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Resumo  

A análise de obras referenciais de arquitetura, tradicionalmente, é utilizada como 
estratégia didática para a introdução da atividade projetual. Exercícios de análises sob o 
ponto de vista geométrico promovem o reconhecimento de lógicas, de organização 
espacial e delimitação formal, empregadas por diferentes arquitetos. O conceito de 
proporção, frequentemente utilizado como um dos parâmetros de análise, 
fundamentou a produção arquitetônica de muitas épocas. A identificação do uso deste 
conceito não é tão evidente, necessitando de ferramentas adequadas para análise. 
Focando-se nesta questão, este estudo, de interesse didático, e dirigido aos estágios 
iniciais de formação em arquitetura, se propõe auxiliar na compreensão de processos 
projetuais através da instrumentalização para este tipo de análise, no âmbito de 
disciplinas de geometria e representação gráfica. Reconhece instrumentos que facilitam 
identificar a adoção ou não, pelo projetista, de determinadas relações geométricas para 
a configuração de objetos arquitetônicos. Propõe o uso tanto de técnicas de análise 
tradicionalmente estabelecidas como se vale dos avanços das tecnologias digitais de 
representação e visualização, utilizando-se das técnicas de realidade aumentada. Neste 
caso, através de dispositivos móveis, propõe a visualização de elementos virtuais 
sobrepostos diretamente sobre a obra de arquitetura ou sobre suas representações, 
configurando o “proporcionômetro digital”. Busca-se, com este estudo, contribuir com a 
prática docente de instrumentalização dos estudantes com conceitos e procedimentos 
que permitam a compreensão de estratégias, geométricas, utilizadas nas práticas 
projetuais de arquitetura.  

Palavras-chave: análise de arquitetura, geometria, proporção, realidade aumentada, 
proporcionômetro digital. 

Abstract  

The analysis of referential works of architecture is traditionally used as a teaching 
strategy for the introduction of design activity. Analysis exercises from the geometric 
point of view promote the recognition of logics of spatial organization and formal 
definition, employed by different architects. The concept of proportion, often used as a 
parameter for analysis, determined the architectural production of many ages. 
Identifying the use of this concept is not so evident, requiring adequate analysis. 
Focusing on this issue, this study of educational interest, and directed to the early stages 
of architectural training, intends to aid the understanding of design processes through 
the instrumentation for this type of analysis, within the disciplines of geometry and 
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graphic representation. The study recognizes instruments that make it easier to identify 
the adoption, or not, by the designer of certain geometric relations for the configuration 
of architectural objects. It proposes the use of traditionally established analysis 
techniques as well as takes advantage of the advances in digital technologies of 
representation and visualization using augmented reality techniques. In this case, via 
mobile devices, we propose viewing virtual elements overlapping directly on the work of 
architecture or representations of their elements thus establishing the "digital 
proportion measurer ". This study seeks to contribute to the teaching practice of  
instrumentalising students with concepts and procedures which allow the 
understanding geometric strategies, , used in the architectural design practice. 

Keywords: Architecture analysis; geometry; augmented reality; digital proportion 
measurer, didactic activities. 
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Introdução  
A prática projetual na arquitetura, principalmente a partir de interesses didáticos, é 
estudada sob diferentes abordagens. Algumas delas buscam compreender como se dá 
esse processo, destacando para a necessidade de explicitá-lo, tal como a dada por Silva 
(1984). Este autor considera que devem ser incorporados instrumentos lógicos que 
deem apoio às decisões de projeto, para que o processo projetual deixe de ser 
comparado a uma “caixa preta”.  

Na procura de instrumentos lógicos que auxiliem à compreensão de processos 
projetuais, Isquierdo e Teixeira (2010) consideram que a utilização da geometria, além 
de auxiliar na comunicação das ideias, ajuda como processo lógico de criar, organizar e 
estruturar a construção da forma. 

Considera-se que desvendar processos compositivos geométricos adotados em 
obras arquitetônicas reconhecidas é uma prática didática apropriada. Além de explicitar 
estratégias lógicas e auxiliar na estruturação de métodos projetivos colabora na 
construção de repertórios para o projeto arquitetônico (BORDA, PIRES e VASCONSELOS, 
2012). Através da análise o projetista constrói sua própria memória, de acordo com a 
teoria da memória dinâmica (SHANK, 1982, in: HEYLIGHEN,2000). 

O estabelecimento de relações determinadas, de proporções, entre as partes de 
uma obra é um processo compositivo recorrente ao longo da história da arquitetura. Em 
muitos casos estas relações permitem explicar a configuração da forma de obras que se 
estabeleceram como referências de arquitetura. Entretanto, a identificação do emprego 
destas relações não é algo evidente, como pode ser, por exemplo, o emprego de 
simetrias por reflexão. Faz-se necessário o uso de ferramentas adequadas para este tipo 
de análise. 

Apoiando-se em métodos tradicionais de traçado, diversos autores (DOCZI, 
1990; CHING, 1998; CLARCK & PAUSE; 1987; ELAM, 2001; ROCHA, 2011) demonstram a 
construção de conhecimento arquitetônico através da análise do emprego do conceito 
de proporção, sobre inúmeras obras de arquitetura.  

Nesta direção e partindo-se de um interesse didático, considera-se a 
importância da inserção de práticas de análise formal em estágios iniciais de formação 
em arquitetura. Estas práticas permitem envolver conhecimentos prévios de geometria 
resgatados do ensino médio e que podem ser facilmente ampliados. Desta maneira, 
desde um primeiro momento de formação pode-se promover a compreensão dos 
estudantes sobre o que pode vir a ser um método projetual de arquitetura, pelo menos 
em termos formais (PIRES et al., 2011).  

Entretanto, no contexto de formação em arquitetura que se insere este 
trabalho, tradicionalmente e de maneira objetiva, o uso de técnicas de análise formal 
utilizando-se do conceito de proporção era tratado somente em estágios avançados de 
teoria e projeto. Em uma disciplina de Estética, situada no 7º semestre de formação, era 
quando pela primeira vez era proposto o uso de instrumentos como um 
proporcionômetro. A atividade incluía a construção deste instrumento. Sobre fachadas 
de edifícios históricos da cidade de Pelotas, os estudantes analisavam as relações 
estabelecidas entre os elementos das obras representadas.  

O registro de experiências de construção de proporcionômetros tradicionais em 
contexto educativo de arquitetura foi identificado também junto a uma disciplina 
optativa, situada no 5º semestre de formação, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
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da UFRGS (http://estratgen.blogspot.com.br/2009/04/aula-02-sintaxe-da-forma.html). 

A partir de 2011, fruto de uma reestruturação curricular, foi possível no 
contexto da FAURB/UFPel, trazer o mesmo tipo de exercício, antes realizado no sétimo, 
para o primeiro semestre de formação, junto à disciplina de Geometria Gráfica Digital I 
(GGD I). A Figura 1 registra um momento de uso deste instrumento, permitindo também 
compreender o tipo de material utilizado para a sua construção: acetato transparente e 
com cores diferenciadas para identificar cada tipo de proporção. No exemplo da imagem 
tem-se um proporcionômetro com quatro relações pré-estabelecidas: proporção áurea, 
raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5.  Uma determinada abertura, entre as tiras de mesma cor, 
determina duas distâncias entre as extremidades dos lados de mesmo comprimento, 
distâncias proporcionais e paralelas entre si. 

Figura 1: Ilustração do Uso do Proporcionômetro Junto à Disciplina de 
GGDI/DAURB/FAURB/UFPel/2ºSem./2011.

 
Fonte: Foto autoras,2012. 

No âmbito da mesma disciplina, estas técnicas de comparação têm sido também 
realizadas de maneira ágil e precisa, através de ferramentas gráficas digitais. Propõe-se 
a configuração do espaço digital para contar com as facilidades de investigar, em 
diferentes camadas sobre as representações, sobre lógicas como, por exemplo, grades 
que explicitem possíveis traçados reguladores. Propõe-se também o uso de recursos de 
parametrização através de figuras com proporções específicas, as quais são escalonadas 
de maneira a não alterarem suas proporções. Os estudantes sobrepõem estas figuras 
aos elementos que estão sendo analisados e, de maneira interativa, ajustam em escala e 
posição, para serem comparadas com determinadas configurações formais. No âmbito 
deste trabalho, a este tipo de recurso, estamos denominando de “proporcionômetro 
virtual”, fazendo referência à atividade de análise no espaço virtual. Este tipo de 
ferramenta, junto ao  SketchUp, por exemplo, é disponibilizada automaticamente, 
intrínseca à ação de geração de um quadrilátero. Ao criá-lo a própria interface indica 
quando a forma corresponde a um quadrado (“square”) ou a um retângulo em 
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proporção áurea (“Golden Section”).    Um retângulo áureo também é caracterizado 
como primitiva de programa em ferramentas para o desenho paramétrico, como é o 
caso do plugin Grasshoper disponível para Rhinoceros.  

Preocupando-se com os aspectos didáticos e observando-se a evolução das 
tecnologias digitais de visualização, associou-se a dinâmica deste tipo de análise 
geométrica de sobreposição de figuras, à lógica de funcionamento do que se 
estabeleceu como Realidade Aumentada (RA). 

De acordo com Kirner e Kirner (2008) as técnicas de RA permitem sobrepor 
elementos virtuais à realidade. Permitem, sobretudo, interagir em tempo real com estes 
elementos para que se adaptem à forma e à escala dos objetos do mundo real. 

Esta interação é possível de ser realizada manualmente por interfaces táteis. 
Com este discurso, a RA parece responder às necessidades de uma atividade de análise, 
sob o conceito de proporção, tal qual se estabeleceu no âmbito da arquitetura. Porém, 
vislumbrou-se a adição de outras vantagens.  

A partir destas considerações, este trabalho registra o estudo que se vem 
realizando sobre as diferentes técnicas de análise do objeto arquitetônico, a partir do 
conceito de proporção e, particularmente, sobre as potencialidades de uso das 
tecnologias avançadas de visualização, especificamente a realidade aumentada, para 
incrementar tais técnicas de análise.  Objetiva-se com este tipo de abordagem, dirigida 
aos estágios iniciais de formação em arquitetura e no âmbito de disciplinas da área de 
representação gráfica, apoiar a atividade docente de instrumentalização dos estudantes 
para a prática de análise de projeto e, consequentemente para o exercício projetual. 
Busca-se, especialmente, atentar para o emprego de determinadas estratégias 
geométricas de organização do espaço para a configuração da forma arquitetônica. 
Estratégias estas adotadas em práticas de referência ao longo da história da arquitetura. 

1. Metodologia 

O estudo foi desenvolvido a partir das seguintes etapas: de revisão, sobre o uso do 
conceito de proporção na arquitetura; de reconhecimento de instrumentos específicos 
para a análise do uso do conceito de proporção; de exploração do uso de realidade 
aumentada como instrumento de análise; de sistematização do estudo.  

1.1. Etapa de Revisão 

Especialmente a partir de Doczi (1990), Ching (1998), Clarck & Pause (1987) Elam (2001) 
e Rocha (2011), nesta etapa de revisão, reuniram-se informações sobre a utilização do 
conceito de proporção no âmbito da arquitetura. Construiu-se um esquema gráfico 
apresentado na figura 2, selecionando-se representações, organizadas de maneira 
cronológica, as quais ilustram os tipos de análises realizadas pelos autores referidos.   

Nesta etapa, além do reconhecimento da importância do conceito de proporção 
para apoiar processos de análise de arquitetura, buscou-se particularizar o estudo 
quanto aos materiais e métodos empregados para este tipo de análise. Através do 
conjunto de análises apresentadas no esquema da Figura 2 fica evidente o uso do 
método gráfico de sobreposição, de polígonos envolventes (frequentemente retângulos 
áureos) sobre projeções ortogonais de obras de arquitetura. Método este que os 
autores referidos se utilizaram para confirmar a hipótese de utilização de tal regra 



ISSN 2179-7374 
Ano 2014  – V. 18 – No. 02 

 
Técnicas de Análise  sobre o Uso de Proporção na Arquitetura  

147 

compositiva nos diferentes momentos da história da arquitetura. Destaca-se ainda a 
utilização do estudo estabelecido por Moratalla e Sanz (2000) por trazer uma 
abordagem didática sistematizada sobre o tema. 

Figura 2: Esquema Gráfico Exemplificando o Uso da Proporção Áurea na Arquitetura. 

 

Fonte: autores, utilizando-se das fontes indicadas em cada imagem. 

  Moratalla e Sanz (2000) analisam a representatividade do conceito de 
proporção para a prática projetual de arquitetura ao longo da história. O esquema da 
Figura 3 busca ilustrar, fundamentalmente, a análise realizada por tais autores. Eles 
destacam que os sistemas de proporção embora tenham adquirido grande significado 
para a produção de arquitetura no período do Renascimento, entraram em uma 
decadência a partir do século XVII. Consideram que esta pouca importância dada aos 
sistemas de proporção perdurou até o século XIX, época então em que as novas 
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tendências artísticas, tais como a Escola Cubista, o Sprit Nouveau, o movimento Dstijl e a 
Bauhaus, resgatam e impulsionam o uso de tais sistemas. Consideram ainda, que a 
teoria da proporção decai novamente a partir da metade do século XX, tendo sido 
preterida pelo conceito de coordenação modular. 

Figura 3: Esquema sobre a Importância Atribuída ao Conceito de Proporção, ao Longo da 
História. 

 
Fonte: autoras, utilizando-se das fontes indicadas. 

Marques (2008) referindo-se ao uso do conceito de proporção junto à prática 
projetual considera que “Artistas, designers e arquitetos “brincam” com estas 
percepções construindo estilos ou métodos que enfatizem ou evidenciem as conquistas 
do ser humano.” (Marques, 2008, p. 31).  

Ainda, sobre o esquema da Figura 3, destaca-se que foram adicionadas algumas 
considerações registradas por Mitchell (2008) e Marques (2008).  Mitchell (2008), por 
exemplo, considera que “[...] o uso das proporções harmônicas tornou-se um 
importante princípio regulador da arquitetura religiosa, vindo a florescer de maneira 
mais importante na Renascença italiana, em particular no trabalho de Palladio [...]” 
(MITCHELL, 2008, p.42 tradução Gabriela Celani). Marques (2008) observa que nos 
períodos clássico e neoclássico o conceito de proporção também apresenta um grande 
significado. Construído a partir destes tipos de considerações, em conjunto com as de 
Moratalla e Sanz (2000), o esquema permite observar tanto os períodos como os 
personagens que se dedicaram ao estudo da importância de determinadas proporções. 
Inclui personagens que transitam entre a história da matemática, das artes ou da 
arquitetura, como Phytágoras e Vitruvius, do período clássico, Alberti, Da Vince e 
Palladio, da renascença e Le Corbusier, do modernismo.  

O esquema referido destaca, com sinal positivo e acima da linha do tempo, 
momentos e personagens que valorizam o uso do conceito de proporção. Com sinal 
negativo e abaixo da linha do tempo, àqueles que preteriram o uso de tal conceito. 
Personagens, como Edmund Burke e William Hogart, segundo Mitchell (2008), no século 
XVIII negaram a beleza atribuída às formas determinadas por proporções específicas. 
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1.2. Etapa de Identificação de Instrumentos de Análise sob o Conceito de Proporção 

Conforme referido anteriormente, como apoio às práticas de análise de arquitetura sob 
o conceito de proporção, foram identificados dois tipos de instrumentos utilizados em 
contextos formativos, caracterizados no âmbito deste estudo, como “proporcionômetro 
tradicional” e “proporcionômetro virtual”.  O primeiro para facilitar a investigação sobre 
a adoção de uso no mundo físico, analógico, e o segundo para uso no mundo virtual, 
digital. 

Ampliando-se o estudo para outros contextos foram identificados instrumentos 
diferenciados. Levin (1978) refere-se ao uso do instrumento chamado “Golden 
proportion calipers” (compasso de proporção áurea) para analisar elementos da 
natureza (Figura 4, à esquerda). De acordo com este autor, Joseph, 1954, já havia 
descrito tal instrumento, denominando “Golden section compasses”.   

Este tipo de compasso possui em suas extremidades movimentos determinados 
de expansão e diminuição. Enquanto o lado maior afere uma dimensão equivalente à 
“a”, o lado menor afere uma medida equivalente à “b”. Sendo que esta medida de “b” 
será sempre igual à medida de “a” multiplicada pela constante de valor 0,618 (Carrilho, 
2007). Assim fica estabelecida uma relação proporcional fixa, de proporção áurea, 
ilustrada pelas imagens à direita da Figura 4. 

Figura 4: À Esquerda, Exemplo de Medição com um Compasso de Proporção Áurea. à Direita, 
Demonstração da Lógica de Funcionamento deste Tipo de Compasso. 

 
Fonte: da imagem à esquerda http://www.goldenmeancalipers.com/ e da imagem à direita: 

http://www.goldenmeancalipers.com/. 

 De acordo com Krier (1993) esses compassos eram conhecidos pelos romanos 
por “proportional divider” (divisor proporcional). O autor comenta sobre a existência de 
um instrumento similar ao apresentado na Figura 3 em um museu em Pompéia, 
diferenciando-se por utilizar hastes retas ao invés de curvas.  

 A partir dos autores mencionados, observa-se que o uso deste instrumento é 
bastante frequente na área de odontologia, especificamente na de ortodontia e 
dentística. Pode-se considerar este tipo de compasso como uma versão industrial 
daquele utilizado em contextos de arquitetura (proporcionômetro tradicional). 
Entretanto, para que o referido compasso efetivamente pudesse oferecer flexibilidade 
para o uso de outras relações proporcionais, haveria a necessidade de ajustar as 
posições das conexões dos elementos retos ao longo das partes curvas. Com isto, o 
instrumento não estaria restrito à medição da proporção áurea, incluindo o 
estabelecimento de qualquer outra relação, tal como o proporcionômetro tradicional.  

 A área de odontologia também tem se utilizado das tecnologias digitais 

http://www.goldenmeancalipers.com/
http://www.goldenmeancalipers.com/
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transpondo a lógica do “compasso de proporção áurea” ao ambiente virtual. Levin 
(2011) refere-se ao uso do software Phimatrix (http://www.phimatrix.com/). Conforme 
destacado pelo mesmo autor, esta ferramenta permite aplicar os conceitos de 
proporção aos estudos de estética dental e também é utilizado em outras áreas do 
conhecimento. Através dos meios digitais, facilita a sobreposição de traçados 
proporcionais sobre fotografias digitais dos sorrisos dos pacientes. Este processo tem 
substituído a prática antigamente empregada nesta área, a qual se utilizava da 
sobreposição de laminas transparentes com varias modulações.  

 Entretanto, em relação ao uso das tecnologias avançadas de visualização, tal 
como a realidade aumentada, embora pareça evidente a pertinência para o tipo de 
abordagem proposta, não foram encontradas referências, mesmo na área de dentística. 

1.3. Etapa de Exploração de Realidade Aumentada 

O esquema da Figura 5 explica a lógica de funcionamento do dispositivo em realidade 
aumentada, configurado para facilitar as atividades de análise sob o conceito de 
proporção, caracterizado neste estudo como “proporcionômetro digital”. Retângulos 
virtuais, com proporções predeterminadas, podem ser visualizados, através de uma 
câmera, sobrepostos à documentação de arquitetura ou mesmo diretamente sobre as 
edificações. Deve-se observar a necessidade de que a face do dispositivo móvel esteja 
paralela à superfície que se quer analisar. Para acionar a visualização em RA, um 
software, associado à câmera, processa a imagem obtida através do reconhecimento de 
um padrão previamente determinado, conhecido como QRcode, Quick Response Code  
(código de resposta rápida). Este código está endereçado ao modelo virtual, 
disponibilizando assim a sua visualização com base no posicionamento do elemento 
físico, normalmente um cartão que contém a impressão deste código. 

Figura 5: Esquema do Funcionamento do Dispositivo em RA. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
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O dispositivo foi estruturado a partir do aplicativo Augmented, o qual permite a 
visualização em RA e disponibiliza um repositório aberto e gratuito. Modelos de 
retângulo áureo, de raiz e quadrado foram disponibilizados neste repositório e podem 
ser utilizados através de dispositivos móveis como smartphones ou tablets. A Figura 6 
ilustra, à esquerda, a interface do repositório e à direita o uso do “proporcionômetro 
digital”.   

Figura 6: À Esquerda, Interface do Repositório do Aplicativo Augment, com a Lista de Figuras 
Disponibilizadas para a Análise de Proporção. À Direita, Registro de um Momento de 

Seleção por um Estudante.  

 
Fonte: Site do aplicativo: (http://augmentedev.com/) e foto autoras, 2013.  

Para acionar o sistema faz-se necessário imprimir o QRcode. Este é criado pelo 
próprio aplicativo, para cada uma das figuras disponibilizadas em seu repositório. Com o 
código impresso basta dirigi-lo à câmera dos dispositivos móveis para que ela o 
identifique e disponibilize o modelo. As figuras em RA podem ser ajustadas, em escala, 
através de movimentos táteis, permitindo assim o controle necessário para realizar as 
comparações com as formas analisadas. 

É importante destacar que este estudo iniciou em 2012, e até o presente 
momento o aplicativo Augment passou por diversas atualizações. Um dos 
aprimoramentos está na possibilidade de estabelecer a RA sem a obrigatoriedade da 
utilização do QR CODE. Entretanto, as experimentações tem demonstrado que o uso 
deste código ainda assegura maior estabilidade ao processo de visualização em 
realidade aumentada. Outro aprimoramento significativo neste sistema de visualização 
refere-se ao reconhecimento e à adequação aos efeitos da projeção em  perspectiva. Os 
objetos em RA são adequados automaticamente ao espaço onde são inseridos, não 
exigindo o paralelismo entre a posição da câmera e a face do objeto a ser analisada. 
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1.4. Etapa de Sistematização do Estudo 

O interesse em identificar instrumentos apropriados para a atividade de análise sob o 
conceito de proporção integra-se ao conjunto de ações para o desenho de atividades 
didáticas. 

 O desenho didático, ao qual se integra este trabalho partiu da experiência 
prévia da segunda autora deste trabalho, com a estruturação, em março de 2009, e 
oferecimento até dezembro de 2011, de uma disciplina dirigida à formação em Design, 
para os Cursos de Design Gráfico e Design Digital da UFPel. Uma disciplina de primeiro 
semestre, denominada Representação Gráfica e Digital I, a qual inclui atividades 
desenhadas para a análise de objetos de Design também sob o conceito de proporção. 
As atividades promoviam a análise tanto através de traçados manuais sobre as 
representações impressas de tais objetos como através de técnicas de análise 
diretamente no espaço virtual, sobre as representações digitais. Esta experiência foi 
transposta para o contexto de arquitetura, passando a ser incrementada, no segundo 
semestre de 2012 através de estudos decorrentes de um estágio docente junto à 
disciplina Geometria Gráfica e Digital I/DAURB/FAURB/UFPel, também do primeiro 
semestre de formação. Estágio este realizado pela primeira autora deste trabalho, como 
parte das atividades de mestrado, junto ao PROGRAU/FAURB/UFPel. 

O incremento ao desenho didático inicial refere-se à sistematização de uma 
sequencia de atividades dirigidas à análise da produção de arquitetura através do uso de 
diferentes instrumentos, especialmente, incluindo o uso de realidade aumentada. Esta 
sequencia ficou caracterizada pela proposta de reconhecimento e experimentação dos 
três tipos de proporcionômetros referidos no âmbito deste estudo: o tradicional, o 
virtual e o digital. 

2.4.1 . Construção do Proporcionômetro Tradicional 

A partir da representação gráfica de retângulos, cujas relações entre os lados ficam 
estabelecidas pela proporção áurea, raiz de 2, de 3 e de 5 os estudantes dimensionam as 
hastes do proporcionômetro. Cada uma delas associadas a uma cor para facilitar as 
aferições. Utiliza-se de material transparente como o acetato, para facilitar a 
sobreposição às imagens. Deve-se destacar que um dos limites deste instrumento se 
percebe quando as dimensões a serem analisadas ultrapassam à capacidade de abertura 
das hastes. 

1.4.1. Proporcionômetro no Espaço Virtual 

O proporcionômetro no espaço virtual está sendo configurado através de qualquer 
programa de desenho vetorial. Os estudantes representam digitalmente os retângulos 
com proporções determinadas, sobrepondo-os às imagens digitais ou digitalizadas. As 
vantagens do método são: a precisão; liberdade quanto às dimensões; e, a agilidade, 
especialmente quando se automatiza o processo a partir da configuração dos retângulos 
em elementos parametrizados.  

1.4.2. Proporcionômetro em Realidade Aumentada: Proporcionômetro Digital 

O proporcionômetro digital está permitindo então a conexão do físico com o virtual 
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através da realidade aumentada. Está sendo utilizado para a análise de documentação 
arquitetônica, como plantas baixas e fachadas. E, diferenciando-se dos métodos 
anteriores, está permitindo as análises diretamente sobre a visualização da obra, no 
espaço real. Essas facilidades tem trazido uma maior agilidade no processo de análise. 
Porém em termos de precisão, para que se compare ao que se pode obter com o 
método anterior, diretamente no espaço virtual, faz-se necessária alguma prática de 
uso. Isto para poder garantir determinada estabilidade para sujeitar o dispositivo móvel 
durante a análise. Este processo pode ser demostrado à esquerda e acima na Figura 7. E, 
nesta mesma figura podem ser observadas as capturas de telas que resultam da análise 
de uma fachada, no caso, sobre a fachada do Partenon, 447-432 a.C. 

Figura 7:  Acima, Utilização do Proporcionômetro; Abaixo, Imagens Capturadas da Tela do 
Dispositivo Após Sobreposição. 

 

Fonte: Autora, 2013. 

2. Resultados e Discussões 

Considera-se inicialmente a importância e pertinência da experiência junto aos 
processos formativos, especialmente em estágios iniciais de formação, da apropriação 
de  instrumentos tradicionais, do reconhecimento das potencialidades do espaço virtual 
e da exploração das tecnologias de visualização atuais. Desta maneira, o 
reconhecimento das potencialidades de cada um destes instrumentos permite ampliar o 
repertório tecnológico dos estudantes. Permite, com este reconhecimento, desde um 
primeiro momento, promover a reflexão sobre a apropriação de uso de uma 
determinada tecnologia para a resolução de um problema específico.  

Ao longo do estudo fica evidente a pertinência de uso dos proporcionômetros 
tradicionais e virtuais, estabelecidos junto às práticas formativas em arquitetura, 
cabendo ainda discutir sobre as vantagens do uso de um proporcionômetro digital. 

Comparando-se ao uso do proporcionômetro tradicional, o digital avança de 
maneira significativa. Através de um movimento tátil pode-se adequar à escala da forma 
de maneira ilimitada. O processo de captura de tela permite registrar automaticamente 
cada instante de análise. Movimentos táteis de rotação permitem também agilizar a 
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sobreposição a cada parte do elemento a ser analisado, como tentam demonstrar as 
imagens da Figura 8. 

Figura 8: Ilustração da Utilização do Proporcionômetro Digital pelos Estudantes. 

 
Fonte: Autora, 2013. 

Esta experiência de uso do proporcionômento digital, em realidade aumentada, 
tem sido validada também em contextos de pós-graduação, junto as disciplinas de 
Representação Gráfica Digital para o Projeto de Arquitetura, do PROGRAU (Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo/UFPel) e Modelagem Visual I (Curso de 
Especialização em Gráfica Digital/UFPel) e junto à atividades de extensão, de acesso à 
comunidade em geral. 

Como resultado principal deste estudo se tem um dispositivo que consiste na 
sobreposição de retângulos com proporções determinadas para análise de arquitetura 
através de um aplicativo em Realidade Aumentada. Disponível gratuitamente na web 
para uso em tablets e smartphones. O dispositivo permite visualmente identificar 
possíveis relações proporcionais em desenhos de vistas ortogonais, objetos físicos, como 
apresentado na Figura 8 a analise sobre maquetes, ou até mesmo de edificações. 

Como resultados secundários se tem a sistematização da utilização deste 
aplicativo em contextos de graduação, em estágios iniciais de formação em arquitetura, 
de pós-graduação e de extensão. Nestes dois últimos contextos, incluindo a formação de 
estudantes, professores e profissionais, especialmente de arquitetura, artes e design.  

Ainda como resultado secundário pode-se destacar a criação de objetos de 
aprendizagem, como por exemplo, o esquema da Figura 9, demonstrando a utilização 
do conceito de proporção ao longo do tempo na arquitetura através de análises de 
obras consagradas, que pode ser utilizado como material didático. 
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Figura 9: Ilustração da Utilização do Proporcionômetro Digital, em Objetos Físicos. 

 
Fonte: Autora, 2014. 

3. Considerações Finais 

A partir do reconhecimento da importância da atividade de análise sobre o uso do 
conceito de proporção, como estratégia de compreensão sobre a organização do espaço 
e da forma, utilizada ao longo da história da produção em arquitetura, este estudo 
aponta métodos e ferramentas até então utilizados para facilitar tal atividade.   

Identifica o uso de diferentes instrumentos no âmbito da arquitetura, 
observando também em outras áreas do conhecimento, especialmente na odontologia. 

A partir da exploração das tecnologias avançadas de visualização, configurou um 
instrumento através de realidade aumentada, o proporcionômetro digital, o qual 
permite realizar análises gráficas de obras de arquitetura sob o conceito de proporção. 
Pode também ser utilizado em outras áreas, tais como design, artes plásticas e até 
mesmo em dentística. 

A ferramenta se utiliza apenas de softwares gratuitos, facilitando seu uso em 
ações de ensino e aprendizagem. Considera-se que o uso de cada um dos instrumentos 
apontados neste estudo, sob uma perspectiva didática contribui, indiretamente, à 
percepção de que no processo de configuração formal existem várias ações objetivas e 
planejadas. Estimula a reflexão sobre a criação da forma, a partir da compreensão 
formal de estratégias projetuais já estabelecidas.  

Além disto, considera-se que a incorporação de técnicas de realidade 
aumentada em estágios iniciais de formação promove a exploração e apropriação de 
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recursos de representação e visualização avançados. Com isto, poderá abrir novas 
perspectivas de uso destas tecnologias como apoio ao processo projetual. 
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