
 

A GRÁFICA DIGITAL NA FAU/UFRJ: EXPERIÊNCIAS E 

POSSIBILIDADES NO ENSINO DE ARQUITETURA 

 

Naylor Barbosa Vilas Boas 
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
naylor.vilasboas@ufrj.br 

Ethel Pinheiro 
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
ethelp@terra.com.br 

 

RESUMO 

Este artigo faz uma avaliação da experiência relacionada com a implantação da 

disciplina Gráfica Digital na nova grade curricular da FAU/UFRJ, em vigência 

desde o ano de 2006, e suas implicações preliminares no ensino atual da 

arquitetura. Apresentando uma estrutura interdisciplinar até então inédita na 

escola, a criação da disciplina neste contexto responde às atuais demandas de 

inserção da representação gráfica digital no processo criativo, possibilitando com 

isso abordagens didáticas que exploram adequadamente as potencialidades das 

ferramentas digitais em sua interface com o pensamento arquitetônico. 
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ABSTRACT 

This article makes an evaluation of the experience fulfilled with the implementation 

of the discipline ‘Digital Graphics’ in the new curriculum of the Architecture and 

Urbanism School of UFRJ, since its accomplishment in 2006, and the nowadays 

implications for the teaching of architecture. Offering a new interdisciplinary 

structure, the creation of that discipline in this context responds to the current 

demands of insertion of digital graphics representation in the creative process, 

making possible didactic approaches that adequately explore the potentialities of 

the digital tools in its interface with the architectural thinking. 
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1 Introdução 

Para se traçar um panorama da atuação, incumbências e desmembramentos da disciplina 

Gráfica Digital na grade curricular da FAU/UFRJ, torna-se necessário reconhecer alguns 

elementos antecedentes que moldaram as primeiras experiências de inserção das ferramentas 

digitais no contexto curricular da faculdade. 

A disciplina então intitulada Computação Gráfica Aplicada à Arquitetura fazia parte da 

grade curricular vigente entre os anos de 1998 a 2001. De maneira inadequada, inserida em 

uma estrutura curricular que não fomentava as abordagens interdisciplinares [1], tal disciplina 

era abordada como um curso técnico de um único software específico (AutoCAD), onde 

professores e alunos revezavam-se em computadores que não respondiam à altura das 

demandas, em um processo automatizado de conhecimento e reconhecimento de comandos e 

atalhos para a melhor operação do software. 

A abordagem empreendida nesta primeira tentativa se prolongou por quase três anos, 

diversificando o ensino de algumas outras ferramentas (entre eles o AutoCAD, o CorelDraw e – 

erroneamente – a plataforma Microsoft Office), instaurando-se um sistema que privilegiava o 

aprendizado técnico, sem que as dúvidas, questões ou possibilidades de aprimoramento nos 

setores da pesquisa e ensino tivessem sido levadas em consideração. 

No ano de 2002, uma série de debates ocorridos no I Seminário de Ensino da FAU/UFRJ 

mobilizaram alunos e professores em torno da montagem e delimitação de uma reforma 

curricular, não apenas desejada mas totalmente necessária, o que gerou um livro dedicado a 

artigos que pensavam este processo [2], bem como um projeto de reforma que se consolidou 

em uma nova grade curricular, efetivamente aprovado no ano de 2004. Este ano marca, 

juntamente com todo este movimento empreendido, o início das reformulações de carga 

horária, locação e inserção/retirada de diversas disciplinas que deveriam se encaixar numa 

nova mentalidade de ensino e de filosofia da faculdade de arquitetura, a princípio estruturadas 

sobre as bases da construção de um conhecimento coletivo [3]. 

Diante de tal panorama de modificações e reestruturações, a antiga ‘computação gráfica’ 

também se reestruturou, dando lugar às verdadeiras exigências de aprendizagem e se 

inserindo como uma disciplina adequadamente contextualizada entre os diferentes saberes 

presentes no curso de Arquitetura e, justamente, sinalizada frente às novas demandas do 

arquiteto e dos meios de comunicação contemporâneos. 

1.1 Contexto Acadêmico: O Novo Currículo da FAU 

Desde as reformas educacionais brasileiras do final dos anos 60, a FAU, e as demais escolas 

da UFRJ, apresentam uma divisão administrativa que se materializa em uma organização 

setorizada do ensino, onde departamentos são responsáveis por setores específicos do 

conhecimento, o que gerou uma compartimentação dos campos do saber arquitetônico, sem 

que houvesse estímulos para uma integração entre as disciplinas. A reforma curricular, nesse 

contexto, teve como objetivo propor uma ruptura nesse contexto. 



Ainda que não tenha sido acompanhada de nenhuma mudança em sua estrutura 

departamental, a reforma introduziu uma mudança conceitual no relacionamento entre as 

disciplinas, e sua implementação gerou grandes desafios para a desejada integração didática. 

As primeiras respostas, no entanto, apresentaram resultados promissores que indicavam a 

validade do novo caminho proposto para a FAU/UFRJ. 

A criação da disciplina Gráfica Digital no ano de 2006, herdeira dos conteúdos de 

representação digital anteriormente dispersos em disciplinas optativas oferecidas 

esporadicamente, tentava contornar - como já observado – a falta de relacionamento entre a 

conceituação, seu conteúdo e as demais disciplinas do currículo. 

Assim, um dos seus objetivos iniciais foi iniciar a consolidação de um espaço físico e 

institucional na graduação que, até então, estava restrita aos laboratórios de pós-graduação, 

aos quais somente alguns alunos tinham acesso como bolsistas de iniciação científica. 

Podemos entender, com isso, que a consolidação dessa disciplina pôde ampliar para a 

graduação as práticas ali realizadas, fazendo com que todos os alunos confrontassem as 

questões teóricas e práticas da representação gráfica digital desde os primeiros estágios de 

sua formação, assim como pôde condicionar e estruturar um específico ciclo do curso. 

O novo currículo estrutura o curso em três ciclos distintos, onde o primeiro concentra as 

disciplinas responsáveis pela instrumentalização necessária a uma primeira abordagem à 

linguagem arquitetônica, e se encerra ao final do segundo ano de curso (ciclo em que a gráfica 

digital é apresentada). No segundo ciclo, que se estende até o final do quarto ano, 

aprofundam-se os conteúdos ministrados, considerando a aplicação do instrumental 

anteriormente aprendido. No ciclo final, no último ano do curso, o aluno estabelece contato com 

questões da prática arquitetônica que o prepara não só para o projeto final de graduação, mas 

também para sua vida profissional. 

A integração entre as disciplinas se dá em dois momentos dessa estrutura, ao final do 

primeiro e do segundo ciclo, quando é estabelecida uma “fronteira” para a etapa seguinte. 

Materializada na proposição do Trabalho Integrado, o encerramento do ciclo prevê a 

proposição de um projeto de arquitetura no qual deverão ser aplicados todos os conteúdos 

apreendidos até o momento, e onde as várias disciplinas convergem para apoiar o processo 

projetual com seus conhecimentos específicos. 

A disciplina Gráfica Digital se insere atualmente no âmbito do primeiro Trabalho Integrado, 

e tem como objetivo a capacitação do aluno com reflexões teóricas e experiências práticas, 

instrumentalizando-o para a proposta de trabalho. Assim, a disciplina tem sua autonomia na 

medida em que se associa às outras diferentes disciplinas, apresentando não só possibilidades 

na representação gráfica dos aspectos do projeto, mas também discutindo abordagens para a 

concepção e o desenvolvimento projetual com as ferramentas digitais. 

2 Bases Estruturais – A Questão da Nomenclatura 

Em todo o século XX, o discurso do arquiteto e especialmente a sua crítica, a sua teoria, 

tradicionalmente centrado na forma, é deslocado para o conteúdo. Este passa a ser conteúdo e 



forma; conteúdo-forma-imagem. Os avanços na tecnologia se revelam no cotidiano da vida: 

são intensos, inclusive nos instrumentos de representação da arquitetura. Os conteúdos da 

arquitetura, inseridos em sua materialidade forma/imagem transformaram-se, alteraram-se, 

inovaram-se; os parâmetros básicos, as "categorias" do espaço e do tempo, cada vez mais 

tumultuadas, cada vez mais abrangentes e complexas, começam a se desequilibrar. A 

aparelhagem de novas formas de linguagem, mais dinâmicas e automatizadas [4], não só re-

definem os processos de desenvolvimento regional e local, mas também questionam a matéria 

da ‘nova arquitetura’. 

Baseado nisso, uma das questões fundamentais que permeou a estruturação inicial da 

disciplina foi o estabelecimento de uma definição precisa para a nomenclatura ‘Gráfica Digital’, 

que se tornou fundamental na medida em que sua criação necessitava de uma base teórico-

metodológica coerente com o seu novo lugar dentro da estrutura curricular. 

Nesse sentido, é importante observar a existência de diferentes nomenclaturas utilizadas 

na área da representação gráfica digital relacionada com a arquitetura – que podem ser 

identificadas na bibliografia correlata nacional e estrangeira, cuja diversidade revela a 

precocidade de um campo de conhecimento ainda em processo de consolidação. Assim, 

termos como “computação gráfica”, “diseño digital”, “informática gráfica” [5] podem ser 

encontrados de maneira dispersa, referindo-se basicamente aos mesmos processos 

metodológicos de inserção das ferramentas digitais no processo projetual. 

Entendemos que tais termos se referem somente a determinados aspectos desse 

processo, e não abrangem a totalidade e a complexidade dos diferentes recursos gráficos que 

podem ser utilizados durante as etapas do desenvolvimento e da criação arquitetônica, que 

não se limitam exclusivamente aos meios digitais, mas a uma dinâmica mais ampla de diálogo 

com os meios tradicionais de representação gráfica. 

Portanto, no sentido de buscar uma conceituação mais sólida e abrangente para a 

nomenclatura da disciplina e para o seu próprio campo de conhecimento, definimos 

inicialmente o próprio conceito de Gráfica Digital, no campo da Arquitetura e do Urbanismo, 

como a metodologia que utiliza, conjugadamente, ferramentas digitais de representação gráfica 

de diferentes especialidades, com objetivo de explorar e produzir graficamente o conhecimento 

arquitetônico e urbanístico em geral. Deve-se observar que podem ser incluídas, nesse 

processo, formas de representação gráfica manual que auxiliam na produção deste 

conhecimento. 

3 Abordagem Metodológica 

Em razão da abrangência instrumental colocada pela conceituação da disciplina, bem como por 

seus objetivos específicos de apoio ao projeto, estabelecemos como objeto principal de 

trabalho os modelos digitais tridimensionais. Em função da amplitude instrumental colocada 

pela conceituação da disciplina, a escolha da ferramenta tem importância secundária, mas 

deve efetivamente ser capaz de lidar com a metodologia proposta de abordagem ao projeto a 

partir dos modelos digitais. 



O problema de fornecer uma instrumentalização técnica básica aos alunos é minimizado 

pela maioria já apresentar certa intimidade com a dinâmica do computador, ainda que não 

apresentem uma capacidade significativa de reflexão sobre as possibilidades de sua utilização. 

Desse modo, adotou-se como ferramenta principal o software SketchUp, por sua interface 

possibilitar o desenvolvimento do pensamento arquitetônico na tridimensionalidade do espaço 

digital, levando a um outro patamar qualitativo a concepção e o desenvolvimento do projeto – 

elementos preliminares de estruturação de um processo. 

Quanto ao aprendizado, a sua facilidade de uso possibilita uma rápida compreensão de 

seu funcionamento, pois sua interface simples e amigável estimula a exploração “lúdica” de 

seus recursos de manipulação volumétrica da forma, além de incorporar simplificadamente os 

conceitos básicos da modelagem digital, fazendo com que ferramentas mais complexas se 

tornem acessíveis em um aprofundamento do aprendizado. 

Uma comunidade online também foi criada para que o debate e a troca de idéias seja 

estimulado entre os próprios alunos, descentralizando a clássica relação com o professor, e 

incorporando à disciplina a dinâmica exploratória observada no aprendizado no meio digital, 

onde o conhecimento cumulativo se constrói gradativamente a partir da prática e da troca de 

experiências com outros usuários. 

Na medida em que os modelos digitais se tornam o eixo instrumental da disciplina, a 

rapidez na sua construção e manipulação cria uma série de possibilidades para o processo de 

concepção, desenvolvimento e representação gráfica do projeto. 

Estimulando a associação de seus resultados com o uso dos croquis, instrumentos 

fundamentais de concepção, um novo elemento é inserido no processo conhecido por 

“pensamento gráfico” [6], onde é estabelecido um ciclo criativo entre o desenho, a mão, o olho 

e o cérebro que interpreta a informação ao longo da experimentação gráfica da concepção 

arquitetônica. 

Assim, a metodologia proposta pode potencializar o aparecimento dos resultados durante o 

ciclo criativo descrito pelo autor, inserindo nesse processo um poderoso instrumento de 

representação gráfica que permite exercer tridimensionalmente o processo de concepção 

projetual. Desse modo, entendemos que a estruturação da disciplina através da modelagem 

apresenta ao aluno a possibilidade de um novo espaço de criação, digital e tridimensional, para 

o desenvolvimento de seu pensamento arquitetônico. 

4 Gráfica Digital: A Experiência Didática 

4.1 A Estruturação da Disciplina 

No ano de 2006, a disciplina se originou sob um estatuto específico onde as reuniões de 

orientação se distribuíam dinamicamente durante o semestre, com baixa carga horária, sem 

que houvesse condições para o estabelecimento de um ritmo constante de aulas semanais. 

Essa aparente desvantagem mostrou-se interessante na medida em que estimulava o aluno a 

buscar seu próprio aprendizado técnico, e nos encontros com o professor eram discutidas 



fundamentalmente questões conceituais de projeto e de sua representação gráfica. Assim, 

essa aparente desvantagem ofereceu a oportunidade de um fortalecimento do espaço 

institucional da disciplina, na medida em que foram estimuladas a discussão e a reflexão 

conceitual, muito mais do que o aprendizado instrumental técnico. 

Assim, a dinâmica de orientação, bem como os exercícios específicos, vincularam-se 

temática e cronologicamente às disciplinas projetuais que ditam o andamento principal dos 

trabalhos no contexto interdisciplinar. 

Como a abordagem inicial do projeto proposto no Trabalho Integrado se dá na escala 

urbana, através do reconhecimento e análise do terreno de projeto, o primeiro objetivo foi a 

construção de modelos urbanos do entorno para elaborar uma base de estudo e representação 

das análises realizadas. Na prática, a criação da volumetria simplificada da forma urbana 

configurou-se como um exercício introdutório para uma primeira aproximação à modelagem 

digital. 

De acordo com a conceituação da disciplina, estimulou-se a conjunção de diferentes 

recursos na construção do modelo, para que suas vantagens específicas auxiliassem na 

obtenção final dos resultados. Desse modo, apresentou-se aos alunos a possibilidade da 

utilização de uma imagem digital aérea do terreno como base bidimensional de referência, 

complementada também com informações obtidas nas visitas ao local. 

Durante o processo, não só a manipulação do modelo foi estimulada visando a 

representação gráfica das análises, mas também a conjunção de seus resultados com técnicas 

manuais mostrou possibilidades na expansão comunicativa do modelo.  

A segunda etapa do Trabalho Integrado propõe um projeto residencial multifamiliar no 

próprio terreno e, no contexto da disciplina, a modelagem teve continuidade a partir de uma 

maior aproximação ao objeto de trabalho. Nesse momento, o seu foco de exploração se 

ampliava para a escala do terreno, ainda que continuassem presentes os elementos 

anteriormente construídos do entorno. 

Nesse momento do curso, a prática cotidiana com a modelagem já tinha fornecido aos 

alunos conhecimento técnico para um detalhamento suficiente que permitia uma aproximação à 

escala do edifício e, como observado, o modelo já se encontrava incorporado ao processo 

criativo, gerando soluções que foram criadas e testadas diretamente no espaço digital. 

Assim, podemos observar que a disciplina se estruturou em torno da possibilidade que o 

modelo apresenta, se adequadamente construído, de transitar por diferentes escalas de 

representação, e que pode ser entendido conceitualmente como uma base para o 

desenvolvimento do projeto. Em torno desse eixo prático-conceitual, outras formas de 

representação lhe são associados, possibilitando a inserção do conceito de Gráfica Digital 

como recurso metodológico no processo criativo. 

4.2 A Consolidação da Experiência 

O segundo ano de implementação da disciplina em 2007 começa com uma reavaliação do 

plano de aulas, da ementa e da estrutura programática, de forma a re-condicionar os pequenos 



problemas metodológicos evidenciados no primeiro ano de experiência e propor novas formas 

de abordagem do tema correlacionado a Gráfica Digital, que é o objeto de aplicação da 

disciplina Trabalho Integrado I (TI): edifício multifamiliar. 

Como forma de equalizar a necessidade de apresentação de diferenciadas ferramentas 

digitais para o desenho de arquitetura aos alunos – passando pelos sistemas conceptivos, 

representacionais e diagramáticos da gráfica digital – optou-se por subdividir o período em três 

módulos de aprendizagem. Estes módulos concatenam a materialização das três fases de 

aprendizagem mencionadas por VIGOTSKI [3], a saber: 

(1) síncrese – nesta fase os alunos são sugestionados a mostrarem seus conhecimentos 

prévios, sua habilidade com as ferramentas e sua capacidade de concatenação de idéias. Da 

mesma forma que no ano anterior, esta etapa é realizada com o auxílio da apresentação do 

software SketchUp e da modelagem do entorno urbano proposto para a implantação do projeto 

de TI, como forma de explorar o ambiente tridimensional digital e de exercitar uma ferramenta 

de rápida aprendizagem e de grandes respostas gráficas. Busca-se nesta fase enfatizar a 

concepção (figura 1). 

(2) análise – esta fase denota o processo intermediário entre os objetivos buscados pela 

disciplina e as respostas agregadas com a evolução dos alunos desde a primeira fase. Busca-

se uma inserção crítica do aluno diante de seu produto e da solicitação de sua primeira 

tentativa de projeto - e isto é feito através da apresentação de uma ferramenta digital muito 

mais elaborada graficamente, o AutoCAD. Com esta fase, a maior das três etapas, o aluno tem 

a chance de exercitar seu domínio matemático e escalar do ambiente digital, fazendo 

explorações de inserção de diferenciadas extensões de arquivos em diferenciados ambientes 

digitais apresentados (importações, exportações e tridimensionalizações dentro do SketchUp 

ou do CAD). Busca-se nesta fase focar a expressão gráfica – (figura 2). 

(3) síntese – esta fase conclui e arremata os saberes adquiridos pelos alunos, 

compartilhados em sala com os professores da disciplina e com outros alunos através de 

grupos de discussões e trocas de informações através da web (ponto enfatizado na 

aprendizagem); explora-se uma articulação das ferramentas ensinadas e das propostas de 

diálogo entre o croquis manual e digital através da apresentação de um terceiro software, o 

CorelDraw. Nesta fase, busca-se aplicar a representação e a diagramação do projeto diante da 

incorporação de linguagens e leituras contemporâneas, essenciais ao arquiteto de hoje. 

Nesta segunda experiência, um pouco mais exploratória das diversas formas digitais de 

‘escrita’ e interpolação de solicitações do projeto arquitetura, atentamos para diversos passos 

que, futuramente, conduzirão estes alunos para abordagens mais complexas de seus projetos 

assim como sua inserção em estruturas da faculdade que começam a surgir com os primeiros 

egressos dessa disciplina. 



 
Figura 1: imagem jpg da modelagem realizada pelos alunos em ambiente SkP, na primeira 

fase. Fonte: Pinheiro, 2007. 
 

5 Resultados 

Selecionamos alguns trabalhos que demonstram os resultados alcançados nos três semestres 

letivos de oferecimento da disciplina. A figura 3 mostra um dos resultados do primeiro exercício 

relacionado com modelagem digital e análise urbana na fase de estruturação da disciplina no 

ano de 2006, onde a abordagem inicial a partir da escala urbana tinha como proposta um 

reconhecimento gráfico da área de trabalho, com o modelo digital sendo utilizado como base 

instrumental para as leituras e diagnósticos do local. Neste caso, o modelo urbano foi utilizado 

como base para a elaboração de análises gráficas manuais que revelam as diferentes 

qualidades do entorno urbano do projeto.  

A figura 4 mostra o resultado da segunda etapa, cuja proposta era, a partir da transição 

para a escala arquitetônica, utilizar a mesma base modelada para o desenvolvimento do 

projeto. Neste caso, as bases do modelo digital foram utilizadas para a elaboração de 

diferentes croquis que estudavam algumas alternativas para o projeto de arquitetura.  

As figuras 5 e 6 mostram o resultado final do primeiro semestre letivo de 2007 – em que 

mudanças foram propostas no esquema inicial de implementação da disciplina, onde é possível 

reconhecer as três fases apresentadas anteriormente. Os alunos produzem, em diversas 

pranchas digitais e impressas, sua memória gráfica de projeto – contando com o auxílio dos 

desenhos técnicos em CAD, das modelagens e representações 2D em SkP e da diagramação 

em Corel. Da mesma forma com que dividem seus conhecimentos pelos diferentes softwares 

introduzidos, os alunos são incitados a vasculhar e descobrir outras ferramentas que lhes 

 
Figura 2: importação do modelo CAD (extensão dwg) para o ambiente SkP, na segunda 

fase. Verificar a exploração de dimensionalidade e escala. Fonte: Pinheiro, 2007. 



auxiliem na tarefa de conceber um projeto completo (com sinalização de sistema construtivo, 

estrutura, instalações elétricas e hidráulicas) como a disciplina TI lhes propiciou. 

No exemplos apresentados podemos perceber a incorporação dos conceitos propostos 

para a disciplina – assim como a sua evolução – percebendo, a partir da idéia de 

complementaridade, como os alunos buscam a conjugação de diferentes recursos gráficos 

para a exploração das possibilidades criativas no processo projetual, assim como uma 

consolidação dos conceitos inicialmente propostos pela reforma curricular da FAU/UFRJ. 

 

 
Figuras 3 e 4: Resultados da disciplina Gráfica Digital no ano de 2006. Fonte: Vilas Boas, 2006. 

 

 
Figuras 5 e 6: Resultados da disciplina Gráfica Digital no ano de 2007. Fonte: Pinheiro, 2007. 

6 Conclusões 

Podemos observar alguns resultados promissores da nova dinâmica proposta para a disciplina 

Gráfica Digital no contexto da integração curricular. Assim, algumas considerações são 

necessárias a fim de sintetizar os êxitos e limitações observados nessa primeira etapa de 

implantação. 

A principal limitação, no momento, é a necessidade de um espaço de trabalho mais 

adequado à plena integração das ferramentas digitais com as formas tradicionais de 

representação gráfica. Apesar dos esforços da Faculdade em adquirir computadores de última 

geração e preparar um espaço físico, cremos que a urgência das obras (iniciadas e terminadas 



em janeiro de 2007) acabou desconsiderando alguns aspectos didáticos na configuração de 

espaços de aprendizagem, o que acaba por estimular uma certa dispersão na atenção dos 

alunos. Essa limitação, por sua vez, prejudica uma análise mais aprofundada por não 

possibilitar seu desenvolvimento em um ambiente controlado, o que seria necessário para uma 

plena avaliação da aplicação conceitual da disciplina. As figuras 7 e 8 mostram o layout atual e 

uma proposta re-estudada pelos professores responsáveis pela disciplina em sua etapa de 

consolidação didática. 

 
Figuras 7 e 8: Layout atual e proposto. Linhas em laranja = fluxos. Fonte: Pinheiro, 2007. 

Verificamos, de igual modo, que a integração curricular faz com que seja reforçado o 

objetivo metodológico de instrumentalização do aluno em seu processo projetual. Nesse 

sentido, entendemos como principal êxito o entendimento do caráter da disciplina, por parte 

dos alunos, como um espaço institucional de reflexão e prática da Gráfica Digital como método 

de concepção projetual e representação do seu pensamento arquitetônico. 

Cremos que a disciplina Gráfica Digital, inserida como está na nova grade curricular da 

FAU/UFRJ, já demonstra – e pretende explorar ainda mais – as diferentes variantes lingüísticas 

da arquitetura atual, assim como fomenta e solidifica um passo importante em todas as 

faculdades de arquitetura, que é o de confrontar seus alunos e efetivos arquitetos da 

necessidade de incorporação de instrumentos gráficos digitais, sem se esquecer da missão 

inerente às universidades de exercitar e permitir a liberdade do pensamento arquitetônico. 
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