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Dentro da arquitetura, a representação grá�ca é amplamente utilizada,  devido ao rápi-
do entendimento do raciocínio. A revista espanhola El Croquis foi escolhida como objeto
de estudo, pois utiliza a representação grá�ca, como o diagrama. Além disso, apresenta
obras relevantes de uma forma sucinta, desde o pensamento inicial até a conclusão do
projeto. A pesquisa teve como objetivo inicial estudar o uso dos diagramas na arquite-
tura, observando o benefício que este pode oferecer desde a concepção até a conclusão
e um projeto. Posteriormente, foram analisadas as imagens apresentadas pela revista, 
que contribuem para o entendimento do projeto. A pesquisa abrange estas duas frentes,
buscando analisar os seus prós e contras.

Introdução

Atividades desenvolvidas

A parte inicial consistiu no estudo dos tipos de diagramas apresentados pela revista, 
catalogando-os por artigos através de uma �cha. Para complementar o estudo sobre os 
diagramas, foram analisados os tipos de diagramas existentes. A princípio, seria utilizado 
o programa Adobe Flash Player para a organização dos artigos selecionados.
Porém, a pesquisa tomou um rumo diferente ao iniciar os processos de digitalização de
imagens. Observando como a qualidade de digitalização de imagens alterava no resul-
tado �nal, foram pesquisados diversos formatos de imagens e suas características.
Para entender as imagens no conceito do periódico, estas foram analisadas no decorrer
das edições, fato que mostrou que a maneira de apresentação dos projetos não variava
muito com o passar dos anos, pois a estrutura era semelhante em grande parte das pu-
blicações.
Foi possível notar também que alguns arquitetos se repetiam em mais de uma edição
com o passar dos anos, juntamente com as suas obras. As obras seguiam uma ordem 
cronológica do processo de projeto, onde na edição mais antiga aparecia seus princí-
pios, junto com seus croquis iniciais e estudos de volumetria, e, em uma edição mais 
atual, apareciam seus desenhos detalhados e fotos de vistas internas e externas da obra 
já concluída. Podemos observar este fato através destas imagens, do projeto Guardería
‘Els Colors’, em Barcelona, na Espanha, do grupo RCR Arquitectes. São imagens da edição
138, da revista El Croquis de 2007.
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Exemplos

Após separar algumas edições que continham a mesma obra mais de uma vez, foi ne-
cessário encontrar uma maneira de apresentá-los de uma maneira organizada. A prin-
cípio, buscou-se conhecimento do formato HTML, para transferir os arquivos salvos em
illustrator para um arquivo online. 
Como o HTML não atingiu os resultados esperados, descobriu-se uma maneira mais
e�caz de organizar os artigos: através da criação de um site. Esta proposta possibilitava
apresentar os resultados não somente às pessoas envolvidas na pesquisa, mas também 
para demais leitores. O site seria criado através do Google Sites, um software de fácil 
edição e manuseio. O resultado �nal desta pequisa pode ser consultado através do link 
https://sites.google.com/a/design.arq.br/elcroquis/. O foco inicial da pesquisa sobre os 
diagramas e infográ�cos auxiliaram muito na construção da estrutura do site.

Do grupo RCR Arquitectes, com o
projeto do Parque de La Arboreda, 
em Girona, na Espanha. Seu objetivo
como um parque urbano é reunir o 
maior número de esportes, recreação 
e atividades culturais para toda a po-
pulação, desde os mais jovens até os 
mais idosos. Sua morfologia e usos 
foram pensados em formato de uma 
aranha, onde são encontradas diversas 
passagens que se adequam a topogra�a
do local. As imagens da primeira edição 
apresentam desenhos de estudo da im-
plantação, maquete esquemática e 
planta da implantação, e as imagens 
da segunda edição apresentam fotos 
da implantação, do paisagismo e do 
espaço de integração.

Edições 115-116

Edição 138

De Herzog e De Meuron, com o projeto
do Museo de Young, no Golden Gate 
Park, em São Francisco, nos Estados
Unidos. O museu é considerado um mu-
seu heterogêneo, fato que pode ser 
observado através de sua arquitetura 
peculiar, que busca mostrar a diversidade
entre as culturas. Mas a arquitetura por si 
só não é o su�ciente para apresentar 
todos os resultados buscados, pois a 
concepção expositiva também precisa 
ser inovadora. Para realizar uma arquite-
tura inovadora, foram feitos diversos diá-
logos com pessoas que pudessem 
contribuir para idéias na arquitetura,
no planejamento urbano e na paisagem 
do local. O local é convidativo, com 
diversos espaços de convivência para a
população de São Francisco.

Edição 109-110

Edição 129-130

Conclusão
A pesquisa atingiu os propósitos esperados, mesmo que o seu foco tenha sido alterado du-
rante o processo. Os benefícios obtidos foram além do esperado, pois demonstrou a impor-
tância do processo de projeto dentro da arquitetura e também de sua apresentação, que é 
um fator determinante para a sua escolha. Diversas di�culdades relacionadas a softwares
foram encontradas, mas conseguiram ser resolvidas através da criação do Google Sites. 
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