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JOSÉ DE ARIMATHÉIA

Todas as sextas-feiras, às 10
horas, um grupo de nove alunos

do curso de Arquitetura se reúne
com o professor Jorge Marão Carniel
Miguel (Departamento de
Arquitetura e Urbanismo), numa
das salas de Multimeios do Centro
de Tecnologia e Urbanismo, para
analisar representações
iconográficas medievais e
renascentistas. O professor vem
reunindo centenas de imagens
para serem analisadas, dentro do
projeto de ensino que coordena:
“As técnicas da perspectiva
arquitetônica: uma análise
histórica”.

O objetivo é justamente montar
um acervo de imagens que
mostram a evolução da
perspectiva arquitetônica desde o
Gótico, mas sem ignorar o que
veio antes, com ênfase no
Renascimento, que deu as bases
para a arquitetura moderna.
Organizadas cronologicamente, as
imagens chegam até a fase atual
da utilização de modelos digitais
tridimensionais. Em termos de
conteúdo, o projeto se liga à
disciplina de Teoria e História da

Perspectivas históricas
Projeto de ensino analisa imagens medievais e renascentistas para mostrar

as bases das representações tridimensionais contemporâneas

Arquitetura.
No projeto, os alunos

participantes analisam as
representações iconográficas
apresentadas em sala de aula,
leem livros, pesquisam
bibliografia, discutem e produzem
artigos a serem encaminhados a
eventos científicos ou publicação.
Arquitetos importantes, desde
Brunelleschi até Le Courbusier,
são vistos e analisados. Artefatos
como o perspectógrafo e caixas
de câmara escura também são
conhecidos pelas imagens e

estudados. Para o coordenador do
projeto, professor Jorge Marão,
um dos vários objetivos é
justamente reforçar conceitos que
os alunos levarão para a vida
toda.

O projeto começou há um ano
com quatro alunos, número que
mais que dobrou. Atualmente, há
alunos de duas turmas de 4o ano. O
foco não se restringe às técnicas
arquitetônicas, mas alcança a
simbologia, ou seja, a ideia é
entender o que a arquitetura
representava e como ela fazia

para efetivar tais representações.
Gestalt - Para isso, a

fundamentação teórica e
metodologia de apoio é a Gestalt.
Esta teoria leva em conta a
composição das formas em pontos,
linhas, planos, volume, e como tais
elementos afetam a percepção visual.
Além disso, a abordagem histórica
coloca cada imagem em sua própria
época, e os conceitos são também
etimologicamente conhecidos. Em
sala, os alunos são divididos em
grupos de três. Alguns reconhecem
que, de início, gostavam menos da
Idade Média, mas conhecê-la mais a
fundo aumentou o interesse pelo
período. Na verdade, eles entendem
que existe uma continuidade no
desenvolvimento da Arquitetura que
passa por uma tradição e inovações.
Trata-se, sob certo aspecto, de uma
linguagem e, como tal, precisa ser
bem conhecida para utilizá-la e, se
for o caso, até rompê-la.

Os alunos
participantes analisam
as representações
iconográficas
apresentadas em sala
de aula, leem livros,
pesquisam
bibliografia, discutem
e produzem artigos

Exemplos de perspectivas na pintura renascentistas e medieval


