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RESUMO

O desenho é a principal forma de representação utilizada em arquitetura, ele está presente em todas as etapas de projeto, desde a concepção, 
principalmente em forma de croquis, passando pelos desenhos de apresentação, até os desenhos executivos, feitos com o propósito de 
construção. Para cada etapa de projeto, portanto, são utilizados diferentes tipos de desenhos, como plantas, cortes, elevações e perspectivas, 
que variam de acordo com a quantidade e qualidade das informações. Dentro desse universo a pesquisa tem como objeto os desenhos de 
apresentação, tendo como foco os desenhos em perspectiva cônica. A perspectiva cônica é a representação que mais se assemelha à forma como 
enxergamos, é o desenho que simula um ponto de vista. Esse tipo de ilustração, mais do que os outros tipos, representa a imagem que o 
arquiteto procura passar do seu projeto, é a interpretação de uma determinada realidade proposta, sendo assim, está embutida de uma ideia de 
mundo, carregada de uma intenção. Estudar tais desenhos é estudar as técnicas e os instrumentos disponíveis de sua época assim como os 
aspectos culturais que se refletem nos elementos presentes nas ilustrações. A pesquisa tem como recorte, portanto, as representações 
arquitetônicas em perspectiva cônica publicados em periódicos especializados no Brasil. O período escolhido abrange boa parte do século XX, e 
pode ser dividido em três momentos, o período que antecede a arquitetura moderna, o período referente à arquitetura moderna e um período 
pós arquitetura moderna até o final do século XX que coincide com a transição dos meios tradicionais de representação para os meios digitais. O 
objetivo da pesquisa, portanto, é elaborar um catálogo de ilustrações em perspectiva cônica de projetos representativos da arquitetura brasileira 
publicados durante o período estabelecido no recorte histórico que possa servir de base para estudos da área. Também pretende estabelecer 
relações entre os desenhos de perspectiva realizados no período estudado e as perspectivas contemporâneas geradas por meios digitais, verificar 
paralelos possíveis entre a produção arquitetônica e sua representação através dos desenhos de perspectiva e estabelecer uma visão histórica 
acerca das transformações ocorridas nas ilustrações durante o período estudado. A metodologia utilizada se baseia nas seguintes etapas: Na 
primeira etapa o desenvolvimento de uma revisão bibliográfica e o delineamento do recorte da pesquisa com a definição dos conceitos aplicados 
à análise. Na segunda etapa se desenvolve a coleta de dados e catalogação do material, nessa etapa os dados serão coletados de acordo com a 
definição do recorte. A catalogação pode ser dividida em duas partes, a primeira parte é responsável pelos dados mais gerais e objetivos, como: 
número da revista, ano de publicação, nome do projeto, autor do projeto, autor da imagem e tipologia de projeto. A outra parte da catalogação é 
responsável pelos dados mais relacionados à ilustração e de caráter mais interpretativo, como: o tipo de enquadramento da perspectiva; a 
técnica utilizada; o nível de realismo do desenho; a maneira como a ilustração mostrou os elementos periféricos à edificação retratada, como 
pessoas, vegetação, edificação do entorno, veículos e etc. A terceira e última etapa será responsável pela análise dos dados coletados e 
catalogados com a elaboração do produto final da pesquisa, um relatório descritivo e analítico das ilustrações estudadas desde a ótica do recorte 
proposto.
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