
O risco inicial, o croquis: caminhos da materialização 
Valter Caldana, 2005 in projeto de arquitetura: caminhos 

O arquiteto é o profissional que trabalha com a totalidade do sistema 

de forças que age na materialização da Arquitetura e, portanto, como 

se vê desde Vitruvius, com o equilíbrio entre as partes, com a 

“proporção, a conveniência”. 1  

 

Surgem então os primeiros desenhos, os riscos iniciais, como 

instrumento privilegiado de ação do arquiteto nesta fase. Inicia-se aí 

o processo de explicitação da interpretação através da síntese e da 

configuração da forma.  

Esta organização das informações a partir da aplicação de critérios de 

ordenamento e da criação de nexos e relações entre os vários fatores 

já envolvidos no processo é a maneira pela qual se dá o primeiro 

contato entre a realidade presente vivenciada e a realidade futura 

pretendida, sendo que os riscos iniciais são sua primeira expressão 

concreta. 

Através destes desenhos o arquiteto encontra os caminhos de 

materialização de seu posicionamento crítico, transformando em 

conhecimento as informações disponíveis.  

Carlos Alonso, em seus estudos sobre o croquis define:  

“Alguém um dia resolveu ‘rabiscar’ sua idéias para registrá-las e, com 

isso, desenvolvê-las. Muitas delas tinham natureza icônica, 

compromissadas com formas e configurações, direções e esquemas, 

diagramas e falas precisas ou poéticas. Continham informações sobre 

cheios e vazios, proporções, relações volumétricas e formas que 

conversavam com seu contexto. Esses ‘rabiscos’ não assumiram 

caráter puramente representativo, mas ganharam a condição de que 

sem sua existência o desenvolvimento dessas idéias ficaria 

totalmente prejudicado e ganharia outros rumos. A idéia de um 

momento, superada no momento seguinte, permanecia ali cravada 

revelando, enquanto conjunto, mais um processo que uma 

conclusão. Já que não era um mero rabisco descompromissado mas 

um suporte que, além de ser imediatamente uma idéia, plasmava 

uma quantidade muito grande de informações, codificou-se chamá-

lo de croquis”. 2 

                                                           
1 VITRUVIUS, M. P. Da Arquitetura. São Paulo: FUPAM/Hucitec, 1999. p.54. 
2 ALONSO, C. E. Depoimento ao autor, 2005. 

“A Arquitetura consiste no 
ordenamento,(...),na 
disposição,(...),  
na eurritmia, na proporção, 
na conveniência e no 
agenciamento...” 
Vitruvius 
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo 
especificado foi encontrado no 
documento..1  Croquis 

Ainda que não seja objetivo deste trabalho aprofundar a discussão 

específica sobre a importância do desenho como forma de 

representação do projeto nem tampouco como forma de expressão 

da Arquitetura como arte, cultura e conhecimento, o fato é que cabe 

fazer esta distinção. 3 

Retomada a visão, que aqui é questionada, de que o projeto de 

arquitetura é a representação de uma idéia original de seu criador - 

o partido do projeto - e seu desenvolvimento a representação de um 

modelo, a sobreposição de funções e atributos inerentes ao desenho 

e demais formas de representação se torna mais um fator de 

diferenciação a ser observado. 

                                                       4 

Neste trabalho se assume que, ao se referir ao desenho na 

arquitetura, se está falando de representação, modelo, manual de 

instruções para a construção da edificação, refere-se portanto ao 

                                                           
3 O desenho é um dos mais caros objetos de pesquisa e reflexão no campo da Arquitetura e a 
acompanha com a mesma, e forte, intensidade em toda sua História. Da geometria às belas 
artes, da Grécia até os dias de hoje, com parada obrigatória no Renascimento, o desenho 
como matriz e como suporte, como meio e como mensagem, como agente e como paciente é 
imprescindível. Sobre o tema ver Robbins, E. Why architects draw. Cambridge: MIT Press, 
1994.         
4 KHAN, L. apud GIURGOLA, R. e outro. Louis I. Kahn. São Paulo: Martins Fontes, 1994. p. 58. 

“As formas experimentadas 
provêm de um conhecimento 
mais íntimo da natureza e da 
expansão da constante busca de 
ordem. Os hábitos de design que 
levam à ocultação da estrutura 
não têm lugar nessa ordem 
implícita”. 
Louis Khan 
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desenho como instrumento de representação, ferramenta, meio.5 

Por outro lado, quando se está referindo ao desenho da Arquitetura, 

trata-se da representação simbólica da solução proposta de 

transformação da realidade, da forma que melhor sintetiza o 

posicionamento crítico assumido pelo arquiteto diante do desejo de 

mudança que lhe cabe materializar através da construção. 

Deste modo, retornando à transformação da informação em 

conhecimento, necessária ao processo de elaboração do projeto que 

aqui se apresenta, o que se destaca é o papel do desenho da 

Arquitetura que, neste momento de ordenamento e desenvolvimento 

do projeto, cumpre o papel de ser instrumento de organização e 

ordenamento e, deste modo, de materialização da forma. 

É através dos riscos iniciais que se dará a exploração dos elementos 

presentes no repertório de informações do projeto e os primeiros 

elementos de dúvida se configurarão. Serão dúvidas de natureza 

construtiva, dimensional, programática, simbólica, hierárquica, enfim 

de toda ordem, que serão necessárias para que se configurem as 

possibilidades de opção e decisão, portanto de ação. 

A construção de um amplo conjunto de dúvidas é essencial para que 

se encontrem as respostas mais abrangentes para a solicitação. 

Note-se que aqui a mais importante característica do processo que se 

apresenta, sua evolução não uniformemente linear, se faz presente. 

Neste momento do processo se torna clara a interação e a 

interdependência entre o o que fazer o como fazer. O repertório 

do arquiteto volta a ter uma importância capital, na medida em que 

esta interação será tanto mais completa quanto mais amplo for este 

repertório, e maior a capacidade de elaboração de nexos inusitados 

tiver o profissional. 

A ordem de entrada cronológica dos fatores para interpretação de 

dados e geração de dúvidas que intervém no processo não se dá em 

                                                           
5 Como já foi visto anteriormente, este meio tem passado por profundas alterações nos 
últimos anos, com o surgimento de novas possibilidades técnicas e novas ferramentas. No 
entanto, o que aqui se destaca é que esta sobreposição de funções e atributos a que se refere 
o texto hoje em muito contribui para que o meio se sobrepuje à mensagem, ao significado do 
desenho da Arquitetura. 
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obediência à sua entrada física no sistema construtivo. Os fatores 

interagem entre si e com a realidade, o lugar e o sítio, de maneira 

intensa e simultânea, como já foi dito.  

Deste modo, a capacidade de transposição de escalas de pensamento 

e objetivação do raciocínio (a título de exemplo, ao mesmo tempo em 

que está definindo a estrutura viária de um bairro ou região o 

arquiteto estará se servindo simultaneamente de suas informações e 

conhecimentos sobre infra-estrutura e mobiliário urbano) se tornam 

imprescindível para a efetivação da simultaneidade necessária à 

construção da proposta. O que se dá, certamente, porque o espaço a 

ser construído é composto por elementos em todas as escalas, 

simultaneamente, de maneira dinâmica. 

Assim sendo, já neste momento do processo se encontra presente a 

construção. Desde o conceito de construção da realidade futura, até 

a construção da edificação em si mesma (qualquer que seja seu 

tamanho ou escala de abrangência), o que passa pela construção da 

identidade e do significado da Arquitetura enquanto resposta a uma 

dada solicitação, e pela qualificação dos espaços projetados.  

O universo de dúvidas, que se constitui paralelamente ao universo de 

conhecimento que se forma para a elaboração do projeto é, portanto, 

elemento de confirmação da possibilidade de ação e da existência do 

próprio conhecimento. 

Extrapolando um pensamento de Joaquim Guedes sobre 

planejamento urbano, pode-se dizer que projetar é construir um 

sistema organizado de dúvidas.6 

 

                                                           
6 GUEDES, J. apud FAERSTEIN, E. e outros (coord.). II Inquérito Nacional de Arquitetura -  
Depoimentos. Rio de Janeiro: Projeto Editores, 1982. p.87. 


