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O CROQUIS NA APREENSÃO E REGISTRO DE ESPAÇOS. Aline Fuhrmeister, Kênia do Espírito Santo, 
Luis Carlos Soares, Rita Mª Pillar Kessler (Departamento de Expressão Gráfica. UFRGS). 
Como usuários de uma cidade, desenvolvemos imagens de seus espaços. Estas imagens têm a ver com o tipo de 

deslocamento, assumindo características distintas para os deslocamentos a pé, de automóvel, de ônibus, etc. Nos deslocamentos 
desenvolvemos uma visão seriada dos espaços, possibilitando a análise desses espaços. Vários tipos de análise têm sido 
desenvolvidos. A análise adotada neste trabalho pertence à categoria das percepções: pela sistematização das técnicas de 
seqüências espaciais, cria-se a possibilidade de averiguar a questão dos efeitos visuais de determinadas composições espaciais. 
Possibilita sistematizar a apreensão e ordenar sua representação, tornando este processo progressivamente objetivo. Selecionadas 
as zonas ou parcelas que se deseja analisar, assinalam-se os percursos onde serão aplicadas as técnicas de apreensão e registro 
segundo um roteiro: 1-Cada grupo de três observadores percorre o caminho estabelecido, realizando paradas: 2-A cada parada 
corresponde a elaboração de até três croquis: um quadro do que se apresenta à frente e/ou outros dois contendo o registro dos 
elementos espaciais que se apresentam à direita ou à esquerda: 3-O tempo para cada parada é restrito, proporcionando que o 
registro em croquis seja relativo aos elementos mais significativos de cada lugar: 4-De posse dos croquis, procede-se à 
sobreposição das informações captadas e sua conseqüente análise. Inicialmente, a análise visual é realizada em conjuntos 
habitacionais acerca dos quais já existe o conhecimento de outros dados (custos associados ao tipo de composição adotada, entre 

087 

outros). A associação dos dados já existentes com os auferidos desta análise fornece subsídios importantes para projetos de 
conjuntos habitacionais. Esta metodologia é aplicada em cidades de pequeno porte, como São José dos Ausentes, auxiliando na 
avaliação de seus recursos e potencialidades. 
 




