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Este artigo apresenta uma 
experiência de ensino de projeto 

arquitetônico com uso exclusivo de 
ferramentas digitais.

Trata-se tanto de ferramentas de 
CAD e CAAD – Desenho Assistido por 

Computador e Projeto e Desenho 
Assistidos por Computador, como de 
ferramentas mais complexas de BIM 

– Modelagem de Informações 

A aprendizagem no laboratório de 
computação é deslocada do enfoque 

tradicional nos software, para o 
processo de trabalho, em seus 

aspectos criativos e de produção.
Descrevemos então as duas fases 

em que o curso é dividido.

1. Antecedentes

textual, numéricas, imagéticas ou vetoriais, 

não implicou, per si, numa mudança clara 
de paradigmas de projeto, mas sim em uma 
mudança nas técnicas de representação e 

de automação resultante da parametrização 

os diversos documentos produzidos nos ciclos de 
projeto e construção.
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pela internet.  

e integrado por meio de mecanismos 

programas de computador em geral. Programas 

sintaxe, ou conjunto de regras estruturais.

semanticamente.

Tomemos, por exemplo, a representação 
geométrica de uma parede.

Em um processador geométrico sintático, a 

na representação, determinar as tríades de 

agrupamentos de vetores algumas regras 

segundo regras geométricas e paramétricas, 

da representação no plano sintático é mediado e 

2. Desenvolvimento

clássicas são revistas e colocadas em perspectiva, 

e pedem solução.  São apresentadas tanto as 
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2.1 

Dentre esses conceitos, alguns são técnicos, 

outros são metodológicos e dizem respeito às 

de projeto, como a leitura de programas 

dados integrada ao projeto em execução e como 

Assim, a modelagem tridimensional com sólidos 

estudos preliminares em projeto.  São conceitos 

potenciais construtivos parametrizados por áreas 

avaliar em tempo real o resultado da modelagem 
em termos de áreas por pavimento e área total,

e mesmo estimativas de custo de construção são 

2.2 Projeto coordenado

a. 

b.

c. 

Figura 1: Modelagem de massas condicionada às áreas requeridas.
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projeto visualizar o estágio de desenvolvimento 
dos demais, em tempo real. 

áreas, volumes e custos.

alunos a apreensão de complexidades de projeto. 

à tona a necessidade premente de se repensar 

3. Conclusões

metodologias e práticas de projeto digital. 

pictorial elements. 
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Dada a característica central dos principais 

vetoriais e imagéticas em um modelo integrado,

estratégias educacionais nos cursos 

seja sistematizado e se produzam mecanismos 
de intervenção seja nos processos de ensino 

vinculados a estas tecnologias, seja nos 
processos produtivos do mercado.
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