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INTRODUÇÃO
 No estudo de arquitetura sempre se busca a compreensão de obras arquitetônicas através de seus croquis iniciais, 
plantas, cortes e fachadas pois são os desenhos que mais rapidamente registram uma obra arquitetônica e também são 
a partir deles que se pode desenvolver uma interpretação de estilo, forma e natureza arquitetônica. Conforme o projeto 
se desenvolve os desenhos se tornam mais elaborados e as linhas tomam seus contornos. As representações são �naliza-
das e o espaço arquitetônico concebido. É justamente desse completo resultado que se pode tirar diversas conclusões a 
respeito de conceitos projetuais utilizados pelo arquiteto, bem como suas peculiaridades. 
 Alvar Aalto se insere no contexto de arquitetura moderna do século XX, bem como outros nomes como Le Cobusier, 
Frank Lloyd Wright e Mies Van der Rohe. Sua arquitetura é classi�cada como uma arquitetura orgânica e preocupada 
com a identidade �nlandesa. Ele busca concretizar valores nacionais em suas obras além de inserir valores humanistas.

METODOLOGIA
 A primeira parte da pesquisa consistiu na busca por bibliogra�a relevante quanto ao estudo de análise grá�ca e, 
dentre as encontradas foram selecionados quatro autores, sendo eles: Baker (c1996, 1998), Ching (2008) e Clark & Pause 
(2004). Em paralelo foi realizada a escolha das residências, feita de acordo com a quantidade de desenhos técnicos e fotos 
encontradas na bibliogra�a para cada residência. As selecionadas foram: Villa Mairea, Villa Schildt, Villa 
Kokkonen, Helsinki, Louis Carré e Muuratsalo, que podem ser observadas na Figura 1:

     
     

Figura 1: Imagens externas das residências Villa Mairea, Villa Schildt, Villa Kokkonen, Helsinki, Louis Carré e Muuratsalo, selecionadas para análise.

  Como complementação da parte teórica de cada uma das casas foram elaboradas �chas sinaléticas, semelhantes 
às �chas de catalogação de documentos iconográ�cos, uma para cada residência, a �m de padronizar as informações 
sobre cada uma delas. Nas �chas constavam os seguintes tópicos: nome da residência, a quem se destinou o projeto,
localização, ano de projeto de execução, descrição dos espaços e descrição dos materiais
   Feita a compreensão dos espaços, iniciou-se a elaboração das plantas com o auxílio do Autodesk AutoCad 2D. Para 
facilitar a organização e pensando na necessidade de pequenas alterações nas plantas, todas as residências foram orga-
nizadas a partir de eixos principais centralizados nas paredes principais de cada uma delas. Os mesmos critérios e layers 
foram mantidos para cada uma das residências, sendo eles: eixos principais, eixos secundários, paredes, janelas, portas, 
terreno, perímetro do terreno e piscina, quando presente. O mesmo sistema de cores também foi empregado.Como ex-
emplo de planta elaborada tem-se a Villa Carré, que pode ser observada na Figura 2.

Figura 2: Planta da residência Helsinki e Villa Schildt, respectivamente, com eixos principais.

  Finalizadas as plantas, e, com o intuito de complementar a compreensão dos espaços de cada uma das casas, foi 
feito um banco de dados para cada uma delas. Esse banco foi elaborado no programa Adobe Illustrator CS5. Cada foto 
recebeu um número que, em planta, representava o local aproximado de onde a foto havia sido tirada, como pode ser 
observado na Figura 3.

 

Figura 3: Prancha elaborada para a Villa Mairea.

 A etapa seguinte consistiu na elaboração das casas em 3D com o auxílio do programa Google Sketchup 8. Foram re-
produzidas as casas com seus espaços de aberturas como vãos, portas, janelas, escadas e coberturas. A �nalidade era re-
produzir em três dimensões os principais elementos que caracterizam cada uma das casas, como observado na Figura 4.

    

Figura 4: Modelo 3D da Villa Muuratsalo e da Villa Carré, com e sem cobertura, respectivamente.

 Finalizada a reprodução das casas houve uma alteração no processo de desenvolvimento de análise grá�ca. 
As reproduções por computador foram interrompidas e uma nova forma de análise de desenho foi aplicada: a 
reprodução de diagramas e desenhos à mão, como observado na Figura 5. A maioria dos diagramas foram elaborados 
à mão com o auxílio de folha vegetal e canetas coloridas para diferenciar as análises. 
   Feitas as principais análises grá�cas já previstas pela bibliogra�a indicada, alguns diagramas foram sobrepostos a 
�m de encontrar possíveis respostas quanto ao raciocínio projetual do arquiteto e elaboração de novas análises.
Concluídas as análises, o trabalho feito no computador foi retomado para reprodução dessas análises para o produto 
�nal da pesquisa: um site. Alguns exemplos de diagramas elaborados para a Villa Kokkonen podem ser observados nas 
Figuras 5, 6 e 7.

Figuras 5, 6 e 7: Exemplos de diagramas da residência Helsinki, Villa Kokkonen e Villa Mairea elaborados segundo usos, acessos e vistas, respectivamente.

RESULTADO
 O resultado foi a elaboração de um site que disponibilizasse todo a revisão bibliográ�ca, bem como as plantas e 
análises grá�cas para o meio acadêmico. No site está disponível todas as análises grá�cas, um vídeo apresentando o 
modelo 3D elaborado e todas as �chas sinaléticas elaboradas para cada uma das residências.
 O site pode ser acessado pelo link: https://sites.google.com/a/design.arq.br/alvar-aalto/ 

CONCLUSÃO
 O trabalho conseguiu reproduzir de forma sistemática algumas formas de análises grá�cas já testadas anteriormente 
e encontrou semelhanças no processo de projeto do arquiteto Alvar Aalto. Analisando as seis residências escolhidas 
foi possível encontrar uma coerência em alguns elementos projetuais como o uso da madeira como revestimento, 
preocupação com iluminação natural (justi�cada pelas grandes janelas abertas para o sul), busca de uma interação com 
a natureza, dentre outros conceitos, e compreender como esses conceitos entraram na concepção da edi�cação. 
Isso só reitera a importância da primeira etapa da pesquisa, que consistiu na busca de informações sobre o arquiteto e 
local das residências.
 A alteração na maneira de reproduzir os diagramas de análise dos softwares de computador para o desenho à mão 
só aproximaram a obra de seus conceitos fundamentais. Considero uma etapa crucial para o trabalho.
 A �nalização da pesquisa com a montagem de um site possibilita a divulgação do trabalho para o meio acadêmico, 
visto que, trabalhos que executam esse tipo de análise não são muitos. A importância e relevância da divulgação 
estão no fato de que os conceitos analisados nas residências podem ser aplicados a qualquer outra obra, de 
pequeno ou grande porte, desse arquiteto ou de outros.
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