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RESUMO 

Visando o desenvolvimento de um protótipo de mini-curso para uma experiência 

didática numa disciplina de pós-graduação, foi escolhido o tema Desenho Técnico 

para o conteúdo. Para finalizar o mini-curso foi estruturado um módulo sobre uma 

das obras do arquiteto Rino Levi, a residência da família Olívio Gomes, localizada 

em São José dos Campos, SP, um dos ícones da arquitetura moderna brasileira. 

Para isso foi necessária a realização de um levantamento gráfico da mesma, 

utilizando-se diversos recursos como: levantamento bibliográfico, fotografia, 

filmagem, desenho bidimensional (grafite e CAD) e tridimensional, animação de 

imagens e o desenvolvimento de um aplicativo cuja função foi criar um link na web 

onde se pudesse fazer uma “visita virtual” à obra, visualizando seus ambientes 

internos e externos a partir de fotografias panorâmicas com até 360º. Como 

resultado, foi criada uma série de documentos virtuais que proporcionaram ao 

observador uma visão ampla da obra, através de uma navegação pelo site 

desenvolvido.  
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ABSTRACT 

Aiming the development of a mini-course prototype for a didactic experience in a 

pos-graduation discipline a Technical Drawing theme was chosen for the contents . 



To finish the mini-course a module was structured about one of the works of 

architect Rino Levi, the home of Olívio Gomes family, located in São José dos 

Campos, SP, one of the icons of modern Brazilian architectures. For this it was 

necessary to accomplish a graphic survey using several resources as: 

bibliographic survey, photographs, movies, bi dimensional drawings (graphite and 

CAD) and three dimensional image animations and the development of a software 

to be able to create a link in the web where you can make a “virtual visit” to the 

project, aiming its internal and external surrounding from panoramic photographs 

with until 360o. As result, a set of virtual documentation was created that provided a 

broad vision of the project to the observer through the navigation of the 

development site. 
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1 Introdução 

Com o objetivo de gerar um protótipo de mini-curso, estruturado por módulos, numa disciplina 

de pós-graduação ligada ao ensino a distância (EAD), o Desenho Técnico foi eleito como tema 

a ser abordado, uma vez que este permeava pelo conhecimento da maioria dos alunos 

envolvidos. O último dos módulos deste mini-curso foi dedicado a uma aplicação real. Com o 

intuito de enriquecê-lo, foi escolhida uma obra arquitetônica, ícone do movimento moderno 

brasileiro, para ser o palco de encerramento, onde os alunos poderiam finalmente, perceber o 

surgimento de uma obra arquitetônica a partir dos primeiros traços sobre o papel e da 

importância do domínio adequado da linguagem do desenho técnico. 

A obra escolhida como modelo foi a residência da Família Olívio Gomes, um dos grandes 

exemplos da arquitetura moderna brasileira. Projetada por Rino Levi nos anos 49/50, a 

edificação foi construída em São José dos Campos, SP e atualmente faz parte de uma área 

pública municipal, o Parque da Cidade. Realizado em terreno acidentado, o projeto foi 

concebido contemplando dois pavimentos onde são distribuídos três blocos distintos: o social, o 

íntimo e o de serviços. Através da implantação e da disposição das aberturas nos espaços 

projetados percebe-se uma grande preocupação com o conforto ambiental e com o entorno 

paisagístico, contando com grandes janelas e paredes envidraçadas para garantir a iluminação 

da grande maioria dos cômodos da edificação. 

Para viabilizar o transporte desta obra arquitetônica real para o mundo do EAD foi 

desenvolvida uma frente de trabalho entre os alunos a fim de colher material e produzir 

recortes gráficos e visuais a fim de possibilitar o desenvolvimento de uma linha de conduta 

adequada à didática pretendida. Este artigo descreve resumidamente as diferentes etapas 

percorridas para a execução desta proposta didática. 



Como resultado, obteve-se um módulo didático com uma diversidade de possibilidades 

visuais que permite ao aluno navegar virtualmente pela obra através de desenhos, fotos e 

animações. 

2 Objeto de pesquisa - Residência Olívio Gomes 

A residência de Olívio Gomes, antigo proprietário da fábrica de Tecelagem Parahyba, 

localizada em São José dos Campos, foi o resultado de um projeto minucioso do Arquiteto Rino 

Levi e do Paisagista e Artista Plástico Roberto Burle Marx. A edificação data do início da 

década de 50 e tornou-se símbolo de preservação do patrimônio e da memória de um dos 

períodos mais importantes da história da cidade de São José dos Campos. 

Após o encerramento das atividades da fábrica e do endividamento da família Gomes, 

parte do parque, que inclui a residência da família, foi negociado com a prefeitura da cidade, 

passando a ser aberto a população enquanto parque municipal, “O Parque da Cidade”. O 

município solicitou ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e ao 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de 

São Paulo (CONDEPHAAT) o início do processo de tombamento das obras e bens de valor 

cultural presentes no local. 

Por ocasião de uma conferência realizada no Museu de Arte de São Paulo em 1949, Rino 

Levi classificou a arquitetura como arte plástica, de caráter essencialmente abstrato, onde a 

função do arquiteto é estudar a forma, relacionando-a ao ambiente e ao clima, dentro de 

condições funcionais e técnicas, visando uma criação harmoniosa de ritmos, onde sejam 

ordenados os volumes, cheios e vazios, e utilizem-se a cor e a luz. O autor dizia que a 

arquitetura era vista por fora e por dentro, portanto, o exterior e o interior deveriam estar 

intimamente ligados numa continuidade de concepção (LEVI, 1949). (Figura 1). 

 
Figura 1:  Área social integrada à natureza 

Foto: Clélia Monasterio 

 

Para Levi (1958), A revolução industrial criou um novo sistema de produção, onde o 

método científico substituiu o trabalho manual e o empirismo, fazendo surgirem novos materiais 

e novas possibilidades técnicas. A forma, por sua vez, sofreu alterações profundas e as 



maciças paredes de suporte puderam ser substituídas por delgados pilares, dispostos com 

liberdade. As divisões passam a ser leves e independentes da estrutura, permitindo transformar 

paredes “pesadas e rígidas” em divisórias transparentes, possibilitando que os espaços 

interpenetrassem e a casa prolonga-se para o exterior. Para o autor, o jardim, incorporado à 

casa, deixa de ser um complemento para tornar-se parte integrante da habitação (LEVI, 

1958).(Figura 2). 

 

Figura 2:  Residência Olívio Gomes 

Foto: Clélia Monasterio 

 

O projeto de Rino Levi deixa claro não apenas sua preocupação em criar transparência e 

possibilitar a entrada da natureza nos ambientes, mas também utilizar o máximo possível as 

possibilidades de conforto em seu projeto. 

Para Rahal (2006), a obra de Rino Levi é profundamente marcada pela importância dada 

ao aspecto técnico da arquitetura, onde estão relacionadas as questões de conforto ambiental 

que englobam: insolação, iluminação, ventilação, térmicos e acústicos. Segundo a autora, não 

são poucos os projetos de Rino que apresentam parte importante da expressão formal 

vinculada ao tratamento que recebem para proteção solar ou ainda, que resulta de cálculos 

acústicos. Rino tentou consolidar a arquitetura racionalista nos trópicos desenvolvendo 

dispositivos de proteção solar utilizando desde pequenas marquises ou pérgulas para 

sombreamento, até fachadas internas compostas por elementos vazados de cerâmica, brises 

de concreto ou alumínio.(Figura 3 ). Esta variedade de dispositivos de proteção demonstrou a 

preocupação de Rino Levi em adaptar a arquitetura ao clima local.  

 

   



 

Figura 3:  Dispositivos de proteção solar e detalhe de caixilhos 

Foto: Clélia Monasterio 

3 Produção do material iconográfico 

Para realizar a pesquisa e a produção do material iconográfico e adequação ao módulo para o 

mini-curso sobre Desenho Técnico foram abertas três frentes de trabalho: 

3.1 Levantamento fotográfico do local 

Para realizar um levantamento fotográfico adequado foi necessária uma visita ao local com 

permissão dos órgãos competentes. Nesta visita foram realizadas filmagens de pontos 

estratégicos e tiradas fotografias para servirem de base também ao aplicativo que seria 

desenvolvido para uma navegação virtual pelo interior das plantas. Com esta finalidade, foi 

necessário um planejamento conjunto para a definição dos pontos estratégicos para a 

navegação com base nas plantas. As imagens e filmagens foram realizadas com câmeras 

digitais. 

3.2 Levantamento de documentação: históricos e plantas 

Para compreender a importância histórica e possibilitar um desenvolvimento mais fiel do 

desenho das pranchas foi necessária uma pesquisa bibliográfica. Nesta pesquisa foram 

levantados  dados sobre o projeto arquitetônico de Rino Levi para a residência Olívio Gomes e 

registros fotográficos das plantas relativas ao projeto em questão (ANELLI; GUERRA; KON, 

2001). 

3.3 Desenvolvimento de pranchas de desenho técnico dos pavimentos 

Com a finalidade de gerar um material didático virtual que pudesse mostrar adequadamente o 

traçado das pranchas do ponto de vista do desenho técnico, foram desenhadas em grafite 

pranchas contendo as plantas baixas e cortes relativos ao projeto arquitetônico desenvolvido 

pelo Rino.. Em seguida estas pranchas foram escaneadas e as imagens trabalhadas de modo 

a possibilitarem a visão geral de cada pavimento e em alguns casos ressaltar detalhes com a 

utilização de zoom. Estas imagens foram tratadas com o uso do aplicativo Photo Paint v-9 da 

Corel. (Figura 4). 

 



                
Figura 4:  Imagens digitalizadas dos desenhos feitos a lápis 

Desenhos: Wladir Dezan,  Digitalização e site: Ana Lúcia Harris 

 

3.4 Desenvolvimento de desenhos e renderizações 3D em CAD 

O projeto levantado foi desenhado em 3D e renderizado no aplicativo AutoCAD 2000. As 

renderizações foram a base para imagens virtuais tridimensionais do projeto. (Figura 5). 

 
Figura 5:  Maquete eletrônica do projeto 

Desenho: Clélia Monasterio 

3.5 Desenvolvimento de imagens animadas dos desenhos renderizados 

A partir das renderizações do projeto tridimensionalizado em AutoCAD também foi possível a 

criação de imagens animadas com o objetivo de mostrar de modo tridimensional e dinâmico a 

composição dos pavimentos. As imagens animadas foram construídas a partir do aplicativo 

Flash V 5 da Macromedia e salvas em arquivos GIF. (Figura 6). 

 

 
Figura 6:  Seqüência para Gif animada 

Desenhos: Clélia Monasterio, Montagem da animação: Ana Lúcia Harris 



3.6 Desenvolvimento de um aplicativo para a navegação dinâmica  

Para permitir uma compreensão mais realística dos ambientes do projeto à distância, foi 

desenvolvido um aplicativo gráfico que permitia ao usuário, por meio da navegação do mouse 

sobre uma planta-baixa, clicar em pontos estratégicos da planta, e visualizar fotos referentes 

aos locais clicados. O aplicativo foi desenvolvido na linguagem Object Pascal, sob o ambiente 

de desenvolvimento Borland Delphi 6. Além disso, a biblioteca gráfica OpenGL foi utilizada para 

a criação do efeito de visualização em 360° de um dos pontos de vista do observador. (Figuras 

7 e 8). 

 
Figura 7:  Interface do Aplicativo para a navegação pela planta 

Foto panorâmica: Clélia Monasterio, Aplicativo: Roberto Scalco 

 

       
Figura 8:  Aplicativo sinalizado e foto “lincada” à flecha vermelha 

Foto: Clélia Monastério, Aplicativo: Roberto Scalco 

3.7 Estruturação do material no formato de módulo para web 

Finalmente, estes produtos foram formatados e adequados ao modelo padrão dos módulos 

para serem incorporados num módulo de fechamento do protótipo do mini-curso em questão. 

Para a construção das páginas HTML foi utilizado o aplicativo Front Page 4, M.Office da 

Microsoft. (Figura 9). 



 
Figura 9:  Estruturação das páginas dos módulos 

Projeto gráfico e montagem: Ana Lúcia Harris 

 

4 Percurso pelo projeto de Rino Levi 

Os projetos de Rino Levi apresentam simplicidade formal, linhas retas e volumes puros, 

próprios da arquitetura racionalista. Porém, buscam a integração do ambiente interno ao 

externo, o que faz necessário um detalhamento minucioso dos caixilhos existentes, assim 

como, coberturas, acabamentos e materiais utilizados (RAHAL, 2006). 

O projeto da edificação, construída em dois pavimentos, foi realizado em terreno 

acidentado, utilizando os desníveis do local para melhor distribuir as funcionalidades da 

residência em três blocos: Área íntima, área social e área de serviço. 

A área íntima localizada no nível superior é formada por uma circulação, um escritório e 

oito dormitórios, projetados com janelas piso teto em toda extensão da fachada, o que garante 

a imersão da área à paisagem.  

A área social é composta por duas salas, sendo uma copa/estar no piso superior e outra no 

piso inferior. A sala superior esta próxima à área íntima e à área de serviço (Figura 10). A sala 

inferior (Figura 11), também está ligada à área intima através de uma rampa, e à área de 



serviço por uma escada, permitindo o acesso à sala superior através de uma escada helicoidal 

em concreto armado e madeira, construída na área externa da casa (Figuras 12, 13 e 14). 

 

 
Figura 10: Panorâmica 360º  - área social superior (utilizada no aplicativo) 

Foto: Clélia Monasterio 

 

 

 
Figura 11: Panorâmicas 360º - área social inferior 

Foto panorâmica: Clélia Monasterio 

 

 
Figura 12: Rampa interna  

 
Figura 13: Escada interna  

 
Figura 14: Escada helicoidal 

Foto: Clélia Monasterio 

 

A área social do pavimento inferior foi premiada com a arte de Roberto Burle Marx através 

de seus painéis, distribuídos nas áreas internas e externas da casa, e também com a 

proximidade dos jardins concebidos pelo mesmo autor, que podem ser vistos de todos os 

compartimentos das áreas social e íntima da casa. A área de serviço, voltada para o lado sul, 

está diretamente ligada à área social nos dois pavimentos e também à garagem, que interliga a 

residência à residência do caseiro. Como os caixilhos de ferro, os três painéis de pastilha 

existentes foram desenhados exclusivamente para a casa, sendo que os últimos são de autoria 

do artista e paisagista Roberto Burle Marx (Figura 15). Trata-se, sem dúvida, de uma obra em 

que foi possível a execução de um projeto onde a arquitetura pode se expressar em todas as 

suas formas: Técnicas e Artísticas, com a presença de nomes importantes para a arquitetura, 

paisagismo e artes brasileira. 



 

 
Figura 15: Painel exterior Burle Marx 

Foto: Clélia Monasterio 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Como resultado de uma proposta a ser inserida como um módulo de fechamento em um mini-

curso virtual sobre Desenho Técnico, foi escolhida a residência da Família Olívio Gomes, obra  

de  Rino Levi, com o objetivo de reforçar aos alunos a importância do domínio da linguagem do 

desenho técnico. 

Para colocar em prática este projeto foi necessário realizar uma frente de trabalho dividindo 

tarefas por capacidades a fim de colher e desenvolver adequadamente o material didático. 

O resultado deste trabalho mostrou-se positivo, os alunos alcançaram as metas e 

experimentaram o desenvolvimento de um projeto de pesquisa colaborativo. O produto deste 

trabalho apresenta-se em um site de domínio público - www.fec.unicamp.br/~luharris/ArqRL . 
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