentas de concepção, e que os alunos façam o uso de
croquis e de maquete de papel.

Figura 145: Sugestão de integração primeiro período.
ESPAÇO E FORMA 01
Exercícios iniciais de composição (bi e
tridimensionais) e de modelagem

FERRAMENTAS:
Exercício G
Seminário de Integração
Planos seriados
Dobra
Maquetes

GEOMETRIA GRÁFICA
Vistas ortográficas

TÉCNICAS DE EXPRESSÃO PARA
A ARQUITETURA E URBANISMO
Croquis

Fonte: Produzida pela autora, 2017.

Ao se ter em consideração as recomendações estabelecidas na tese, apontamos para a
necessidade do componente curricular “Geometria Gráfica 01” implantar a terceira
recomendação, que trata da questão da visualização formal. Portanto, indicamos os exercícios
“Papel Dobrado e Perfurado” e “Planificação e Desenvolvimento de Sólidos”, desenvolvidos
pela metodologia da tese. Ademais, assinalamos que o componente curricular “Espaço e Forma
01” empreenda a primeira recomendação, exploração dos Métodos de Geração Formal, ou seja,
que se trabalhe com os métodos mimético e normativo. Além destas, aconselhamos um
exercício integrado, envolvendo estes dois componentes, e voltado para a implementação da
segunda recomendação, os traçados reguladores.
Esperamos que as cinco recomendações definidas para atender o terceiro objetivo da
tese, possam promover uma melhoria do ensino de projeto e de geometria do CAU/UFRN e
contribuir com a criação ou reformulação de novos componentes curriculares.
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Com base nesta argumentação, entendemos que esta tese contribuiu para o
esclarecimento da questão que a motivou, relativa à dificuldade de visualização e concepção da
forma arquitetônica pelos estudantes iniciais do CAU e ao potencial das técnicas de dobraduras
como instrumento da geometria aplicada à arquitetura. Neste sentido, salientamos a importância
do uso tanto da dobra material (técnica) quanto da dobra filosófica (conceito), no exercício de
concepção e na habilidade visualização formal, principalmente nos primeiros períodos dos
CAUs brasileiros.
Os resultados alcançados com a utilização da dobra, principalmente das técnicas de
dobraduras, indicam que a pesquisa contribuirá com a melhoria da relação ensino/aprendizagem
tanto da área de representação, quanto da área de projeto de arquitetura. Através destes, pôde-se
perceber possibilidades de amenizar a problemática inicial da tese: as dificuldades de
visualização formal, apresentadas por uma parte significativa dos alunos ingressantes nos cursos
de Arquitetura e Urbanismo, que prejudicam o aprendizado do projeto arquitetônico.
Ressaltamos que as implementações das recomendações sugeridas podem representar
uma prática de ensino voltada para as conjecturas teóricas da investigação científica atual, por
estarem pautadas na integração e na construção epistemológica do conhecimento. Neste sentido,
entendemos que estas são capazes de otimizar a compreensão da bi e da tridimensionalidade, por
romperem com a fragmentação do ensino de geometria, e, por conseguinte, por possibilitarem
consequências positivas no estudo da concepção formal em arquitetura, nos primeiros semestres
do CAU.
Com estas recomendações esperamos contribuir com o ensino de projeto no CAU/UFRN
nos primeiros períodos do curso, entendendo-as como um modo de preparar os alunos para o
“Projeto Integrado”, implantado a partir do quinto período, e delimitadas a partir dos conceitos:
1. Ensino de qualidade, fundamentado por um processo contínuo de buscas; 2. Processo de
ensinagem, baseado na participação ativa dos alunos na construção do próprio conhecimento; 3.
Conhecimento pertinente, balizado no paradigma da complexidade inerente ao processo de
concepção projetual; e 4. Vetores básicos, essenciais para a produção de uma aprendizagem
significativa para a otimização da relação ensino/aprendizagem.
Entendemos que os conhecimentos trabalhados nesta tese poderão servir como base para
o desenvolvimento de trabalhos futuros pretendidos pela autora, tais como: seminários, oficinas
e workshops destinados ao exercício de concepção arquitetônica, visando estimular o potencial
criativo dos alunos por meio das técnicas de dobraduras. Além destes, pretendemos, no âmbito
do CAU-UFRN:
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Utilizar os resultados desta pesquisa para aprimorar o ensino do componente curricular
“Geometria Gráfica 01” e ampliar sua integração com “Espaço e Forma 01”, ambos no
1º período, de modo a otimizar/potencializar a visão espacial e os processos criativos
dos alunos ingressantes.



Aplicar exercícios de criação de elementos arquitetônicos na escala 1:1, explorando
conjuntamente as técnicas de dobraduras e a técnica de planos seriados, o que
entendemos ser útil para facilitar a compreensão da complexidade atrelada ao processo
de concepção projetual.



Continuar pesquisando a aplicação da dobra à arquitetura, para explorá-la em períodos
mais avançados, o que pode aconteceu por meio de um componente curricular optativo
e, talvez, com o uso de alguma ferramenta digital (como o Grasshopper ou similar),
para investigar a criação de tessellations.



Elaborar um livro didático nesse campo, tendo como publico-alvo os professores da
área de representação e linguagem.
Finalizando, confirmamos o potencial para, no início do curso de arquitetura e

urbanismo, utilizar-se a dobra (como tema/conceito geral) e a dobradura em papel (como
ferramenta de ensino), mas entendemos que existe todo um universo a ser explorado neste
campo.

Para tanto, sugerimos a continuidade

do estudo

que alicerçou esta tese, e

sua aplicação em períodos mais avançados do CAU, pois, além de facilitar a visualização e
favorecer o desenvolvimento da concepção formal, a dobra pode desdobrar-se em inúmeros
exercícios (ligados a questões estruturais, estéticas e construtivas, entre outras), consolidando-se
como importante recurso para o entendimento de assuntos atrelados ao processo de concepção
do projeto arquitetônico.
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APÊNDICE A – INVESTIGAÇÃO DE PRECEDENTES
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico
Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

FORMULÁRIO - INVESTIGAÇÃO DE PRECEDENTES
O presente formulário consta de uma investigação de precedentes que subsidiará a tese em questão.
1. Dados Pessoais:
Aluno: _______________________________________________________________
1. 1. Idade: ____________
1. 2. Sexo: M ( ) F ( )
1. 3. Vivência

Você convive com arquitetos, engenheiros e/ou artistas plásticos em seu cotidiano? Sim ( ). Não ( ).
1.4. Formação Acadêmica

Em qual(is) escola(s) que você cursou o ensino médio? ___________________________
2. Pesquisa Sobre a Experiência Anterior
2. 1. Avalie a sua experiência nas habilidades a seguir em uma escala de 0 -4, com as seguintes
definições numéricas:
0. Nenhuma experiência
1. Pouca experiência
2. Experiência básica
3. Razoável experiência
4. Experiência Substancial
0( ) 1( ) 2( ) 3() 4()
0( ) 1( ) 2( ) 3( ) 4()
0( ) 1( ) 2( ) 3( ) 4()

a. Dobraduras de papel
b. Planificação e montagem de sólidos
c. Origami

2. 2. Indique se você realiza alguma das seguintes atividades. Se assim for, com que frequência você as
realiza.
TIPO DE ATIVIDADE

a. Jogos eletrônicos (vídeo, computador, celular)
b. Jogos de armar (legos, constructor, e outros)
c. Desenho, pintura, ou qualquer outra forma de arte
gráfica
d. Uma atividade que requer o uso de visualização
de objetos 2D - ou 3-D (artesanato, construção de
brinquedos, etc.)
Qual atividade? _________________________

Não

Apenas
algumas
vezes

Uma vez
p/ mês

Uma vez
p/
semana

Todos os
dias
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APÊNDICE B – INVESTIGAÇÃO DE DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DOS
EXERCÍCIOS E DAS OFICINAS DE ORIGAMI
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico

Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

FORMULÁRIO - AVALIAÇÃO DOS TESTES
O presente formulário consta de um levantamento das dificuldades que os alunos encontraram para realizar
os testes aplicados e os exercícios desenvolvidos nas oficinas, instrumentos de análise da metodologia
utilizada na presente tese.
1. Por favor, classifique o nível de dificuldade que você teve para completar cada experimento em
escala de 1-5 com as seguintes definições numéricas:
1. Muito fácil
2. Razoavelmente fácil
3. Moderado
4. Pouco de dificuldade
5. Muita dificuldade

a. Dobraduras de papel
b. Planificação e montagem de sólidos
c. Origami

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5()
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5()
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5()

2. Se você respondeu os itens 3,4 e 5, comente que tipo de dificuldade você encontrou ao realizar os
testes e os exercícios das oficinas.
a. Dobraduras de papel

b. Planificação e montagem de sólidos

c. Origami
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APÊNDICE C - PRIMEIRA OFICINA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico

Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

1ª ATIVIDADE - PAPEL DOBRADO E PERFURADO
EXERCÍCIO 1: A partir de quadrados de papel façam dobras e perfure-os uma vez. Desenhe o resultado de
suas dobras. Imagine como fica o quadrado perfurado e desenhe o resultado antes de desdobrar o mesmo.
Faça essa operação três vezes variando o número de dobras na seguinte sequência: uma, duas e três dobras.

Quadrados dobrados e perfurados
Uma dobra

Duas dobras

Três dobras

Quadrados desdobrados após a perfuração
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico

Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

2ª ATIVIDADE - PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS
EXERCÍCIO 2: De acordo com as cores das arestas na planificação do objeto identifique nas perspectivas
quais as que informam corretamente a posição das referidas arestas (circule as letras equivalentes a
respostas). A face marcada com um X e as linhas tracejadas (linhas de dobras) orientam a visualização da
dobradura. Você deve imaginar que as arestas se dobram para trás da referida face.
PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 1

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E
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PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 2

Planificação

Sólido

Resposta

A

B

C

D

E

PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 3

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E
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PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 4

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E

PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 5

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E

11
APÊNDICE D - SEGUNDA OFICINA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico

Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

OFICINA - ORIGAMI
EXERCÍCIO 1: A partir do diagrama a seguir construir as quatro faces de uma pirâmide de base quadrada.

Faça uma dobra valley fold e
desdobre.

Faça a segunda dobra valley Desdobre.
fold de modo que o ponto
indicado
caia sobre
a
primeira dobra.

Faça a terceira dobra valley fold
fazendo com que a aresta lateral
direita coincida com a marca da
segunda dobra.

Faça a quarta dobra valley fold
fazendo com que o ponto
indicado caia na primeira
dobra.

Faça a quinta dobra valley Faça a sexta dobra valley
Faça a oitava dobra valley fold
fold fazendo com que o fold para transformar
o
fazendo com que o vértice
ponto indicado coincida com polígono resultante em um
superior direito coincida com o
o vértice superior
do trapézio. Faça a sétima dobra
vértice inferior esquerdo do
polígono.
valley fold para coincidir o
polígono, vinque bem desdobre e
vértice superior esquerdo do
torne a dobrar colocando-o
trapézio
com o
vértice dentro da aba resultante da dobra
inferior direito.
anterior.

Este é o resultado, uma face
triangular para a construção da
pirâmide. Vire.

O triângulo final tem um Repita as operações
três
bolso em cada um dos três vezes para que se tenha as
lados para que se encaixe as quatro faces da pirâmide.
peças de conexão que irão
unir as faces do poliedro.
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico

Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

OFICINA – ORIGAMI
EXERCÍCIO 2: A partir do diagrama a seguir construir as quatro conexões necessárias para unir as faces da
pirâmide.

Divida o quadrado utilizado
na
Divida cada parte ao meio
confecção das faces da pirâmide
com uma dobra valley fold.
em quatro partes iguais.

Veja como as conexões vão
encaixar nas faces da pirâmide.

Para a base quadrada da
pirâmide.
Faça
quatro
se
dobras valley folds vincando
o quadrado ao meio nos dois
sentidos. Desdobre.

Monte a pirâmide de base quadrada desta forma.

Faça quatro dobras valley folds de modo que os vértices do
quadrado coincidam no centro do mesmo. Faça quatro
conexões.

Faça quatro dobras valley folds de modo que os vértices do
quadrado coincidam no centro do mesmo. E repita esta
operação. Está pronta a base da pirâmide.
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APÊNDICE E - TERCEIRA OFICINA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico

Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

OFICINA - TESSELLATION
Nesta oficina serão dobrados vários diagramas já definidos para a geração de formas tridimensionais.

EXERCÍCIO 1: A partir do diagrama a seguir obter uma forma básica classificada por Paul Jackson como
forma-X, para desenvolver uma seção cilíndrica. O diagrama é feito em uma folha quadrada que é dividida
verticalmente (dobras valley folds em azul) e diagonalmente (dobras mountain folds em vermelho) em
oitavos.

Diagrama - dobras valley e mountain

Seção cilíndrica

EXERCÍCIO 2: criar um teto plano através do uso de duas linhas de dobras-V. Como podemos observar as
duas linhas de dobras-V correspondem à imagem de espelho uma da outra.

Diagrama com duas linhas de dobras-V

Teto plano
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EXERCÍCIO 3: Construir uma parábola hiperbólica básica a partir de um diagrama constituído por
quadrados concêntricos e suas duas diagonais.

Diagrama - quadrados demarcados com dobras
mountain e valley alternadamente

Parabolóide hiperbólica

EXERCÍCIO 4: Crie um padrão de repetição a partir da técnica de dobradura tessellation.
a. Descreva os elementos e operações geométricas empregadas na confecção do padrão de repetição
(tessellation).
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b. Seguindo o exemplo do quadro abaixo, desenhe o kernel (K), a string (S) e o tessellation (T)
utilizados em seu padrão de repetição (tessellation).
Kernel(K)1

String (S)2

Tesselation (T)

Observações

Acima, é K1S1C3 um hibrido de
CPs – K1S1C1 e K1S1C2.
1- Kernel (K): dois triângulos que formam uma unidade elementar.
2- String (S): faixa contínua de kernels conectados.
1

Kernel (K)

String (S)

2

Tessellation (T)

Observações

c. De acordo com o exemplo a seguir defina quais as dobras do seu tessellation.
Kernel

Possíveis permutações

Significado das cores

Exemplo

Mountain fold
Valley fold

Vinco sem dobra
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APÊNDICE F - QUARTA OFICINA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico
Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

OFICINA - DESENVOLVIMENTO DE UM ELEMENTO ARQUITETÕNICO
Nesta oficina se desenvolverá um elemento arquitetônico a partir da técnica de dobradura.
Atividade 1: De acordo com os diagramas a seguir faça prismas retos de bases variadas para criar um sólido
composto com a justaposição de suas faces laterais.

Prisma de base triangular: faça uma
dobra valley fold no sentido horizontal
para dividir o quadrado ao meio.
Desdobre.

Faça outra dobra valley fold no
sentido vertical. Desdobre.

Faça mais duas dobras valley folds no mesmo
sentido. Desdobre.

Faça mais duas dobras valley folds
Faça mais duas dobras valley
folds no
no mesmo sentido, de forma que a
mesmo sentido, de forma que
a aresta
aresta AB coincida com o vinco
AB coincida com o vinco CD e a aresta
GH e a aresta EF com o vinco CD.
EF com o vinco GH. Desdobre.
Desdobre.

Após ter dividido o quadrado em 16 retângulos
iguais corte-o ao meio no sentido indicado.
Este procedimento permite que se faça dois
prismas de base triangular.

Faça duas dobras valley folds no sentido
horizontal.

Encaixe as faces externas de modo que fiquem
coincidentes. A seta indica o local onde as
peças de conexão vão ser inseridas.

Faça duas dobras mountain folds, e
reforce o vinco do meio.
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Prisma de base quadrada: repita as cinco primeiras operações. Após
ter dividido o quadrado em 16 retângulos iguais corte 3/8 do mesmo
e utilize o retângulo equivalente a 5/8, à esquerda.

Faça duas dobras valley
folds no
sentido
horizontal.

Faça duas dobras mountain
folds, e reforce os outros
vincos.

Encaixe as faces externas de modo que fiquem coincidentes.

Prisma de base pentagonal: repita as cinco primeiras operações. Após
ter dividido o quadrado em 16 retângulos iguais corte 2/8 do mesmo e
utilize o retângulo equivalente a 6/8, à esquerda.

Faça duas dobras valley
folds no sentido horizontal.

Faça
duas dobras
mountain folds, e reforce
os outros vincos.

Encaixe as faces externas de modo que fiquem coincidentes.

Prisma de base hexagonal: repita as cinco primeiras
operações. Após ter dividido o quadrado em 16
retângulos iguais corte 1/8 do mesmo e utilize o
retângulo equivalente a 7/8, à esquerda.

Faça duas dobras valley
folds no sentido horizontal.

Faça duas dobras mountain folds, e
reforce os outros vincos.
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Encaixe as faces externas de modo que fiquem coincidentes.

Conexões: faça uma dobra valley fold no
sentido horizontal. Desdobre.

Faça uma dobra valley fold no
sentido vertical. Desdobre.

Faça mais duas dobras valley folds no
mesmo sentido. Desdobre.

Corte os vincos verticais. Para obter ¼ da
folha.

Corte os vincos horizontais para obter 1/8 do quadrado.

Faça uma dobra valley folds e desdobre.

Faça mais duas dobras valley folds. As duas linhas tracejadas significam o
ajuste que deve ser feito para que a peça de conexão encaixada com facilidade
nos prismas. Você deve dobrar de forma que as arestas passem um pouco do
vinco do meio. Isto fará com que a conexão fique mais fina do que as faces do
prisma. Faça uma dobra valley fold de forma que a aresta AB coincida com a
aresta BC. Faça outra dobra valley fold fazendo coincidir a aresta CD com a
aresta AD. Vire esta é a peça utilizada para fazer o sólido composto.

Atividade 2: Utilize seu conhecimento geométrico e a noção adquirida nas oficinas a respeito das técnicas de
dobraduras para criar um elemento arquitetônico de sua livre escolha, explique sua proposta.
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APÊNDICE G – PRIMEIRO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS
TÉCNICAS DE DOBRADURAS
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Disciplina: Espaço e Forma 01
Professor(a): _______________________________________________
Aluno(a): __________________________________________________
Semestre: _________________

ATIVIDADE
PROPOSTA:
Criar um elemento arquitetônico (pórtico, por exemplo, a definir com o professor) utilizando o material
entregue (2 folhas de papel).
INSTRUÇÕES:
Você pode cortar, rasgar, dobrar, colar, sobrepor, mas precisa utilizar as duas folhas recebidas. O exercício
deverá ser totalmente feito em classe.
DURAÇÃO: 3 horas (tempo da aula)
ENTREGA:
1. Proposta volumétrica feita com o papel (maquete);
2. Desenho (1 página A4) contendo vistas e volumetria.

IDEIA:
Em um parágrafo explique sua ideia.
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APÊNDICE H – SEGUNDO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS
TÉCNICAS DE DOBRADURAS

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Arquitetura
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Tese: A dobra que referencia a geometria e desdobra a forma: um estudo exploratório da dobra como
instrumento de auxílio à percepção espacial e à concepção do projeto arquitetônico

Orientanda: Mônica Maria Fernandes de Lima
Orientadora: Profª. Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso.
Co-Orientadadora: Profª. Dra. Gleice Azambuja Elali.

ATIVIDADE - PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS
EXERCÍCIO 1: De acordo com as cores das arestas na planificação do objeto identifique nas perspectivas
quais as que informam corretamente a posição das referidas arestas (circule as letras equivalentes a
respostas). Alguns dos casos apresentam duas alternativas corretas. A face marcada com um X e as linhas
tracejadas (linhas de dobras) orientam a visualização da dobradura. Você deve imaginar que as arestas se
dobram para trás da referida face.
PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 1

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E
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PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 2

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E

PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 3

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E
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PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 4

Planificação

Sólido
Resposta

A

B

C

D

E

PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SÓLIDOS – TESTE 5

Planificação

Sólido

Resposta

A

B

C

D

E
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APÊNDICE I– PLANOS SERIADOS
Neste apêndice têm-se exemplos de maquetes produzidas com a técnica dos planos seriados,
desenvolvidas no componente curricular Geometria Gráfica 01.

Quadro: Maquetes a partir de planos seriados.
Inspiração/Intenção
Bromélia

Fonte: www.florabeiradamata.com.br
Absolute Tower, situada em Mississauga, Ontário/ Canadá - MAD Architects

Fonte: inevitablefragments.tumblr.
A intenção foi inscrever um quadrado com arcos concordantes

Espiral de quatro centros

Obras da arquiteta Zaha Hadid

Nautilus

Fonte: leakstev.blogspot.com
Boomerang

Fonte:canberra-boomerang.jpg
Pena

Fonte:pena_02.jpg

Fonte: LIMA, 2011.

Resultado Final
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APÊNDICE J - DADOS DOS PARTICIPANTES DO MINICURSO “TÉCNICAS DE
DOBRADURAS 1”

Neste apêndice se disponibiliza informações referentes aos participantes do minicurso
“Técnicas de Dobraduras 1”, levantados do Formulário de Precedentes, equivalentes aos
dados pessoais e as experiências anteriores.

Quadro: Dados Pessoais – Técnicas de Dobraduras 1.
Alunos Idade Sexo Vivência Procedência
A1
20
F
Não
IFRN
A2
18
F
Sim
Colégio
A3
23
F
Sim
Colégio
A4
19
F
Sim
Colégio
A5
18
F
Sim
Colégio
A6
22
M
Sim
IFRN
Fonte: acervo da pesquisa, 2015.

Alunos
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Quadro: Experiências Anteriores – Técnicas de Dobraduras 1.
Dobraduras de papel
Planificação e montagem de
Origami
PE
PE
PE
PE
PE
PE
NE
EB
RE
PE
NE
PE
PE
PE
PE
PE
NE
PE

NE - Nenhuma experiência
PE – Pouca experiência
RE – Razoável experiência
EB – Experiência básica
Fonte: acervo da pesquisa, 2015.
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APENDICE K – TÉCNICAS DE DOBRADURAS 1

O quadro atividades informa o resultado da análise dos dados levantados no Formulário Investigação de Precedentes, referentes a questão: Indique se você realiza alguma das
seguintes atividades. Se assim for, com que frequência você as realiza?

Quadro: Atividades.
Frequência
Apenas
Uma
Uma
Não algumas vez p/ vez p/
vezes
mês semana

Tipo de Atividade

Todos
os dias

a.

Jogos eletrônicos (vídeo, computador,
celular)

-

4

-

-

2

b.

Jogos de armar (legos, constructor e
outros)

2

4

-

-

-

c.

Desenho, pintura, ou qualquer outra
forma de arte gráfica

-

1

-

5

-

d.

Uma atividade que requer o uso de
visualização de objetos 2D - ou 3D
(artesanato, construção de brinquedos,
etc.)
Qual atividade?
_________________________

4

-

1

1

-

Fonte: acervo da pesquisa, 2015.
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APÊNDICE L – DADOS DOS PARTICIPANTES DO MINICURSO “TÉCNICAS DE DOBRADURAS 2
Neste apêndice se disponibiliza informações referentes aos participantes do minicurso “Técnicas de
Dobraduras 2”, levantados do Formulário de Precedentes, equivalentes aos dados pessoais e as experiências
anteriores.
Quadro: Dados Pessoais – Técnicas de Dobraduras 2.
Alunos
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Idade
22
18
17
18
17
18
20
19
18
21
18
21
19
18
21
20

Sexo
Vivência
Procedência
F
Sim
IFRN
F
Não
Colégio Particular
F
Não
Colégio Particular
F
Sim
Colégio Particular
F
Sim
IFRN
F
Não
Colégio Particular
F
Não
Colégio Particular
F
Sim
Colégio Particular
F
Sim
Colégio Particular
F
Não
Colégio Particular
M
Não
Colégio Particular
F
Não
IFRN
F
Não
IFRN
F
Sim
IFRN
M
Sim
IFRN
M
Sim
IFRN
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Quadro: Experiências Anteriores, – Técnicas de Dobraduras 2.
Alunos
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Dobraduras de papel
PE
NE
NE
EB
PE
PE
EB
PE
ER
ER
PE
PE
NE
PE
PE
PE

Planificação e montagem de sólidos
PE
PE
PE
EB
PE
NE
NE
NE
EB
EB
EB
NE
PE
ER
NE
ER

NE - Nenhuma experiência
PE – Pouca experiência
RE – Razoável experiência
EB – Experiência básica

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Origami
PE
NE
NE
PE
NE
NE
NE
NE
PE
ER
NE
NE
NE
PE
NE
NE
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APÊNDICE M – AVALIAÇÃO DOS TESTES -TÉCNICA DE DOBRADURAS 2
Este apêndice apresenta as respostas dos alunos referentes a avaliação dos testes realizados pela turma “Técnicas de
Dobraduras 2”.

Quadro: Avaliação dos testes.
Alunos

Dobraduras de papel
Justificativas

Respostas

“Vincar o papel no ponto pedido”.

Planificação e montagem de sólidos
Respostas
Justificativas

PE

“Perceber onde se davam os
encontros das arestas.”

Respostas

PE

“Manter o objeto com a forma
necessária e vincar nos pontos
solicitados”

NE

“Paciência”.

A1

PE

A2

NE

-

PE

A3

NE

-

PE

A4

EB

-

EB

A5

PE

-

PE

-

NE

A6

PE

-

NE

A7

EN

-

NE

“O encaixe perfeito das partes
entre si”.

A8

PE

“Manter a dobra na mesma linha
marcada.”

NE

A9

ER

“Dificuldades nos tipos de
técnicas”.

EB

“Perceber o sólido
planificado, dificuldade de
visualização.”
“Não é difícil, no entanto é
necessária uma observação
um pouco demorada e
bastante noção espacial, o
que leva um pouco de
tempo.”
-

Origami
Justificativas

NE

-

PE

NE

“Entender os teoremas necessários para
formar/criar o origami e imaginar as
possibilidades”.
-

NE

“A complexidade do origami”.

-

NE

“Os encaixes e para vincar o papel
couchê.”

-

PE

“Dificuldade nas dobraduras”.

ER

“Dificuldade na hora de criar um
tessellation, pois não consegui bem
visualizar como ele ficaria antes de
dobrar”.

NE

“Mesma forma dos sólidos, exige
atenção e certo cuidado e precisão.”

A10

ER

-

EB

A11

PE

-

EB

A12

PE

“Dobras descontinuadas acabam
deixando o papel amassado pela
falta de jeito para segurar o papel.
Além disso, a grande quantidade de
vincos e o espaço muito pequeno
entre eles influencia a imprecisão
das dobras”.

NE

-

NE

“As sucessivas dobras acabam tornando
o processo um pouco confuso e são de
difícil memorização.”

A13

NE

-

PE

-

NE

“Observar os padrões nos tessellations e
criar um novo”

A14

PE

“Dificuldade em dobrar o papel nos
locais certos, de forma que pudesse
dar a forma desejada.”

ER

“Localização das arestas”.

PE

“Localização correta das dobras”.

A15

PE

“Marcar as dobras vales”
(tessellation)

NE

“Entender os esquemas de
dobras (instruções).”

NE

“Teoremas dos ângulos e Kawasaki e
Maekawa.”

A16

PE

-

ER

-

“Não é uma tarefa simples,
pois exige precisão e
atenção.”

-

MF- Muito fácil
RF - Razoavelmente fácil
M - Moderado
PD - Pouco de dificuldade

Fonte: Acervo da pesquisa.

NE

-
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APÊNDICE N – CRIAÇÃO DO TESSELLATION - “TÉCNICAS DE DOBRADURAS 2”
Neste apêndice se disponibiliza O quadro Criação do tessellation com a informação a respeito dos teoremas
Maekawa e Kawasaki dos trabalhos desenvolvidos na oficina tessellation do minicurso “Técnicas de
Dobraduras 2”.
Quadro: Criação do tessellation – Técnicas de Dobraduras 2.
ALUNOS
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

SATISFAZ OS TEOREMAS
MAEKAWA
KAWASAKI
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
-

OBSERVAÇÕES
Só atende ao Maekawa em alguns vértices

Não faz menção ao tipo de dobras

Não faz menção ao tipo de dobras

Fonte: acervo da pesquisa, 2016.
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APÊNDICE O - RESULTADOS DO MINICURSO “TÉCNICAS DE DOBRADURAS 2”
Neste apêndice se disponibiliza um quadro resumo das atividades desenvolvidas nas oficinas do minicurso “Técnicas
de Dobraduras 2”.

A partir de quadrados de papel façam dobras e perfure-os uma vez. Desenhe o resultado de suas
dobras. Imagine como fica o quadrado perfurado e desenhe o resultado antes de desdobrar o
mesmo. Faça essa operação três vezes variando o número de dobras na seguinte sequência: uma,
duas e três dobras

Dobraduras

Planificação e
desenvolvimento de
sólidos

EXERCÍCIOS

Dobraduras

PERCEPÇÃO
ORIGAMI
TESSELLATION

ATIV.

Papel dobrado
e perfurado

Quadro - Resultado das oficinas – Técnicas de Dobraduras 2.
OFIC.

De acordo com as cores das arestas na planificação do objeto identifique nas perspectivas quais
as que informam corretamente a posição das referidas arestas (circule as letras equivalentes a
respostas). Alguns dos casos apresentam duas alternativas corretas. A face marcada com um X e
as linhas tracejadas (linhas de dobras) orientam a visualização da dobradura. Você deve imaginar
que as arestas se dobram para trás da referida face.

Dobraduras
Planificação e
desenvolvimento de
sólidos

Nº de
Dobras

Acertos

Nº de
Dobras

Erros

01

16

01

-

02

14

02

2

03

11

03

5

Nº dos
Testes

Acertos

Erros

1

100%

-

2

100%

-

3

87,50%

12,50%

4

100%

-

5

68,75%

31,25%

Atividade
facilidade

desenvolvida

com

2. A partir do diagrama a seguir construir as quatro conexões necessárias para unir as faces da
pirâmide.

Atividade
facilidade.

desenvolvida

com

1. A partir do diagrama a seguir obter uma forma básica classificada por Paul Jackson como
forma-X, para desenvolver uma seção cilíndrica. O diagrama é feito em uma folha quadrada que
é dividida verticalmente (dobras valley folds em azul) e diagonalmente (dobras mountain folds
em vermelho) em oitavos.

Atividade
dificuldade.

desenvolvida

com

2. Criar um teto plano através do uso de duas linhas de dobra-V. Como podemos observar as
duas linhas de dobra-V correspondem à imagem de espelho uma da outra.

Atividade
facilidade.

desenvolvida

com

3. Construir uma parábola hiperbólica básica a partir de um diagrama constituído por quadrados
concêntricos e suas duas diagonais.

Atividade
facilidade.

desenvolvida

com

1.

A partir do diagrama a seguir construir as quatro faces de uma pirâmide de base quadrada.

4. Crie um padrão de repetição a partir da técnica de dobradura tessellation.

DESENVOLVIMENTO DE UM ELEMENTO
ARQUITETÕNICO

RESULTADOS

1. De acordo com os diagramas a seguir faça prismas retos de bases variadas para criar um
sólido composto com a justaposição de suas faces laterais.

2. Utilize seu conhecimento geométrico e a noção adquirida nas oficinas a respeito das técnicas
de dobraduras para criar um elemento arquitetônico de sua livre escolha, explique sua proposta.

De acordo com as cores das arestas na planificação do objeto identifique nas perspectivas quais
as que informam corretamente a posição das referidas arestas (circule as letras equivalentes a
respostas). Alguns dos casos apresentam duas alternativas corretas. A face marcada com um X e
as linhas tracejadas (linhas de dobras) orientam a visualização da dobradura. Você deve imaginar
que as arestas se dobram para trás da referida face.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Atividade
desenvolvida
com
dificuldade por alguns alunos. O
tempo previsto não foi suficiente
para que os alunos pudessem
assimilar de forma mais satisfatória
a técnica de dobradura tessellation.
Atividade
desenvolvida
com
facilidade.
Porém
o
sólido
composto não foi explorado como
se desejava.
Este exercício foi desenvolvido
como se esperava, porém, alguns
alunos chegaram bastante atrasados.
Nº dos
Testes

Acertos

Erros

1

75%

25%

2

75%

25%

3

87,50%

12,50%

4

75%

25%

5

75%

25%
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APÊNDICE P – DOBRA: TÉCNICA E CONCEITO DE CONTINUIDADE
Neste apêndice apresenta-se maquetes produzidas no exercício G, nas quais encontrou-se a dobra enquanto
técnica e enquanto conceito de continuidade.
Quadro: Dobra - Técnica e conceito de continuidade.
ALUNOS

MAQUETES EXERCÍCO G

DOBRA

A20

A21

Técnica
(Recortes e dobraduras)

A5

A3

A4

A5

A10
Conceito de Continuidade

A14

A15

A17

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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APÊNDICE Q – MAQUETES - “TÉCNICAS DE DOBRADURAS 1 E 2” E EXERCÍCIO G.
O Quadro Produção expõe o resultado dos trabalhos desenvolvidos nos minicursos “Técnicas de Dobraduras
1” e “Exercício G”, além de informar os dados pessoais dos participantes.

Quadro: Produção do minicurso técnicas de dobraduras 1 e exercício G.
DADOS PESSOAIS
CÓDIGO

Vivência

TÉCNICAS DE
DOBRADURAS 1

Experiências

Procedência

DP

PMS

ORI

A1

Não

IFRN

PE

PE

PE

A2

Sim

Colégio
particular

PE

PE

PE

A3

Sim

Colégio
particular

NE

EB

RE

A4

Sim

Colégio
particular

PE

NE

PE

A5

Sim

Colégio
particular

PE

PE

PE

A6

Sim

IFRN

PE

NE

PE

DP – Dobraduras de Papel
PMS – Planificação e Montagem de Sólidos
ORI – Origami
RE – Razoável experiência

PE – Pouca Experiência
NE – Nenhuma Experiência
EB – Experiência Básica

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

EXERCÍCIO G
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Quadro: Produção dos minicursos técnicas de dobraduras 2 e Exercício G.
DADOS PESSOAIS
TÉCNICAS DE
DOBRADURAS 2

Experiências

CÓDIGO
Vivência

Procedência
DP

PMS

ORI

EXERCÍCIO G

A1

Sim

IFRN

PE

PE

PE

A2

Não

Colégio Particular

NE

PE

NE

A3

Não

Colégio Particular

NE

PE

NE

A4

Sim

Colégio Particular

EB

EB

PE

A5

Sim

IFRN

PE

PE

NE

A6

Não

Colégio Particular

PE

NE

NE

A7

Não

Colégio Particular

EB

NE

NE

A8

Sim

Colégio Particular

PE

NE

NE

A9

Sim

Colégio Particular

ER

EB

PE

A10

Não

Colégio Particular

ER

EB

RE

A11

Não

Colégio Particular

PE

EB

NE

A1

Não

IFRN

PE

NE

NE

A13

Não

IFRN

NE

PE

NE

A14

Sim

IFRN

PE

ER

PE

A15

Sim

IFRN

PE

NE

NE

-

A16

Sim

IFRN

PE

ER

NE

-

DP – Dobraduras de Papel
PMS – Planificação e Montagem de Sólidos
ORI – Origami

PE – Pouca Experiência
NE – Nenhuma Experiência
EB – Experiência Básica
RE – Razoável experiência

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.
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APÊNDICE R – PRODUTOS E DISCURSOS
Neste apêndice estão disponibilizadas as informações referentes aos produtos, maquetes e desenhos, e o tema dos discursos dos alunos.
Quadro: Turma de controle.
Maquetes
Código

PRODUTOS
Desenho

Técnica

RIM

RID

CDM

A1
A2

Recortes
Recortes

RIM
RIM

RID
RID

CDM
CDM

A3

Kirigami

RIM

RID

CDM

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Recortes
Dobras
Dobras
Recortes
Recortes
Dobras
Recortes
Recortes e

RIM
RIM
RIM
RIM
RIM
RIM
RIM

RID
NRID
NRID
RID
RID
RID
RID

NCDM
CDM
CDM
CDM
CDM
CDM
CDM

Dobra

Geometria
Homotetia
Retas e curvas

DISCURSO
Mimetismo
Analogias Visuais
Forma
Artefato NãoNatural
Arquitetônico

Analogias Estruturais
Corpo
Artefato NãoHumano
Arquitetônico

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

0
0

0
1

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1

Outros

Papel dobrado e

A11

NRIM

RID

CDM

A12
A13

Dobras
Recortes
Recortes

NRIM
NRIM

NRID
NRID

NCDM
CDM

A14

Recortes

NRIM

NRID

CDM

cortado
Dobradura
Origami
Arcos
Dobradura

Ângulos
Formas geométricas

A15
A16
A17
A18
A19
A20

Recortes
Recortes
Recortes
Recortes
Dobras
Recortes

RIM
RIM
RIM
RIM
RIM
RIM

RID
RID
NRID
RID
RID
RID

CDM
CDM
NCDM
CDM
CDM
CDM

simples
Curvas

Arcos
Dobradura

CDM – Coerência entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não representa a ideia no desenho
RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não representa a ideia na maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Recortes
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Quadro: Nova Turma de controle.
PRODUTOS
Maquetes

DISCURSO

Mimetismo

Desenho

Edifício NãoExistente

Edifício
Existente

Forma
Natural

Artefato NãoArquitetônico

Analogias
Estruturais
Artefato NãoArquitetônico

CDM

0

1

1

0

0

RID

CDM

0

0

0

1

0

RIM

RID

CDM

0

1

0

0

0

Recortes

RIM

RID

CDM

0

0

0

1

0

A5

Recortes e
dobras

RIM

RID

CDM

0

0

1

0

0

A6

Recortes

RIM

RID

CDM

0

0

0

0

1

A7

Recortes

RIM

RID

CDM

0

0

0

1

1

A8

Recortes

RIM

RID

CDM

1

0

0

0

0

A9

Recortes

RIM

RID

CDM

0

0

0

1

0

Propriedades
do papel

A10

Recortes e
dobras

RIM

RID

CDM

0

0

1

1

0

Propriedades
do papel

A11

Recortes

RIM

RID

CDM

Arcos e cilindros

0

0

0

0

0

Propriedades
do papel

A12

Recortes e
dobras

NRIM

RID

NCD
M

Curvas

0

1

1

0

0

RIM

RID

CDM

0

0

1

0

0

RIM

RID

CDM

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Código

Técnica

RIM

RID

CDM

A1

Recortes

NRIM

NRID

A2

Recortes e
dobras

RIM

A3

Recortes e
dobras

A4

A13
A14

Recortes e
dobras
Recortes e
dobras

A15

Recortes

RIM

RID

CDM

A16

Recortes

NRIM

NRID

CDM

Dobra

Analogias Visuais

Geometria

Cilindro, paralelepípedo e
arcos

Cone

Peças triangulares

Outros
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PRODUTOS

DISCURSO

Mimetismo
Maquetes

Desenho

Código

Dobra

Analogias
Estruturais

Analogias Visuais

Geometria
Edifício NãoExistente

Edifício
Existente

Forma
Natural

Artefato NãoArquitetônico

Artefato NãoArquitetônico

0

1

0

0

0

Ângulos retos

0

0

0

0

0

Cubos, curva e formas
geométricas primárias.

0

0

0

0

0

Curvas

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Curvas e semicírculo

0

0

0

0

0

CDM

Prismas e elementos curvos

0

1

0

0

0

CDM

Curvilíneo, retilíneo e
paralelepípedo.

0

0

0

0

0

Técnica

RIM

RID

CDM

A17

Recortes e
dobras

RIM

RID

CDM

A18

Recortes

RIM

RID

CDM

A19

Recortes,
dobras e
dobraduras

RIM

RID

CDM

A20

Recortes

RIM

RID

CDM

A21

Recortes

RIM

RID

CDM

A22

Recortes e
dobras

RIM

RID

CDM

A23

Recortes e
dobras

RIM

RID

A24

Recortes e
dobras

RIM

RID

Dobras

Dobras

CDM – Coerência entre desenho e maquete
NCDM – Não há coerência entre desenho e maquete
RID – Representa a ideia no desenho
NRID – Não representa a ideia no desenho
RIM – Representa a ideia na maquete
NRIM – Não representa a ideia na maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Outros

Propriedades
do papel

Propriedades
do papel
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Quadro: Minicurso Técnicas de dobraduras 1.
PRODUTOS
Maquetes

DISCURSO
Desenho

Código

Dobra
Técnica

RIM

RID

CDM

A1

Recortes

NRIM

NRID

CDM

A2

Dobraduras

RIM

RID

CDM

A3
A4
A5
A6
A7
A8

Recortes
Recortes
Recortes
Recortes
Dobras
Recortes
Recortes e
Dobras
Recortes e
Dobras
Recortes e
Dobras
Dobras
Recortes e
dobraduras
Recortes e
Dobras
Dobras
Recortes e
dobraduras
Recortes e
Dobras
Dobras
Recortes e
Dobras
Recortes e
Dobras
Recortes e
Dobras

RIM
RIM
RIM
RIM
RIM
NRIM

RID
RID
RID
RID
RID
NRID

CDM
CDM
CDM
CDM
CDM
CDM

RIM

RID

CDM

RIM

RID

CDM

RIM

RID

RIM

A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

Mimetismo

Recortes e
Dobras

Geometria
Edifício NãoExistente

Curvas

Analogias Visuais
Forma
Artefato NãoNatural
Arquitetônico

Analogias Estruturais
Artefato NãoArquitetônico

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
0
0
1
0
0

1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

CDM

0

1

0

0

0

RID

CDM

0

0

1

0

0

RIM

RID

CDM

0

0

0

0

0

RIM

RID

CDM

0

0

1

0

0

RIM

RID

CDM

Arcos

0

0

0

0

0

RIM

RID

CDM

Bifurca e pequeno

0

0

0

0

0

RIM

RID

CDM

Curvas

1

0

0

0

0

RIM

RID

CDM

Arcos

0

0

0

0

0

RIM

RID

CDM

Pirâmides

0

0

0

0

0

RIM

RID

CDM

Curvas

0

1

0

0

0

RIM

RID

CDM

0

0

0

0

0

RIM

RID

CDM

0

1

0

0

0

Tsuru
Curvas e angulação

Inclinado e contorcidas
Curvas

Formato irregular

Arcos

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Outros

Corpo Humano

Bambu

Palha e
bambu

Madeira

Madeira
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Quadro: Minicurso Técnicas de dobraduras 2.
PRODUTOS
Maquetes
Código

DISCURSO
Mimetismo
Analogia Visual

Desenho

Técnica

RIM

RID

CDM

Recortes

NRIM

NRID

CDM

Dobras

NRIM

NRID

CDM

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Recortes e dobras
Recortes
Recortes e dobras
Recortes e dobras
Recortes e dobras
Recortes e dobras

RIM
RIM
RIM
RIM
RIM
RIM

RID
RID
RID
RID
RID
RID

CDM
CDM
CDM
CDM
CDM
CDM

Dobras

RIM

RID

CDM

A10
A11

Dobras

RIM

RID

CDM

Dobras

RIM

RID

CDM

A12
A13
A14
A15

Recortes e dobras
Recortes
Recortes e dobras

RIM
RIM
RIM

RID
RID
RID

Recortes e dobras

RIM

A16
A17
A18
A19
A20
A21

Recortes
Recortes e dobras
Recortes e dobras
Recortes e dobras
Recortes e dobraduras
Recortes e dobraduras

RIM
RIM
RIM
RIM
RIM
NRIM

A1
A2

Geometria

Edifício
NãoExistente
0

Analogia Estrutural

Forma
Natural

Artefato NãoArquitetônico

Corpo
Humano

Artefato NãoArquitetônico

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arcos e assimetria

0

0

0

0

0

CDM
CDM
CDM

Corte diagonal

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

RID

CDM

Plano retorcido

0

0

0

0

0

RID
RID
RID
RID
RID
NRID

CDM
CDM
CDM
CDM
CDM
NCDM

Cubos e prismas
Base triangular
Simetria

0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1

1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

Elementos
retangulares e
Organização Radial

Blocos retangulares
Prisma e arcos
Cubo e Formato
curvado

CDM – Coerência entre desenho e maquete
RID – Representa a ideia no desenho
RIM – Representa a ideia na maquete

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Outros

Materiais

Troncos e
bambu

Lona e
bambu
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APÊNDICE S – MAQUETES PRODUZIDAS NAS EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS E2 A E5.
Este apêndice apresenta todas as maquetes produzidas com a aplicação do exercício G e nos minicursos
“Técnicas de Dobraduras 1 e 2”.

Quadro: Resultados das experiências didáticas.
EXPERIÊNCIA
DIDÁTICA – E2

EXPERIÊNCIA
DIDÁTICA – E3

TURMA DE
CONTROLE
(Exercício G)

NOVA TURMA DE
CONTROLE
(Exercício G)

EXPERIÊNCIA DIDÁTICA - E4

TÉCNICAS DE
DOBRADURAS 1

(Exercício G)

EXPERIÊNCIA DIDÁTICA - E5

TÉCNICAS DE
DOBRADURAS 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Exercício G)
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EXPERIÊNCIA
DIDÁTICA – E2

EXPERIÊNCIA
DIDÁTICA – E3

EXPERIÊNCIA DIDÁTICA - E4

TURMA DE
CONTROLE
(Exercício G)

NOVA TURMA
DE CONTROLE
(Exercício G)

TÉCNICAS DE
DOBRADURAS 1

(Exercício G)

EXPERIÊNCIA DIDÁTICA - E5

TÉCNICAS DE
DOBRADURAS 1

(Exercício G)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

-

-

-
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APÊNDICE T - DADOS DO V WORKSHOP DA UNP
Neste apêndice se disponibiliza informações referentes aos participantes do minicurso ocorrido no V Workshop da Escola
de Engenharia e Ciências Exatas da UnP, levantados do Formulário de Precedentes, equivalentes aos dados pessoais e as
experiências anteriores. Assim como se expõem as maquetes produzidas nas duas oficinas (exercícios: sólido composto e
desenvolvimento de um elemento arquitetônico).

Quadro: Dados Pessoais – Workshop da UNP.
Alunos

Idade

Sexo

Vivência

Procedência

A1

19

F

Não

Colégio Particular

A2

19

F

Não

Escola Pública

A3

21

M

Sim

IFRN

A4

17

F

Sim

Colégio Particular

A5

35

M

Não

Colégio Particular

A6

18

M

Sim

Escola Pública

A7

24

F

Sim

Colégio Particular

A8

17

M

Não

Colégio Particular

A9

18

M

Sim

Escola Pública

A10

18

M

Sim

Escola Pública

A11

20

F

Sim

Colégio Particular

A12

21

F

Não

Colégio Particular

A13

20

M

Não

Colégio Particular

A14

21

F

Sim

Escola Pública

A15

20

M

Sim

Escola Pública

A16

21

M

Não

Colégio Particular

A17

17

M

Sim

Colégio Particular

A18
A19

20

F

Sim

Colégio Particular

A20

17

M

Sim

Colégio Particular

A21

18

F

Não

Colégio Particular

A22

20

F

-

Escola Pública

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.

Quadro: Experiências Anteriores – Workshop da Unp.
Alunos

Dobraduras de papel

A1
PE
A2
RE
A3
EB
A4
RE
A5
ES
A6
A7
ES
A8
PE
A9
NE
A10
EB
A11
RE
A12
PE
A13
NE
A14
PE
A15
PE
A16
RE
A17
A18
A19
EB
A20
A21
ES
A22
EB
NE - Nenhuma experiência
PE – Pouca experiência
RE – Razoável experiência
EB – Experiência básica
ES – Experiência Substancial

Planificação e montagem de sólidos

Origami

PE
NE
ES
EB
EB
ES
PE
NE
EB
RE
EB
PE
EB
EB
RE
NE
EB
EB

NE
NE
EB
RE
ES
ES
NE
NE
PE
RE
NE
NE
PE
EB
RE
RE
NE
PE

Fonte: Acervo da pesquisa, 2016.
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ANEXO A – ESTRUTURA CURRICULAR (A5)
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ANEXO B – COMPONENTE CURRICULAR GEOMETRIA GRÁFICA 01(A5)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA
DISCIPLINA: GEOMETRIA GRÁFICA 01
CÓDIGO: ARQ 0511
CRÉDITOS: 06
CARGA HORÁRIA: 90
PROFESSORA: MÔNICA MARIA FERNANDESD DE LIMA

PLANO DE CURSO
2013.1

EMENTA
Técnicas do desenho geométrico e construções fundamentais. Do material instrumental à teoria das projeções e
sistemas de representação: mongeano, axonométrico, ortoblíquo.
OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver procedimentos diversos de representação gráfica, com aplicação das teorias e técnicas da representação
nos trabalhos teóricos e práticos da disciplina específica e disciplinas afins.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Recordar e aplicar os procedimentos técnicos das construções fundamentais;
- Conhecer e analisar a teoria das projeções e dos sistemas de representação;
- Examinar e aplicar as técnicas de representação gráfica dos sistemas mongeano, axonométrico e ortoblíquo;
- Escolher o sistema mais adequado à representação da forma em estudo.
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
No decorrer da disciplina serão realizados:
- Aulas expositivas seguidas de exercícios práticos;
- Treinamento de resoluções gráficas de problemas de natureza teórico-prática, obedecendo a uma sequência de
operações;
- Elaboração de exercícios pelos alunos;
- Execução de trabalhos práticos individuais.
- Gincana

- Provas
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Ao final do período letivo o aluno será capaz de:
1. Resolver problemas gráficos;
2. Visualizar formas tridimensionais representando-as em 2D e 3D;
3. Utilizar técnicas de representação gráfica dos sistemas mongeano, axonométrico e ortoblíquo.
RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
Serão utilizados:
- Datashow;
- Computador
- Módulos em madeira.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação dar-se-á através da análise dos trabalhos específicos e provas, individuais ou em grupo, além dos trabalhos
interdisciplinares, onde serão aferidos o interesse, a participação e evolução pessoal do aluno, bem como a correção e
qualidade gráfica dos trabalhos desenvolvidos.
BIBLIOGRAFIA DE APOIO
CARVALHO, Benjamim de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1993;
GIONGO, Afonso da Rocha. Curso de desenho geométrico. São Paulo: Nobel, 1984;
MACHADO, Ardevan. Perspectiva: cônica, cavaleira e axonométrica. São Paulo: Pini, 1988;
_______. Geometria descritiva. São Paulo: Projeto, 1986;
PRÍNCIPE JR., Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva (1v). São Paulo: Nobel, 1992;
_______. Noções de geometria descritiva (2v). São Paulo: Nobel, 1992;
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nº de
UNIDADES
SEMANAS
AULAS

I UNIDADE

1ª

6

2ª

6

3ª

6

4ª

6

5ª

6

6ª

6

DESCRIÇÃO DOS
CONTEÚDOS
Apresentação da
Programa
Geogebra
Proporção Áurea
Construções Fundamentais
Construções Fundamentais
Concordância
Concordância
Tangência
Arcos
Espirais
Curvas Cíclicas
Planos seriados

DATAS
disciplina Computacional: 05/02/2013
07/02/2013
14/02/2013
19/02/2013
26/02/2013
28/02/2013

Curvas Cô nicas

05/03/2 013

07/03/2013
12/03/2013
14/03/2013
19/03/2013

Planos seriados
Programa

III UNIDADE

II UNIDADE

7ª

6

8ª

6

9ª

6

10ª

6

11ª

3

12ª

6

13ª

6

14ª

6

16ª

6

15ª

6

17ª

3

18ª

-

19ª

-

Sketchup
Teoria das Projeções
Vistas Ortográficas
Planos
Interseção de planos - Retas
Retas
Estudo do ponto
Lista de exercícios
Lista de exercícios

21/03/2013
Computacional:
26/03/2013
28/03/2013
02/04/2013
04/04/2013
09/04/2013
11/04/2013
16/04/2013
18/04/2013
23/04/2013

Prova

25/04/2013

Mudança de planos
Mudança de planos
Rotação
Rotação
Rebatimento
Rebatimento
Sistema Axonométrico
Sistema Axonométrico
Sistema Ortoblíquo
Perspectiva Cavaleira
Gincana
Prova
Resultado parcial
4ª Prova
Resultado final
Ultimo dia letivo

30/04/2013
02/05/2013
07/05/2013
09/05/2013
14/05/2013
16/05/2013
21/05/2013
23/05/2013
28/05/2013
04/06/2013
06/06/2013
11/06/2013
13/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
22/06/2013

45
ANEXO C – COMPONENTE CURRICULAR ESPAÇO E FORMA 01(A5)

46
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ANEXO D – EXCERPT FROM THE STUDENT SURVEY

Este anexo apresenta o questionário ‘Excerpt from the student survey’ disponibilizado por Norma Boakes
(2011), documento que fundamentou o formulário investigação de precedentes da presente tese, aplicado
antes da primeira oficina.
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ANEXO E – PAPER FOLDING TEST

Neste anexo apresenta-se o Paper folding test desenvolvido por Ruth B. Ekstrom, John W. French, Harry H.
Harman, e Diran Dermen (1996) disponibilizado no manual ‘Kit of Factor-Referenced Cognitive Tests’,
base teórica para os exercícios utilizados na 1ª atividade - papel dobrado e perfurado, da primeira oficina.
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ANEXO F – SURFACE DEVELOPMENT TEST

Neste anexo apresenta-se o Surface development test desenvolvido por Ruth B. Ekstrom, John W. French,
Harry H. Harman, e Diran Dermen, 1996, disponibilizado no manual ‘Kit of Factor-Referenced Cognitive
Tests’ publicado por Educational Testing Service. Este documento foi fundamental para a criação dos
exercícios da 2ª atividade da primeira oficina.
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ANEXO G – SÍMBOLOS E DOBRAS
O anexo D apresenta o Manual de símbolos e dobras de origami publicado por Ramon Vargas, em março de
2011, no site pt.scribd.com/doc/50107083/Origami-Simbolos-e-Dobras-Basicas. Neste se encontra todas as
dobras que serão utilizadas nas 2ª, 3ª e 4ª oficinas de dobraduras.

ORIGAMI
A. SÍMBOLOS
1. Valley fold – “Dobra em Vale”

Quando uma folha ou camada de uma folha é dobrada de modo a que se forme uma depressão no local onde
é feita a dobra temos uma Valley fold. Esta é indicada com uma linha tracejada e com uma seta com a ponta
simétrica (uma seta em que a ponta tem dois “anzóis”, digamos assim) que indica o movimento do papel. No
exemplo, a parte de cima do papel é dobrada de modo a encontrar-se com a parte de baixo, fazendo uma
Valley fold.
2. Mountain fold – “Dobra em Montanha”

Quando uma folha ou camada de folha de papel é dobrada para longe de si de modo a que a dobra forme um
pico temos uma dobra chamada Mountain fold. Esta é representada com uma linha de traços alternando com
dois pontos e uma seta assimétrica (ponta da seta com apenas um “anzol”) que indica o movimento do papel.
De modo geral, se a seta é simétrica o papel move-se na nossa direção, se a seta é assimétrica o papel movese para trás. No exemplo, embora o efeito final seja o mesmo que o exemplo anterior, a parte de cima
encontra-se com parte de baixo do papel, mas passando o papel por trás, movendo-se na direção que o afasta
de nós.
3. Fold and Unfold – “Dobrar e desdobrar”

Quando se vê uma seta que vai e volta sobre ela mesma é o símbolo que indica que se tem de dobrar
conforme é indicado e depois tornar a desdobrar. Desta feita, o resultado final é o mesmo donde se partiu
tendo, porém, uma dobra a mais no local onde se dobrou. Esta dobra, depois, é indicada com uma linha
continua e fina.
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4. Push Here – “Empurrar aqui”

Uma seta pequena e sem preenchimento com uma cauda mais grossa e igualmente sem preenchimento
indica uma dobra de Push Here. Isto significa que, ao invés do papel ser dobrado em nossa direção, o papel
é empurrado para dentro simetricamente ou ainda invertido. Para mais exemplos desta dobra ver Inside
reverse Fold, Petal Fold e Sinks na seção de dobras básicas.
5. Configurações Das Bordas Do Papel

Quando uma folha com diversas camadas é dobrada num pequeno zig zag existem diferentes formas para
isto ser conseguido: toda a folha (incluindo todas as camadas) pode ser dobrada para trás e para a frente
(uma Valley seguida de uma Mountain) que traduz o exemplo da esquerda, ou pode ser dobrado dentro da
própria folha e depois tornar a sair (exemplo da direita). Para se distinguir estes dois casos, são desenhadas
linhas em zig zag junto da borda do modelo que simbolizam o modo como o zig zag vai ser feito se
olharmos em direção à borda (compare a borda do papel no exemplo dado com a linha em zig zag que lhe
corresponde por baixo).
6. Dar Atenção A Pontos

Quando uma dobra pouco usual é feita (o exemplo traduz uma Petal fold que será referida na seção de
dobras básicas) e se quer dar atenção a um ponto marca-se esse ponto com um X para assim se seguir bem o
movimento do papel.
7. Rodar

A rotação do modelo é mostrada com um círculo com duas setas desenhadas nele mostrando a direção da
rotação (segundo os ponteiros do relógio ou contra o sentido dos ponteiros do relógio). O espaço que vai
entre as setas indica o quanto se roda o modelo, isto é, se roda um quarto de volta (exemplo de cima) ou
metade de uma volta (exemplo de baixo). Imagine-se o modelo pousado numa mesa, todo o modelo roda
sobre ele mesmo.
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8. Distâncias Iguais

A dobras são feitas de modo a que duas ou mais distâncias sejam iguais. As distâncias são marcadas com os
símbolos demonstrados.
9. Ângulos Iguais

Se é pretendido que dois ou mais ângulos sejam iguais eles são marcados com arcos semelhantes.
10. Dobrar E tornar A Dobrar Sobre A Última Dobra

Uma seta que toca no papel mais que uma vez indica que se faça uma Valley fold uma vez e depois uma vez
mais outra Valley fold (e outra vez mais, se necessário, quantas vezes mais a seta tocar no papel).
11. Open Sink – “Afundar Aberto”

Trata-se de uma forma muito especifica de inverter um ponto de modo que ele fique completamente
achatado quando o ponto intermediário é feito. Esta dobra será mais desenvolvida em Dobras Básicas e é
indicada com uma seta sem preenchimento e sem cauda.
12. Closed Sink – “Afundar Fechado”

Nesta dobra menos comum, o ponto é invertido sem desdobrar parte do modelo. Quando completo, as
bordas estarão presas entre si (esta dobra será desenvolvida mais à frente). Uma Closed Sink será indicada
com uma seta a cheio sem cauda.
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13. Virar o Papel ao Contrário

Uma seta que faz um loop indica virar o papel todo ao contrário. Se a seta leva a direção horizontal, o papel
deve ser virado de um lado para outro. Se a seta leva a direção vertical, o papel deve ser virado de cima para
baixo.
14. Tirar Papel Daqui

Uma seta sem preenchimento que apresenta uma cova na sua cauda indica que se tem de tirar papel do
interior do modelo ou, de qualquer forma, desdobrar algum papel. A seta irá imergir do lugar onde o papel
será puxado.
15. Vista Do Interior

Uma linha tremida é usada para se ver camadas escondidas de papel que são desenhadas como se as
camadas de papel mais superiores fossem retiradas para expor as camadas interiores.
16. Linha De Raio X

Uma linha com pontos é usada para indicar uma dobra ou uma borda que está escondida. Usualmente, uma
linha de raio X é usada para indicar a continuação de uma dobra feita por trás de uma folha ao passo que a
Vista do interior é para estruturas mais complexas. Neste exemplo mostra-se que a linha da Mountain fold
pode ser estendida para além da borda do papel, se não existir papel suficiente para mostrar. Ocasionalmente
uma linha raio X é usada para mostrar a projeção da posição que uma aresta vai tomar no passo seguinte.
17. Próximo Passo Com Vista Em Maior Escala

Uma seta sem preenchimento cuja cauda vai aumentado indica que o próximo desenho representa uma
imagem aumentada.
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18. Próxima Vista a Partir do Ângulo Indicado

Em modelos tridimensionais, uma vista do lado do modelo é representada com um olho de lado.
Assim indica-se que o próximo passo é desenhado a partir do ponto e na direção que o olho foi desenhado.
19. Segurar Aqui E Puxar

Um pequeno círculo com uma seta ligada a ele significa segurar o papel na posição onde se encontra o
círculo (usualmente utilizando o dedo indicador e o polegar) e puxar na direção da seta. Podem aparecer
dois círculos indicando como utilizar as duas mãos.
B. DOBRAS BÁSICAS
Como acontece para os Símbolos, serão aqui mantidos os termos em Inglês utilizados para classificar as
dobras uma vez que é assim que as dobras são chamadas em todos os diagramas.
1. Waterbomb Base

A Waterbomb base é utilizada em muitas dobras tradicionais. Para fazê-la, primeiro dobre o papel ao meio,
quer horizontalmente, quer verticalmente, depois vire o papel ao contrário. Agora dobre ao meio pelas linhas
diagonais (juntar o canto do papel com o canto oposto). Junte a linha média dos quatro lados formados pelas
dobras diagonais e depois achate o papel de modo que fique com duas abas para cada lado.
2. Preliminary Fold

A Preliminary Fold é outra forma básica (por ser uma etapa para outras bases, como são a Bird Base e a
Frog Base, é chamada de Preliminary Fold e não de Preliminary Base). Pode ser feita virando uma
Waterbomb Base ao contrário ou pode ser feita da seguinte forma: Dobre as diagonais primeiro, depois vire
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o papel ao contrário e dobre o papel ao meio, horizontalmente e verticalmente. Junte os 4 cantos do papel e
achate o papel deixando duas abas de cada lado.
3. Inside Reverse Fold

A Inside Reverse Fold é uma forma de mudar a direção de uma aba de uma forma mais permanente e sólida
do que simplesmente dobra-la. Uma Inside Reverse Fold é indicada com uma Mountain Fold na camada da
aba mais próxima de nós e uma Valley Fold na camada da aba mais distante de nós se esta estiver visível.
Existe também uma seta de empurrar (Push Here) apontando para a “coluna” da aba. Muitas vezes esta
dobra é referida como apenas Reverse Fold. Para fazer uma Inside Reverse Fold, primeiro dobrar a aba
(ambas camadas, a mais próxima e a mais distante) ao longo da linha de dobra indicada e depois desdobrar.
Isto serve para enfraquecer o papel na linha da dobra e para marcar aonde se vão fazer as dobras. Para fazer
depois a Reverse Fold propriamente dita, separe as camadas (a mais próxima afastar da mais distante) e
empurrar com o dedo na coluna da aba conforme indica a seta de “Push Here” moldando assim a aba para
baixo e entre as abas. Achate depois o papel. Conforme se vai tornando mais experiente vai ganhando a
capacidade de dispensar o primeiro passo de dobrar e desdobrar passando de imediato à Reverse Fold, mas
se é um iniciante, então o primeiro passo ajuda muito.
4. Outside Reverse Fold

A Outside Reverse Fold, que está diretamente relacionada com a Inside Reverse Fold, é também uma forma
de mudar a direção de uma aba. Enquanto que a Inside Reverse Fold vira a aba através das suas bordas
abertas, a Outside Reverse Fold vira-a na direção oposta. Uma Outside Reverse Fold é indicada com uma
Valley Fold na camada mais próxima do papel e uma Mountain Fold na camada mais distante do papel, se
visível) e seta mostrando a direção do movimento do papel. Para Fazer uma Outside Reverse Fold, primeiro
dobre e desdobre a aba ao longo da linha de dobra que se pretende para enfraquecer e moldar o papel.
Depois, separe as duas camadas de papel e como que enrole a aba à volta do resto do modelo. Achate o
papel. Tal como numa Inside Reverse Fold, até se tornar experiente, a primeira etapa de dobrar e desdobrar
ao longo da linha de dobra que se pretende, ajuda muito e deve ser feita. Em muitas situações em que é
difícil ver a camada de papel mais afastada, é frequente apenas aparecer uma seta a uma Valley Fold na
camada mais próxima (ultimo desenho).
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5. Incorporando uma Reverse Fold

Ás vezes é requerido que se “Incorpore uma Reverse Fold” que se dobra uma camada ao meio. É isto que se
pretende.
6. Crimp

Uma Crimp é utilizada para mudar a direção de uma aba, ou de um ponto, e formar estruturas como bicos de
aves, focinhos de animais, orelhas, ancas e patas. Existem vários tipos de Crimp. Neste tipo de Crimp
(acima) o papel é enrugado a partir de um ponto na borda aberta (na parte de baixo do papel que tem as
bordas livres) e passa para cima de um pedaço de papel pelo zig zag alternado de Valley Fold com Mountain
Fold. Este tipo de dobra é mostrado com os símbolos de configuração de borda (ver secção de símbolos).

Neste tipo de Crimp mostrada acima, o papel passa por cima de outra parte do papel, mas na zona onde tem
a dobra (neste caso, na parte de cima onde ao invés de ter duas camadas livres tem um pico de uma
montanha digamos assim).

Neste terceiro caso, acima, o papel passa por cima de outro pedaço de papel, mas quer em cima, quer em
baixo, isto é, quer na zona de bordas abertas, quer na zona onde tem a dobra. Se dermos atenção à execução,
quer do segundo exemplo, quer do terceiro, vemos que são resultado de duas Inside Reverse Fold
sequenciais. O segundo exemplo é descrito abaixo com duas Reverse Fold.
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7. Rabbit Ear Fold

Uma Rabbit Ear é uma forma de estreitar ou contrair uma aba de papel e assim mudar a sua direção.
É indicada com 3 Valley Fold que se encontram num ponto e uma quarta Mountain Fold emergindo desse
ponto (primeiro desenho na linha de cima e terceiro desenho na linha de baixo). Quase sempre, a aba é um
triângulo e as três Valley Fold são ao meio dos 3 ângulos do triângulo. Desta feita, uma forma para começar
a fazer esta dobra, é dobrando nas linhas que dividem os ângulos do triângulo ao meio (desenhos da linha de
cima). Depois basta juntar dois lados do triângulo (habitualmente pressionando os dedos em dois dos lados
do triângulo e com um dos bicos do triângulo a apontar para a mão) e depois dobrar, quebrar, o bico formado
dobrando-o para um dos lados (primeiro desenho da segunda linha). Leve a nova aba formada até abaixo e
achate o papel. Como é mostrado no desenho, uma Rabbit Ear com as mesmas 3 Valley Fold, pode tomar
duas direções diferentes. Num diagrama são indicadas setas mostrando o movimento que o papel deve levar.
Além disso a localização da Mountain Fold também é diferente. Os desenhos abaixo mostram alguns
exemplos de Rabbit Ear utilizados.

8. Squash Fold

Uma Squash Fold é uma forma de converter uma aba já dobrada em duas. É indicada com uma Valley Fold,
uma Mountain Fold ao meio da aba e uma seta de “Empurrar Aqui” apontando para a borda que é para
espalmar (primeiro desenho). Para fazer uma Squash Fold, separe as camadas abertas (fácil de colocar um
dedo por baixo da aba) e achate a aba de forma que a linha da sua borda (a borda que é apontada
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pela seta) fique exatamente sobreposta na linha da primeira Valley Fold, a dobra que é feita na base da aba.
O ponto marcado com X ajudará a entender.
9. Swivel Fold

Neste exemplo temos uma simples Swivel Fold. Este tipo de dobra é utilizado em muitas pregas, frisos,
rugas e Squash Fold. Quando uma Squash Fold é feita enquanto se incorpora uma Swivel Fold numa
camada de papel adjacente, um tipo de Swivel Fold é conseguido. É o que acontece no exemplo abaixo.
A Swivel Fold é uma forma de apertar uma aba sem mudar a sua direção. É indicada por duas Valley Fold
que se encontram num ponto com uma Mountain Fold entre elas (Primeiro diagrama). Como na maioria das
outras dobras, isto é mais fácil de conseguir se dobrar primeiro ao longo da linha que pretende incluindo
ambas camadas da aba e depois desdobrar, enfraquecendo o papel. As duas Valley Fold são depois feitas ao
mesmo tempo e a Mountain Fold é feita quando se achata o papel. O ponto marcado com X nos desenhos
ajuda a compreender.

10. Petal Fold (aplicada a um ponto)

Uma Petal Fold é uma forma de ao mesmo tempo apertar um ponto em largura e aumenta-lo em
comprimento. É indicada com uma Valley Fold e duas Mountain Fold que formam entre elas um triângulo e
mais duas setas de empurrar, uma em cada lado da Petal Fold (primeiro desenho). Habitualmente as
Mountain Folds são linhas que dividem ângulos ao meio, neste caso, dividem o ângulo entre a linha da
borda e a linha do meio do modelo. Assim, e a exemplo das outras dobras, primeiro começa-se por dobrar e
desdobrar. Neste caso vamos dobrar ao longo das linhas que dividem os ângulos ao meio como é referido
acima. Depois de fazer estas duas dobras é que se vai fazer a correspondente Valley fold que liga o ponto
onde as duas primeiras dobras encontram as bordas externas de cima. Depois de desdobrar todas as pré
dobras feitas até agora, levanta-se o bico da aba que se quer fazer a Petal fold utilizando as Valley Folds
feitas (terceiro desenho) e simultaneamente utiliza-se as dobras que dividem os ângulos ao meio para pôr as
bordas de fora para dentro. Observar os pontos marcados com X ajuda a entender que acabam por se
encontrar no meio do modelo.
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11. Petal Fold (aplicada a uma borda)

Também é possível obter-se um ponto ou um bico a partir de uma borda utilizando uma Petal Fold. Para
fazer este tipo de Petal Fold, primeiro dobre e desdobre nas linhas que dividem os ângulos ao meio (segundo
desenho). Depois levante a borda fazendo uma Valley Fold a partir do local onde as dobras feitas
inicialmente se iniciam em cima (terceiro desenho). Empurre agora os lados para dentro e achate o papel.
Novas duas Valley Folds são feitas no momento que se achata a borda resultado num bico nessa mesma
borda. Atente aos pontos marcados com X, conforme a Petal Fold é feita os lados se encontram no centro do
modelo.
12. Inside Petal Fold

Uma Inside Petal Fold é uma mudança da convencional Petal Fold aplicada a uma borda. Faça as primeiras
dobras e desdobras como se fosse para a Petal Fold convencional aplicada a uma borda e depois levante a
borda para juntar os dois lados de fora no meio (segundo desenho). Depois segure com os dedos os dois
lados da Petal Fold e afaste os dois lados (terceiro desenho). Empurre o meio da borda para dentro do
modelo enquanto torna a juntar os lados dos modelos. Para fazer esta dobra, eu aconselho, primeiro fazer
exatamente como uma Petal Fold aplicada a uma borda até ao fim e depois então afastar os lados do modelo
como é mostrado no terceiro desenho e depois inverter apenas algumas dobras (umas que eram Valley Fold
passam a Mountain Fold) escondendo assim o bico que é formado na etapa final da Petal Fold convencional
por baixo do modelo.
13. Double Rabbit Ear

Uma Double Rabbit Ear é uma forma de encurtar um ponto mudando a sua direção e que é mais seguro e
firme que uma Rabbit Ear convencional (tem a mesma relação para uma Rabbit Ear que uma Reverse Fold
tem para uma Valley Fold). É indicada da mesma forma que uma Rabbit Ear só que as Valley Fold são
substituídas por Mountain Fold (e a pequena Mountain Fold passa a Valley Fold) e uma seta de empurrar
indica o movimento do papel (primeiro desenho). Isto é possível ser feito num único passo, mas é mais fácil
se feito em dois passos. Primeiro, Squash Fold o ponto na direção indicada (segundo desenho). A seguir
fazer uma Petal Fold nesse mesmo ponto passando-o do lado direito para o lado esquerdo (terceiro desenho)
e depois torna-lo a dobrar para a direita fazendo uma Valley Fold e sem desdobrar a Petal Fold feita. Por fim
juntar os dois lados da zona que foi espalmada dobrando-a ao meio. O resultado é o mesmo do que se tivesse
feito duas Rabbit Ear, uma de cada lado, ou seja uma Double Rabbit Ear.
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14. Open Sink

Open Sink é forma de esconder um ponto que não tem bordas livres, abertas, e por isso não podem ser
aplicadas Reverse Fold. É indicada por uma seta sem preenchimento e sem cauda direcionada ao ponto que
é para ser afundado e uma Mountain Fold no local onde a dobra é para ser feita (primeiro desenho).
Para fazer uma Open Sink, primeiro dobre e desdobre ao longo da linha que é para dobrar (ajuda se dobrar e
desdobrar em ambas direções, para trás e para a frente, várias vezes até enfraquecer o papel). Depois, com
cuidado, separe as bordas que se encontram no ponto e, com o dedo, empurre para baixo exatamente no bico
mais acima (terceiro desenho) começando a achatar o papel. Continue a achatar o papel até à linha onde fez
as primeiras dobras e depois pressione a parte do meio para baixo enquanto fecha de novo o papel (como
indicado no quarto desenho). Quando bem feito, todas a bordas que se conseguem no final estão bem
alinhadas acima.
15. Closed Sink

É também uma forma de esconder um ponto, mas aqui consegue-se travar as bordas desse ponto
todas juntas. Uma Closed Sink é indicada por uma seta com preenchimento e sem cauda apontando na
direção do ponto que é para afundar e uma Mountain Fold na linha que é para dobrar (primeiro desenho).
Para fazer, comece por dobrar e desdobrar a linha pretendida (como para a Open Sink) mas agora ao invés de
pressionar o bico de cima deixando o papel achatar, esconde-se esse bico segurando com os dedos num dos
lados todas as camadas exceto uma que vai ser separada das outras de forma a que se obtenha uma forma
cónica. Depois, começando por um dos lados, empurre para baixo um dos lados (quarto desenho) de forma a
começar a inverter. O mais difícil é começar a inverter. Depois do ponto de começar a inverter empurrar
para baixo até estar completamente invertido. Nenhuma das bordas iniciais são visíveis quando a Closed
Sink está completa. O último desenho mostra a distribuição das camadas por dentro do modelo.

16. Closed Wrap

Esta dobra está relacionada com as Closed Sink. O diagrama de baixo indica como fazer uma forma simples
para depois praticar esta.
Uma Closed Wrap é indica com uma seta que vem de trás da aba para a frente, isto quer dizer que a parte de
trás do papel é para ser trazida para a frente. (Primeiro diagrama). O que distingue uma Closed Wrap de
outras manobras de tirar o papel de trás para a frente é que neste caso o papel por trás é continuo, não uma
borda livre para agarrar e trazer para a frente. Para fazer a Closed Wrap puxa-se um dos lados do
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modelo para fora com dois dedos (segundo desenho) e depois empurra-se a parte de fora, de cima, mais
próxima de nós, para baixo do lado do modelo que afastamos (terceiro desenho). A esquina da aba vai
formar tipo uma depressão, uma cova, um bolso e assim ficar escondida dentro dessa cova.
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ANEXO H– KERNELS, STRINGS AND CREASE PATTERNS
Neste anexo têm-se as tabelas desenvolvidas por Mitra, 2009, em sua dissertação ‘The grammar of
developable double corrugations: for formal architectural applications’. Este material auxiliará os alunos na
confecção de seus tessellations para a criação do elemento arquitetônico que será desenvolvido na quarta
oficina.
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