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RESUMO 

 

A presente dissertação registra um estudo centrado na relação professor-
aluno (RPA) realizado em um momento muito particular: o semestre de conclusão do 
curso de arquitetura e urbanismo, quando os estudantes elaboram o denominado 
Trabalho Final de Graduação (TFG), última etapa para a obtenção do título de 
arquiteto e urbanista no Brasil. O texto discorre sobre essa problemática sob 
diversos aspectos, com ênfase para a relação orientador-orientando e para o 
processo de afirmação do discente como sujeito do processo projetual, aqui definido 
como “autonomia”. Afastando-se de uma análise da relação currículo-instituição, o 
trabalho está focado no entendimento da RPA, de modo a elucidar sua importância 
para melhoria das bases pedagógicas relativas ao desenvolvimento do TFG. 
Assumindo seu caráter exploratório, metodologicamente a pesquisa de campo 
ocorreu a: (i) observação de seções de orientação; (ii) realização de entrevistas e (iii) 
aplicação de questionários a professores e estudantes. Participaram 10 duplas 
orientador(a)/orientando(a) vinculadas a duas instituições de ensino superior 
federais do nordeste: 05 da Universidade Federal do Ceará (UFC) e 05 da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os resultados obtidos 
mostraram a elaboração do TFG como um processo difícil/temeroso para os alunos, 
evidenciando como principais situações-problema: a escolha do tema; o super-
dimensionamento do processo; inseguranças estudantis; e relação paternal do 
orientador com o processo. De modo geral, verificou-se que os discentes 
demonstraram ter uma autonomia ainda restrita; isso indica que a atividade projetual 
desenvolvida pelo aluno na produção do TFG é um processo que merece ser 
revisto, de modo a promover a consolidação da autonomia do discente, para o que 
precisam ser observadas algumas posturas relativas ao reconhecimento do papel de 
cada agente no processo de orientação. 

 

Palavras-chave: Didática. Processo projetual. Relação Professor-Aluno. Autonomia 
projetual. 



ABSTRACT 

 

This work deals with teacher-student relationship (TSR), held in a very special 
moment: the semester of graduation of architecture and urbanism, where students 
prepare the final work called Graduation Final Work (GFW). That is the last stage to 
obtain the title of architect and urban planner in Brazil. The text discusses this 
problem in several ways, emphasing the relationship between graduated student and 
his/her mentors into the consolidation process of the student as an actor of the 
planning process, here defined as "autonomy". The work is focused on 
understanding the TSR in order to elucidate its importance for improvement of 
teaching bases on development of the GFW, more than the relation between 
curriculum and institution. Related with the exploratory characteristic of this master 
thesis, methodologically, the field work happened through: (i) observation of 
mentorship guidance, (ii) interviews, and (iii) application of questionnaires to teachers 
and students. Participated 10 pairs of student and mentors of two federal university 
of Northeast: 05 pairs of the Federal University of Ceará (UFC) and 05 pairs of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). The results presented the 
development of the GFW as a difficult process / fearful for students, highlighting the 
main problem situations: the difficulty in choosing the theme, the super-sizing of the 
process, students' insecurities, and parental relationship with the supervisor process. 
Summing up, the work indicates that the students has a limited autonomy on the 
GFW process, which calls for a revision in order to promote the consolidation of the 
student autonomy, which must be observed for some positions recognition of the role 
of each actor in the process of orientation. 

 
 

Key-words: Didactic. Relationship. Autonomy. Process. Orientation. 
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INTRODUÇÃO 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio de sua experiência formadora, assumindo-se 
como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente 
de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para 
a sua produção ou a sua construção (Paulo Freire, 1996). 

Atualmente, o processo projetual em arquitetura e urbanismo pode ser 

enfocado a partir de diversos pontos de vista, o que demonstra a sua riqueza e 

complexidade, observáveis em artigos, dissertações e teses que destacam temas 

como a prática do ensino, a metodologia de pesquisa e de projetação empregados, 

o tipo de instrumentação (consequências do recurso digital; maquetes como 

elementos de projetação, etc.) e a relação aluno-professor. 

Essa dissertação focaliza o processo de produção de conhecimentos 

vivenciado pelo aluno de arquitetura e urbanismo no término do curso de arquitetura 

e urbanismo, ao realizar a elaboração do seu Trabalho Final de Graduação (TFG) – 

última exigência para início de sua vida profissional como arquiteto. 

Correspondendo à conclusão do processo de ensino-aprendizado realizado ao 

longo de um Curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU) brasileiro, o TFG é uma 

ocasião em que o aluno realiza um trabalho no qual o grau de autonomia é maior 

que o experimentado em outras disciplinas. Justamente por ser este o último desafio 

do curso, alguns aspectos merecem ser destacados: (i) trata-se de uma atividade 

que exige a condensação/integração de boa parte dos conteúdos apreendidos ao 

longo dos anos como graduado; (ii) o estudante sente a necessidade de demonstrar 

sua capacidade de realizar um trabalho mais consistente que os realizados até 

então; (iii); o aluno vê-se diante de uma etapa em que é solicitado a fazer escolhas e 

responder por elas, que significa a necessidade de assumir uma postura mais 

efetiva como sujeito autônomo. 

O interesse desse pesquisador pelo tema nasceu quando era ainda estudante 

de graduação, com uma inquietação relativa ao que na época considerava uma 

“prática descompassada de ensino de projeto” e que surgiu a partir do contato com o 

trabalho realizado por Paulo Freire, especialmente o livro Pedagogia da Autonomia 

(1996). Na vida profissional tal interesse continuou presente, na busca por um 
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“pensamento teórico como um instrumento prático de trabalho” (CZAJKOWISKI, 

1986), sendo reativado mediante a sua atuação como docente, e com a participação 

em bancas de TFG na Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e na Universidade 

Federal do Ceará (UFC), ambas em Fortaleza-CE. Tais experiências evidenciaram a 

importância do momento de defesa/banca não apenas como ocasião para a análise 

do produto obtido (o projeto em si) ou para a obtenção de dados visando 

redirecionamento dos cursos, mas sim enquanto um complexo ambiente de 

observação e investigação, na formação do qual interagem inúmeros elementos que 

acompanham o estudante ao longo do curso, em seu contato com as disciplinas de 

projeto, variando desde a aquisição de conhecimentos técnicos até a tomada de 

decisões e sua justificativa. Dentre estes fatores merecem destaque as relações 

entre os elementos do trinômio docente-aluno-projeto, com ênfase para o papel 

assumido pelo estudante no processo de construção da proposta, a ser investigado 

nessa Dissertação e aqui traduzido por “Autonomia”, entendendo como referência a 

uma situação discente que reflita sua capacidade de adotar uma postura 

responsável e coerente a fim de enfrentar as exigências da problemática trabalhada. 

Preocupado com tema semelhante, William Pownes (1971 apud Schön, 2000, 

p. 20) observou que “o que mais precisamos é ensinar os estudantes a tomarem 

decisões sob condições de incertezas, mas isso é justamente o que não sabemos”. 

Como enfrentar essas incertezas e ajudar o discente a se posicionar diante dos 

problemas? Nossos jovens profissionais estão sendo formados ou treinados? Qual o 

grau de autonomia do alunado na construção do TFG? Essas são algumas das 

perguntas de partida que originaram essa dissertação, embora ela não pretenda 

elucidá-las, e sim dar subsídios para ampliar sua discussão. 

Nesse sentido, a bibliografia na área destaca a problemática do ensino de 

projeto e a busca por uma arquitetura mais autônoma, geralmente focando as 

disciplinas envolvidas ou as obras executadas. De modo geral, os autores 

mencionam a preocupação que as dificuldades da profissão refletem nas atividades 

de ensino. Assim, no dia a dia das salas de aula são continuamente reconstruídos a 

preocupação com os rumos seguidos pela arquitetura e sua dificuldade em ser 

reconhecida no campo científico enquanto área de conhecimento, bem como os 

problemas de identidade  enfrentados pelo arquiteto. 
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A crise do conhecimento arquitetônico confunde-se assim com a crise de 
identidade do arquiteto. A ausência de especificidade ao tratar de 
problemas de arquitetura, mesmo quando involuntária, mascara lacunas e 
inconsistências na afirmação e caracterização profissional. (OLIVEIRA, 
1985, p. 77). 

Segundo Oliveira (1985), as dificuldades vivenciadas pelos profissionais 

arquitetos e urbanistas possuem suas bases numa tensão maior inerente ao 

conhecimento arquitetônico, uma vez que atualmente tal disciplina vem passando 

por profundas transformações as quais se tornam evidentes em sala de aula, 

justamente por ser a sala de aula o nicho no qual os problemas de ordem projetual 

precisam ser elucidados e enfrentados. Essas circunstâncias também são 

apontadas por Lima (2003), que as denomina de distorções e vícios, elucidando que 

estas não seriam um mal menor se apenas residissem no âmbito estudantil, mas sua 

dimensão amplia-se consideravelmente ao reproduzirem-se fora da academia: “o 

problema é que eles se estendem à prática profissional, afetando a qualidade de 

produção arquitetônica” (p. 18). 

Por sua vez, ao referir-se à crise do ensino de projeto arquitetônico, Elvan Silva 

(1985, p. 17) destaca a importância dela “não ser demasiadamente ampliada além 

dos limites do campo no qual a mesma se localiza”, ou seja, não se deveria estender 

o problema para as bases das estruturas da crise mundial, tornando-o praticamente 

insolúvel. 

Sob essa perspectiva, são muitos os dilemas enfrentados no fazer arquitetura, 

tais como, entre outros: projetos centrados em uma cultura local ou guiados pelos 

ícones da globalização; projeto como técnica (à margem da teoria e posturas críticas 

e políticas) ou prática projetual embasada teórica e metodologicamente, cujo 

discurso seja coerente como artefato e reflita o processo que o gerou. De acordo 

com Elvan Silva et al. (1986), o simples arrolamento dessas questões evidencia ser 

essencial que: (i) o arquiteto desenvolva sua capacidade para intervir com 

segurança e responsabilidade, consciente da crise da arquitetura (seja ela local, 

regional ou nacional) hoje existente; (ii) o ensino de AU seja formador, mesmo diante 

das consideráveis transformações (principalmente teóricas) que hoje enfrenta; (iii) a 

relação didática no campo das disciplinas de projeto arquitetônico tenha como base 

o aumento da presença da teoria de arquitetura no campo propositivo. 
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Tal argumentação justifica a preocupação desta pesquisa em compreender 

melhor o momento em que os estudantes estão por começar suas vidas 

profissionais, discorrendo sobre a postura e maturidade no enfrentamento das 

situações que surgem, ou seja, enquanto um agente capaz de reconhecer os 

problemas, delimitá-los e se posicionar diante deles, destacando, antecipadamente, 

que essa autonomia deve ser conquistada no desenvolvimento de suas relações 

como os elementos de construção/elaboração da proposta1. Ressalte-se que essa 

autonomia deve se fazer presente na postura do profissional como agente histórico, 

social e cultural, a partir de uma tomada de posição consciente, coerente com a 

época e as necessidades sociais trabalhadas, de modo que a crise atualmente 

vivenciada pela arquitetura possua raízes na dificuldade de articulação entre “[...] o 

‘saber’, o ‘saber ensinar’ e o ‘saber avaliar’ (VELOSO & ELALI, 2003)”. 

Tendo como recorte o âmbito do Trabalho Final de Graduação (TFG), e como 

universo as turmas concluintes dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Ceará (CAUUFC) e da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (CAUUFRN) no semestre 2008.22, o objetivo principal dessa pesquisa é 

discutir a autonomia do aluno como sujeito do processo projetual, tendo como base 

o reconhecimento da importância da Relação Professor-Aluno (RPA) para esse 

processo. 

A discussão a ser realizada não tem a pretensão de estabelecer uma 

metodologia universal para enfrentamento da questão, mas sim, evidenciar 

elementos capazes de agregar e construir conhecimentos sobre o tema e seus 

desdobramentos, contribuindo para discussões que possam vir a “[...] oferecer 

respostas adequadas às crises da prática da arquitetura e suas próprias crises 

conceituais e metodológicas” (LARA, 2003, p. 56). 

Em seu primeiro capítulo sobre as raízes da problemática do ensino de 

arquitetura e do ensino de projeto, essa Dissertação enfatiza a necessidade de 

                                                            
1 Os diversos conceitos aqui enunciados  (tais como autonomia,  sujeito do processo projetual, elementos de 
construção do projeto) serão melhor descriminados e elucidados no capítulo quatro. 

2 No  início da elaboração do projeto de pesquisa estava previsto que a Universidade de Fortaleza  (UNIFOR) 
seria  a  terceira  instituição  investigada,  no  entanto,  a  não‐devolução  do material  de  pesquisa  entregue  na 
primeira etapa do trabalho inviabilizou sua participação. 
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assentar a educação para a atividade projetual sobre bases epistemológicas sólidas 

e consistentes, destacando a presença da teoria e uma abordagem metodológica 

mais sistemática como elementos essenciais à construção deste processo. 

O TFG, proposta projetual elaborada pelo estudante que está saindo da 

faculdade, é o tema do segundo capítulo, o qual discorre sobre situações que 

abrangem desde sua conceituação e o momento da escolha do tema, até as 

expectativas das pessoas envolvidas no processo. 

O terceiro capítulo apresenta as bases metodológicas da pesquisa, seus 

instrumentos e o modo de tratamento dos dados coletados, salientando que a 

construção desta dissertação foi embasada em uma pesquisa de caráter exploratório 

alicerçada no uso de multimétodos, e conjugando três etapas, compostas por 

observação das atividades de 10 duplas docente-discente em seções de orientação, 

realização de rápida entrevista não estruturada para elucidação dos fatos 

observados e aplicação de questionários relativos ao tema especificamente 

pesquisado (envio e retorno on line). 

O quarto capítulo analisa e discute os dados coletados, comentando os 

problemas envolvidos no processo de elaboração dos TFGs das duplas participantes 

e elencando algumas diretrizes que facilitem a busca da Autonomia do estudante 

enquanto Sujeito do Processo Projetual. 

As Considerações Finais contém a análise do autor com relação ao objeto 

estudado e algumas sugestões visando contribuir para a continuidade dos trabalhos 

daqueles que pesquisam sobre o tema. 
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1. ENSINO DE PROJETO: UM PROBLEMA 

[...] foi somente com o advento da Revolução Industrial que se materializou, 
de forma explícita, a necessidade de se conceber um procedimento 
projetual verdadeiramente despojado de arbitrariedade academicista. (Elvan 
Silva, 1998). 

Abordar a problemática do ensino de projeto não é uma tarefa fácil, visto que o 

perfil tanto do projeto quanto do estudante-projetista e do docente tem se alterado 

significativamente nos últimos 30 anos, refletindo mudanças inerentes ao contexto 

político, social e espacial nos quais estão inseridos. Apesar desse entendimento, 

vários autores na área indicam que “o ensino de projeto e sua discussão 

praticamente não terem se alterado nos últimos 20 anos” (LARA & MARQUES, 

2003, p. 07) de modo que conceitos e modos de atuar característicos da segunda 

metade do século XX ainda permeiam discursos dos profissionais, para não dizer as 

salas de aulas. 

As discussões relacionadas à chamada “crise da arquitetura” no que se refere 

a “prática e a produção da disciplina” (NESBITT, 2006, p. 15), tiveram seu início na 

década de sessenta do século XX, embora seja preciso cuidado para não se cair no 

julgo arbitrário de caracterizar o período Modernista e sua produção como a gênesis 

de uma crise que se intensificou gradativamente3, tendo como base a “fragilidade do 

projeto (e que hoje) se revela ainda mais evidente porque se tornou (...), em nosso 

meio sóciotécnico, uma referência incontornável” (BOUTINET, 2002, p. 18). 

Para esclarecer essa questão é essencial retomar o próprio conceito de 

projeto. De acordo com o Dicionário Internacional Webster’s da Língua Britânica, o 

termo projeto é derivado do latim projectus e modificada pelos termos franceses 

pourjeter, porjeter, pourjecter, tendo como significado ‘to devise in the mind’; ‘plan 

for’ e ‘design’4. Por sua vez, Cunha (2007, p. 638) discorre sobre a etimologia dessa 

                                                            
3 Mesmo reconhecendo que as raízes da problemática da arquitetura são antigas, essa dissertação se deteve a 
analisar brevemente essas raízes, de modo a enfocar mais especificamente o objeto de estudo da pesquisa: a 
relação do aluno e professor na produção do TFG em AU.  

4 A preservação dos termos segundo a fonte de pesquisa possui justificativa na correta interpretação 
dos devidos significados. 
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palavra, indicando que deriva do termo projeção, que deriva do latim prōjectāre, 

significando “ato ou efeito de lançar” (Cf. SILVA, 1998, p. 33). 

 Para Didi-Huberman (1990) o projeto ou disegno caracteriza-se como uma 

relação dialética entre “o ainda-não-formulado e o material, relação característica do 

que constitui toda a ação que quer ser intencional. Por essa razão, o projeto é uma 

maneira de instaurar um vínculo sobre o modo dinâmico entre o não-formulado 

intencional e o materializado projetado” (apud Boutinet, 2002, p. 20). 

Complementando essa idéia, Boutinet (2002) esclarece que o projetar é uma 

conduta antecipatória de uma ação indeterminada, sobre a qual pesam as “escolhas 

que esse ator efetua, a experiência que interioriza no seio de uma prática, os prazos 

que estabelece, a maneira como formula suas expectativas, gera suas aspirações e 

também seus êxitos e seus fracassos” (p. 19), de modo que grande parte da 

problemática relativa ao projeto está relacionada à “autonomização do ator, isto é, 

de suas próprias capacidades de iniciativa em relação às imposições que pesam 

sobre ele” (BOUTINET, 2002, p. 20).  

É justamente sobre essa última afirmativa que está centrada esta dissertação, 

a qual parte de dois pressupostos: (a) as dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

refletem e se refletem (n)o  processo de ensino adotado nos cursos de formação; e 

(ii) tal questão deve mostrar-se especialmente evidente no âmbito do Trabalho Final 

de Graduação (TFG) em AU, momento do CAU que possui características 

diferenciadas das demais disciplinas do curso, pois a autonomia do estudante é 

colocada a prova a partir da realização de um projeto no qual a tomada de decisões 

depende do estudante sob a orientação de um professor 5. 

Para discutir tal questão, esse capítulo se subdivide em itens relativos à 

problemática do ensino de projeto, elencando elementos sobre a origem/evolução da 

problemática e que justificam os questionamentos já apontados, bem como novas 

posturas e condutas pertinentes à prática. 

  
                                                            
5 Essa dissertação analisa TFGs em duas IES brasileiras (UFC & UFRN), identificando imposições e 
iniciativas inerentes ao processo de sua elaboração, que serão abordados no capítulo 4.  
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1.1. Origem e Evolução da Problemática 

1.1.1. A Raiz [Quadrada] do Problema 

De acordo com Martínez (2000), o aparecimento das ferramentas de 

representação data do século XVIII, as quais foram “observadas desde a 

Antiguidade e sistematizadas na Geometria Descritiva” (p. 12). Essa sistematização 

promoveu afastamento entre “profissionais-do-projeto” e “profissionais-executores”. 

Diferentemente do que acontecia anteriormente quando, nas corporações de ofício, 

mestres e aprendizes experimentavam a concepção e a experimentação da obra, a 

partir daquele momento o ato de pensar o edifício foi gradativamente dissociado do 

ato de construí-lo, e os princípios geradores de idéias (ou seu ordenamento) foram 

separados do modo de codificá-los ou expressá-los em uma linguagem. 

Historicamente, plantas e especificações são um dado recente. No passado, 
aquele que fazia um desenho, em geral, o transmitia de forma direta para 
sua equipe de construção e o explicava mostrando diretamente o que 
deveria ser feito. Seu êxito da concretização da obra dependia também dos 
traços imponderáveis de sua personalidade. (NEUTRA, 1952, p. 292 apud 
MARTÍNEZ, 2000, p. 11). 

A discussão sobre o que é imaginado para a obra e a sua real execução 

permearam o curso da história da arquitetura (envolvendo desde o objeto 

pensado/executado até as pessoas que o projetam/executam), mas nunca de uma 

maneira tão clara e contundente quanto atualmente. 

Isso mostra que a discussão em relação entre “o que é imaginado para a obra” 

e a sua “real execução” permearam o curso da história da arquitetura (envolvendo 

desde o objeto pensado/executado até as pessoas que o projetam/executam), o 

que, no entanto, nunca aconteceu de uma maneira tão clara e contundente quanto 

atualmente. 

Assim, a “separação” acadêmica promoveu o afastamento dos arquitetos da 

materialização/execução da obra e, conseqüentemente, permitiu aos profissionais 

da engenharia um controle maior do campo do fazer/edificar, modificando a “posição 

dos arquitetos na sociedade” (MARTÍNEZ, 2000, p. 15), que passaram a restringir 

sua atividade à expressão da idealização das formas a serem edificadas. Esse fato é 

ratificado pela explosão de representações no campo visual: 
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A partir do século XIII, o uso de ilustrações representativas começou a 
aumentar. Enquanto algumas dessas ilustrações eram representações de 
cenas verdadeiras do mundo real (por exemplo, edificações completadas e 
edificações em construção), outras existiam somente na mente do artista e 
eram, definitivamente, projetos de edificação. (ADDIS, 2009, p. 145). 

Um processo da gênesis da profissão de arquiteto possui suas bases nesse 

período da Renascença, e mais precisamente na Itália, no qual, segundo Addis 

(2009), dois grupos básicos de arquitetos se diferenciavam: (i) aqueles que 

trabalhavam com a arquitetura civil, cuja formação tinha raízes na educação clássica 

e que fundamentavam os traços de sua arquitetura no estudo da história; (ii) aqueles 

que atuavam na arquitetura militar, que delineavam seus esforços na prática, e cuja 

formação era derivada de um treinamento baseado nas artes e ofícios (enraizados 

nas antigas corporações), os quais muitas vezes, assumiam uma importância maior 

que os primeiros. 

Tal dicotomia entre teoria e prática (mais tarde reforçada pela revolução 

Industrial e que tem reflexo inclusive na atualidade), também foi alimentada pela 

formulação de uma representação gráfica mais precisa, um “código” ou linguagem 

que embora tenha emergido de uma dificuldade no processo de criação, em várias 

situações, aparentou reduzi-lo a cópia de elementos tratadistas. Comentando sobre 

a evolução da representação arquitetônica, Martínez (2000, p. 15) indica que, 

enquanto linguagem, ao manipular o discurso e a compressão do tempo, reduzindo 

sua “modelização” e explicação in locus, ela promoveu um novo modus operandi e 

permitiu uma melhor visualização da futura edificação. 

A nova abstração formal do edifício foi ferramenta para a solução de 
problemas. Do mesmo modo, o desenho como objeto converteu-se em uma 
afirmação implícita da autonomia da arquitetura. Contribui para a produção 
de uma planta formalmente perfeita, ao afirmar silenciosamente o direito à 
existência do problema formal. Dava por certo que para o arquiteto era o 
guardião das regras da Beleza, o proprietário de instrumentos especiais 
para a resolução de problemas, o negociador hábil do conflito entre os 
cânones da forma e a deformação. (TZONIS & LEFAIVRE, 1984, apud 
Martínez, 2000, p. 16). 

Ou seja, o “ganho” temporal e comunicativo derivado de uma representação 

gráfica sistemática e mais sofisticada, repercutiu no processo projetual, um processo 

cujo maior grau de instrumentação resguarda uma codificação do processo subjetivo 

da criação, também aumentando a distância entre as pessoas que decodificavam tal 

linguagem (profissionais de diversas áreas) e os que não o faziam, ressaltando-se 

que, entre os primeiros, se destaca o arquiteto, justamente por sua maior 
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“autonomia” no processo de representação/“elaboração” do projeto arquitetônico que 

define as características da obra a ser executada. 

Frente a esse quadro é possível surgirem muitos questionamentos. Qual a 

importância do projeto arquitetônico? Quais as conseqüências dessa ruptura da 

prática com a teoria para a projetação arquitetônica? A mudança das bases de 

elaboração do projeto altera também o modo de concebê-lo? Qual o tipo de relação 

dos arquitetos com esse “novo” projetar? Que novo profissional surgia e qual o seu 

papel diante da sociedade? A que autonomia se refere esse processo? 

No livro Uma introdução ao projeto arquitetônico, Elvan Silva (1998) justifica a 

necessidade/importância do projeto de arquitetura para a construção civil, 

contextualizando-o cultural, antropológica e economicamente. O autor também 

descreve quatro modelos culturais da produção arquitetônica, definidos em função 

do tipo de sociedade em que se inserem: Primitiva, Intermediária, Organizada e 

Complexa. Para cada uma dessas categorias Elvan destaca o grau de especialidade 

do profissional arquiteto e como ele se encaixa na sociedade, esclarecendo que nas 

duas primeiras ainda não se podiam evidenciar a figura do arquiteto como 

profissional. Além disso, apenas na sociedade organizada passa a existir a 

participação de vários intermediários entre o usuário e o construtor do edifício, com a 

elaboração de um documento, o projeto, “que possibilita ao(s) segundo(s) 

intermediário(s) a compreensão tanto das necessidades e aspirações do usuário 

quanto das intenções do primeiro intermediário, agora convertido em projetista” 

(SILVA, 1998, p. 22). Para o autor, a última sociedade (Complexa) evidencia um 

avanço maior na divisão do trabalho, exigindo que a atuação do arquiteto se 

acrescente à participação de profissionais de várias áreas afins (engenheiros das 

áreas elétrica, estrutura, incêndio, hidráulica, sanitário, etc.). 

 Analogamente, essas duas últimas etapas correspondem ao momento em 

que o projeto surge como instrumento (como acima explicitado) e nova “linguagem” 

de representação para o profissional. Acrescente-se a essa última, a ratificação dos 

desdobramentos ocorridos pela dicotomia entre teoria e prática, no qual o arquiteto 

começa a perder a intimidade com o fazer, o construir, concentrando-se na 

representação, evidenciando um fio-condutor iniciado no Renascimento que valoriza 

o método enquanto elemento que organiza a produção de bens e de conhecimento. 
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Tal momento corresponde, ainda, a valorização da maior especialização profissional 

que emerge da Revolução Industrial, que corroborou com a ruptura e o 

distanciamento entre o arquiteto e prática construtiva, que foi delegada aos 

profissionais da engenharia. Não cabe a esta dissertação realizar uma análise desse 

período, embora seja importante destacar que foi tomado por discussões sobre as 

relações de trabalho e entre classes sociais (trabalhadores, empresários e 

burguesia) em função do novo contexto econômico, social e político que se 

delineava. Obviamente a arquitetura não ficou à margem dessas mudanças. 

Tanto num quanto em outro caso, o problema é dado por resolvido ao se 
postular a coincidência entre certos modelos teóricos e a realidade 
concreta. Na realidade, pelo contrário, abre-se um processo de revisão da 
visão de toda uma cultura contemporânea, revisão da qual as convicções 
correntes sobre economia, política e arquitetura saem profundamente 
modificadas. (BENÉVOLO, 2004, p. 21). 

O mesmo espírito de crítica e inovação investe a cultura arquitetônica, 
porém encontra-se frente a uma tradição sui generis já vinculada do 
Renascimento em diante, a uma exigência de regularidade intelectual. A 
arquitetura forma com a pintura e a escultura a tríade das artes maiores; 
estas e as demais artes estão condicionadas a um sistema de regras, 
deduzidas em parte da Antiguidade, e em parte individuadas por 
convergência dos artistas do Renascimento, que se consideram universais 
e permanentes, tendo como fundamento a natureza das coisas e a 
experiência da Antiguidade, concebida como uma segunda natureza. (Id., p. 
26). 

Embora esse conceito de liberdade deva ser revisto mais adiante ao tratarmos 

da autonomia. Observa-se aqui que, com o início da(s) sociedade(s) complexa(s), 

pluralista(s), e diante de novos contextos e problemas que exigem múltiplas 

soluções, o momento tornou-se propício ao surgimento de duas importantes 

tendências que, alavancadas pelo desenvolvimento tecnológico, respaldam muitas 

das ações atuais na área de AU: a emergência dos estudos arqueológicos e o 

surgimento das escolas Politécnicas, como segue. 

O início dos estudos arqueológicos proporcionou maior estreitamento com a 

cultura Clássica (início do Classicismo), promovendo uma profunda mudança cultural 

e a utilização de um conjunto de novos “códigos” e repertórios. Instaurava-se uma 

série de explorações de estilos que os anglo-saxões denominaram de Historicismo, 

e que evidenciam uma menor autonomia ao arquiteto no processo de concepção, 

pois embora ele possa aceitar ou recusar tais referências, as recebe de fora, 

geralmente sem dispor de base teórica para assimilá-las a seu modo. 
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A unidade de linguagem, de um ponto de vista, parece definitivamente 
garantida, pois o conhecimento objetivo dos monumentos históricos permite 
imitar um estilo passado com toda a fidelidade possível; mas os estilos são 
muitos, e apresenta-se ao mesmo tempo na mente do projetista, daí ser o 
repertório historicista, em seu conjunto, absolutamente descontínuo. A 
margem de liberdade individual, num certo sentido, é reduzida à zero, e, em 
outro, aumentada desmensuradamente. (BENÉVOLO, 2004, p. 29). 

Por sua vez, o surgimento das Escolas Politécnicas “caminhou” paralelamente 

à revolução industrial, pois, em função do desenvolvimento tecnológico, surgiam 

novos programas e novas barreiras a quebrar. No entanto, enquanto os arquitetos 

passaram a se dedicar aos problemas formais (e a dicotomia forma-função), os 

problemas técnicos eram reservados aos engenheiros, que começaram a 

experimentar os avanços nas área do cálculo e dos novos materiais. Além disso, a 

supressão da Academia “garantia” aos arquitetos sua diferenciação (como o 

recebimento de título e o pagamento de uma taxa), independente da qualificação. 

Essas providências enfraquecem o prestígio já escasso dos arquitetos; ao 
mesmo tempo, a posição dos engenheiros é reforçada, reunindo todos os 
ensinamentos especializados em uma organização unitária. Entre 1794 e 
1795, é instituída a École Polytechnique, que utiliza uma boa parte do 
pessoal da escola de Mèziéres [...]. (BENÉVOLO, 2004 p. 38). 

Retomando-se aqui a categorização proposta por Elvan Silva (1998), nesse 

momento a sociedade complexa se torna realidade e, pela primeira vez, a dualidade 

entre engenheiros e arquitetos é expressada. Isso mostra como a problemática que 

envolve o ensino de arquitetura (e, obviamente, a produção de uma boa arquitetura) 

é firmada em bases antigas cujas consequências ainda são sentidas durante três 

séculos. Nesse contexto, dois elementos (interligados) merecem atenção por 

remeterem às bases do ensino de arquitetura: (a) a valorização da Cultura como 

ambiente onde repousa a arquitetura, enquanto produção e ensino; (b) a importância 

da Teoria para o ensino daqueles aspectos. 

A dissociação entre prática e teoria – que relega a prática à condição de 

produção técnica desvinculada do contexto sócio-cultural (muito estimulada no 

movimento Moderno), e reduz a Teoria à busca por ícones ou símbolos presentes 

em outros momentos históricos (Historicism & Revivals) –, gera questionamentos 

relativos a: qual reflexo dessa dicotomia prejudica a concepção projetual? Qual a 

importância da Teoria para o ensino de arquitetura e a formação de arquitetos? Que 

tipos de conhecimento poderia influenciar a autonomia, seja de profissionais ou 

estudantes? 
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1.1.2. Uma Nova Cultura e uma Nova Prática Projetual 

O recorte estabelecido na seção anterior mostra que, até meados do século 

XX, de modo geral o processo didático de ensino de projeto acontecia nos moldes 

de uma atividade considerada artística, justamente por apoiar-se em regras que não 

atendiam a demanda emergente, se mostrou ineficaz frente a novos problemas e 

técnicas. Surgiu daí duas experiências que não podem ser esquecidas: a obra 

didática de Walter Gropius (Bauhaus) e o trabalho desenvolvido por Le Corbusier. 

Embora precisar esses recortes ou discursar sobre eles não seja objetivo 

dessa Dissertação, mas torna-se importante mencioná-las frente ao seu papel para 

a instalação de um movimento que ganhou força após os dois primeiros decênios do 

século XX e que teve consequências importantes (que isso seja dito), pois a partir 

das experiências daquele período (como os famosos CIAMs, exposições, concursos 

e publicações) consolidou-se uma nova cultura na área de AU, que influencia 

significativamente a profissão do arquiteto e sua produção atual.  

Fugindo das regras compositivas, essa nova cultura promoveu a instalação de 

uma produção arquitetônica referenciada em liberdades formais justificadas pelo 

pragmatismo. No entanto, tal processo não se tornou muito diferente do observado 

nos tratados de três séculos anteriores, pois no processo de concepção funcional, o 

modo de se fazer arquitetura passa a ser regido por encaminhamentos pragmáticos 

que delineiam e tentam resolver os novos problemas de ordem técnica, os quais 

muitas vezes são regidos por matrizes e análises de programas ou de tipologias. Ou 

seja, em termos de seus desdobramentos metodológicos o processo de composição 

permaneceu praticamente o mesmo, quer fosse parte da instrumentação da tradição 

acadêmica ou do modernismo. 

Partindo desse entendimento, Mahfuz (1998) comenta que, naquele momento 

da composição acadêmica, a organização das partes ocorria de acordo com regras 

fixas de combinação e, posteriormente, “o todo era vestido com algum estilo 

escolhido. No modernismo, as partes dadas, ou seja, criadas individualmente, 

passaram a ser organizadas livremente, de acordo com a invenção/intuição/criação 

do arquiteto” (p. 18). Explicitando que esse tipo de entendimento perdura ainda hoje, 

o autor esclarece que “o termo composição é usado no sentido genérico de arranjo 
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de partes para obtenção de um todo, não importando que esse arranjo seja livre ou 

baseado em alguma regra de combinação codificada” (p. 18).  

De modo geral é possível dizer que a manutenção do processo de concepção 

preserva-se a partir da geração das formas: no primeiro, uma tradição revestia a 

liberdade do autor através de uma concepção revival embasada em uma teoria 

histórica distorcida; a segunda, a liberdade justificava um arranjo funcional das 

formas em virtude do cansaço no uso excessivo de repertórios ou estilos de outras 

épocas, refletindo a exclusão do valor de se estudar a história como referencial para 

o processo de desenvolvimento da prática. 

Assim, conforme também comentado por Elvan Silva (1998), a delimitação do 

problema mostra o quanto é antiga a problemática da concepção e, 

consequentemente, do ensino de projeto. Os recortes brevemente destacados 

fundamentam a necessidade de uma Teoria, distanciada daquela embasada na 

pesquisa histórica; ou mesmo aquela originada de teorias matriciais e funcionais de 

resolução de programas ou estudos das tipologias, ou mesmo de uma 

individualidade da obra em função da “manipulação gratuita da forma” 

(CZAJKOWISKI, 1985, p. 10). 

Com base nesse novo Paradigma, novos problemas emergiram, no entanto, os 

processos de resolução dos mesmos não evoluíram gerando importantes lacunas no 

processo de produção do ambiente construído. Nesse sentido, ao analisar 

atualmente o comportamento das estruturas dos problemas e a postura em suas 

resoluções, Schön (2000) enfatiza: 

Como pudemos ver com uma clareza cada vez maior nos últimos vinte e 
poucos anos, os problemas da prática do mundo real não se apresentam 
aos profissionais com estruturas bem-delineadas. Na verdade, eles tendem 
a se apresentar como problemas, mas na forma de estruturas caóticas e 
indeterminadas. (p. 16). 

A essas estruturas caóticas, o objeto de intervenção da arquitetura parece não 

respeitar as fronteiras entre as áreas humanas e tecnológicas, transformando um 

problema complexo muitas vezes em um problema complicado. Nesse campo, a 

incerteza se instaura em virtude dos profissionais buscarem modelos para a 

resolução dos problemas, uma solução de ordem técnica, mas que “depende de 

uma construção anterior de um problema bem-delineado” (Id., p. 17). 
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Os questionamentos quanto às estruturas dos problemas e, principalmente a 

resolução, já não se configuram os mesmos, embora nas últimas décadas a “matriz” 

continue praticamente inalterada. Os anos sessenta e todo um conjunto de eventos 

que se sucederam proporcionaram uma nova perspectiva quanto à problemática, 

embora simultaneamente, tenham evidenciado que o Movimento Moderno não 

promoveu as respostas concretas pretendidas, principalmente ao falarmos do 

processo de concepção projetual. 

Apesar dessas críticas, o movimento Moderno possui relevância e méritos para 

história (NESBITT, 2004), uma vez que: (i) um período da arquitetura que viveu o 

surgimento de grandes ícones; (ii) realizou uma série de eventos que divulgaram a 

produção arquitetônica; (iii) fomentou discussões sobre a temática do projeto 

arquitetônico e do seu ensino. 

 No Brasil, não diferentemente, vimos o crescente pragmatismo a partir de 

meados do século XX, e atingir seu ápice na década de 80 com inúmeras 

produções, assim como suas falhas. Contudo, o importante a ser destacado é que 

esse pragmatismo justificado pelo progresso colocou em xeque a verdadeira função 

da arquitetura ao colocar a memória à margem desse processo acreditando que 

“cada obra visa instaurar o universo arquitetônico a partir de si mesmo” 

(CZAJKOWISKI, 1985, p. 10). 

 

1.2. Teoria e Ensino de Projeto 

Desloca-se a história da arquitetura (ou mais precisamente, história das 
tipologias ou dos programas) para a função de embasamento das decisões 
projetuais, função que seria muito melhor desempenhada pela teoria e seus 
desdobramentos. (LARA & MARQUES, 2003, p. 08). 

Como se pôde perceber a partir da análise crítica da evolução das sociedades 

(SILVA, 1998), o processo de concepção arquitetônica teve sua origem no 

Renascimento, tendo se consolidado no início do século XX com o surgimento de 

uma nova doutrina de projetação criada sob ditames do racionalismo, ainda hoje, 

evidenciado como um processo majoritariamente focado na ambiência projetual, 

muitas vezes à margem da Teoria [e História]. 

 



28 

 

Sob essa perspectiva, Alan Colquhoun (2004) destaca que gradativamente se 

impôs uma dicotomia entre teoria e prática que permanece atual: 

A extensão em que a tradição formalista geral penetrou na teoria e na 
prática da vanguarda arquitetônica do século XX foi obscurecida pela 
doutrina do funcionalismo, que teve o efeito de reativar uma visão 
aparentemente mais tradicional e retardatária do “conteúdo” da obra 
arquitetônica, com uma roupagem de “programa arquitetônico”. (p. 49). 

Observa-se, portanto, o deslocamento do processo de composição, no 

Renascimento ditado por variações ou combinações entre as partes, com uma 

“suposta participação” do sujeito, e no Modernismo voltado para um racionalismo e 

pragmatismo sob a bandeira da infinidade de possibilidades (COLQUHOUN, 2004, 

p. 51). Nesse processo, é importante observar, também, o afastamento das 

disciplinas de história e teoria como elementos de construção ou instrumentação do 

projeto, requeridas como não menos que coadjuvantes de uma paisagem, na qual o 

papel de destaque era assumido pela Forma e sua essência artística. 

Outro elemento a ser observado com destaque com relação à estagnação da 

disciplina é a transformação do atelier em escritório de arquitetura, ou em momentos 

de simulação da prática, transformando arquitetos com destaque profissional no 

mercado em formadores [transmissores] da prática profissionalizante do projetar. 

Como seriam essas relações criadas entre alunos e professores? Quais as 

estruturas ou elementos formadores desenvolvidos pelos professores para a 

formação desse aluno (ou profissional)? Existiria discussão teórica dentro das salas 

de aula e, principalmente, nas disciplinas de projeto? Ou a construção do projeto 

ainda continuava enraizada em uma produção artística fundada em análises 

tipológicas? 

Jean-Pierre Chupin (2003) evidencia a prática dos ateliers focada em uma 

instrumentação baseada em uma produção de objetos, sem bases epistemológicas 

capazes de afastar a concepção e o ensino do projeto de uma produção artística e 

subjetiva: 

De fato, dependendo dos ateliês e dos professores, o estudante é levado a 
considerar seu projeto ora como um resultado (como um objeto), ora como 
a representação de um resultado (um desenho), mais raramente, como um 
processo de pensamento conduzido por uma intenção (um desígnio), e ele 
tem frequentemente muitas dificuldades de compreender porque, para uns 
(mais profissionais), seu “projet”  (seu «design») é apenas uma pálida 
simulação de um projeto profissional e porque, para outros (mais 
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acadêmicos), este mesmo projeto nada mais é do que uma longínqua forma 
de atividade artística, quer dizer, sem verdadeiro estatuto epistemológico 
(ou se preferirmos “pouco produtor de conhecimentos compartilháveis”, 
como os órgãos de fomento da pesquisa nos mandam dizer regularmente). 
(2003, p. 11). 

O questionamento do autor indica a relevância de uma projetação 

fundamentada em bases metodológicas a serem construídas por uma Teoria mais 

presente na prática projetual. É justamente essa premissa que a presente 

dissertação pretende examinar de modo mais próximo no que se refere ao 

desenvolvimento do TFG nas duas instituições analisadas. 

As inúmeras posturas dos docentes na relação com o aluno e/ou o projeto não 

são derivadas de um conhecimento tácito6, mas de uma didática construída sob a 

perspectiva da teoria, postulada segundo valores de conhecimento sobre arquitetura 

e sobre sua produção. 

Conforme visto na Introdução, as estruturas dos problemas são outras, e 

trabalhar o discente para entender e resolver essas estruturas já não é uma tarefa 

justificada apenas por um conhecimento do seu projetar, e que muitas vezes, para 

ele, distorção que pode desencadear muitos problemas, dentre eles um dos mais 

comuns é a comentada ausência de talento ou de criatividade com relação a qual 

“alguns instrutores acreditam que há pouco a ser feito. E, se há talento em 

abundância, é melhor ficar fora do caminho do estudante” (SCHÖN, 2000, p. 25). 

Já no Século I (a.C.), Vitrúvio falava da construção dos arquitetos, enquanto 

sujeitos formados ou artífices, conhecedores de sua disciplina ou ofício, embasados 

em uma prática elencada pela teoria para que assumissem a responsabilidade pelas 

obras: 

A ciência do arquiteto é ordenada por muitos conhecimentos e saberes 
variados, pelos critérios da qual são julgadas todas as obras das demais 
artes. Ela nasce da prática e da teoria. Prática é o exercício constante e 
freqüente da experimentação, realizada com as mãos a partir de materiais 
de qualquer gênero, necessária à consecução de um plano. Teoria, por 
outro lado, é o que permite explicar e demonstrar por meio da relação entre 
as partes, as coisas realizadas pelo engenho. Desse modo, os arquitetos 
formados sem instrução, exercitados apenas com as mãos, não o puderam 
fazer completamente, de forma que assumissem a responsabilidade pelas 
obras; por sua vez, aqueles que confiaram unicamente na teoria e nas 
letras, parecem perseguir uma sombra, não uma coisa. Contudo, os que 

                                                            
6 Fundada em “achismos” ou mensagens em que o aluno deve descodificar. 
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aprofundaram numa coisa e noutra, como que munidos de todas as armas, 
atingiram mais rapidamente seu propósito. (VITRÚVIO, 1999, p. 49). 

O conhecimento de uma teoria – para Vitrúvio – permitia aos arquitetos o 

conhecimento da geometria e a sua ciência do desenho, da história, da luz, das 

relações de proporções, etc., como instrumentação da prática na geração da obra, 

isto é, uma forma de chegar ao propósito acima destacado. 

A perda dessa instrumentação no decorrer dos séculos, permitido em meados 

do século XX, como já visto, posiciona a atenção quanto à formação do arquiteto e 

sua postura (consequentemente). Anteriormente, a relação da arquitetura com a arte 

foi tomando novas formas e proporções que a questão do ofício a ser ensinado, já 

não prepara o profissional a tomar decisões, direcionado o patamar da discussão 

para uma questão de ensinabilidade da habilitação projetual: mas como seria este 

ensino projeto arquitetônico? E como a Teoria enseja ao arquiteto o conhecimento e 

a maturidade requerida de sua habilidade? 

Autores como SILVA (1985) e CZAJKOWISKI (1985) elucidam a questão da 

Teoria como um elemento de construção do processo projetual e de suas bases 

metodológicas na formação do profissional (indicado nesse trabalho como um 

SUJEITO do seu processo). CZAJKOWISKI ao abrir perspectivas da Teoria como 

elemento do enriquecimento da prática, desse último, deixa claro o valor da 

ausência dessa dicotomia entre ambas: 

Não se trata de valorizar a erudição, numa atitude que coloque a cultura 
como marca da elite. Nem essa argumentação que favoreça a reflexão em 
detrimento da prática, num sistema que antagonize teoria e prática. É, ao 
contrário, a defesa da indissolúvel ligação da teoria e da prática no fazer 
arquitetônico. É defesa do enriquecimento da prática pela readmissão do 
pensamento teórico como instrumento prático de trabalho. (CZAJKOWISKI, 
1986, p. 13). 

Não sendo demasiadamente redundante, Elvan Silva (1986) ratifica que tal 

problemática está enraizada no Renascimento, cujos efeitos ecoam ainda hoje, 

corroborando para o surgimento de uma didática ultrapassada, distanciada da 

Teoria: 

Tal concepção, escandalosamente superada, demonstra a persistência da 
tradição acadêmica, engendrada do Renascimento e robustecida pelo 
pseudo-racionalismo do século XIX. A despeito dos propósitos 
revolucionários e iconoclastas da doutrina modernista da arquitetura, ainda 
se pensa projeto arquitetônico nos termos da caracterização oficial pela 
École Nationale des Beaux Arts, no século passado, através do 
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anacronismo conceito da composição elementar e de seus modus operandi. 
Com efeito, a origem da propalada crise do ensino do projeto arquitetônico 
está na insistência no emprego de uma didática ultrapassada que, em 
muitos casos, se converte numa autêntica antididática. (SILVA, 1986, p. 18). 

Reservando suas argumentações sobre a presença da Teoria no ensino de 

projeto, Elvan Silva caracteriza “uma teoria de projeto arquitetônico focado em um 

estudo sistemático do fenômeno projetual – adiante explicado pelo termo 

Projetualidade –7 em um esforço de se conhecê-lo e explicá-lo” (1998, p. 32). 

Anterior a elucidação de o que seja metodologia projetual, pertinente é a 

necessidade de elucidar o conceito de teoria em Arquitetura para se fechar o quadro 

sobre a problemática baseada na ausência da mesma (NESBITT, 2006), explicita 

que uma das características da teoria é a preocupação com as questões práticas da 

profissão, as intenções do profissional arquiteto e a relevância cultural, observando e 

antecipando-se como atividade catalisadora do pensamento ao trabalhar em vários 

níveis de abstração (NESBITT, p. 15), ressaltando: 

A teoria da arquitetura é um discurso sobre a prática e a produção da 
disciplina, que aponta para seus grandes desafios. Tem pontos em comum 
tanto com a história da arquitetura, que estuda obras do passado, como 
com a crítica, esta atividade específica de julgamento e interpretação de 
obras existentes segundo os critérios assumidos pelo crítico ou pelo 
arquiteto. (NESBITT, 2006, p. 15). 

Diferentemente dos tratados, os quais se ocupam fundamentalmente das 

origens de uma prática ou de uma arte, delimitando, classificando ou atribuindo 

algum valor; a teoria possui uma natureza antecipatória e que demanda soluções e 

definições, quer seja considerada Prescritiva, Proscritiva e Afirmativa/Crítica 

(NESBITT, 2006, p. 17). 

O posicionamento crítico diante das questões evidencia o projetar como um 

processo ainda carente de teoria, aqui entendida como elemento de construção do 

processo e do ensino de arquitetura, e que permite aos alunos entender melhor as 

relações com o mundo em que vive e atua, usando tais relações como base para 

propostas projetuais que sejam adequadas as novas exigências da nova sociedade. 

Mahfuz (2003) observando essas mudanças corrobora com o pensamento de um 

                                                            
7 Texto inserido pelo autor. 
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entendimento da prática e do ensino sob um conhecer a disciplina para, inclusive, 

posicionar-se diante do seu verdadeiro papel, sob bases teóricas e metodológicas: 

Em uma época em que, aparentemente, vale tudo, é fundamental um olhar 
introspectivo para tentar entender a essência da disciplina. Só assim será 
possível praticar e ensinar uma arquitetura autêntica, que preserve seu 
papel social e cultural. (MAHFUZ, 2005, p. 64). 

Assim, ao destacar a Cultura como elemento relevante para a delimitação das 

intenções do profissional, o autor elenca outro elemento desencadeador para a 

prática projetual: o lugar. Ele explicita que o ambiente físico e suas relações com as 

pessoas são objetos de intervenção do projeto e seu criador (por não dizer palco), 

de modo que o Projeto Arquitetônico é considerado “uma proposta de solução para 

um particular problema de organização do entorno humano” (SILVA, 1998, p. 39). 

Dessa maneira, tanto quanto a teoria, a importância cultural é elemento fundamental 

para o processo projetual, destacada diante de muitas discussões pós-modernas, 

sobretudo pelos autores do Regionalismo Crítico que valorizam a paisagem não 

como um objeto de consumo em massa ou expressão iconográfica consumista 

disfarçada de cultura (FRAMPTON, 1982). 

Ou seja, nesse sentido as relações projetuais observam a necessidade da 

teoria como estrutura natural para os procedimentos projetuais e definições de 

ações, e não apenas de juízo de valor ou status de tais procedimentos. Gregotti 

(apud Nesbitt, 2006, p. 24) destaca que “para um arquiteto, dirigir uma revista, 

ensinar ou participar de debates públicos é uma forma de cultivar a reflexão teórica, 

não como uma atividade isolada, mas como um aspecto indispensável do seu ofício 

projetual”. 

Sob esse ponto de vista, sendo a materialização de toda e qualquer obra um 

reflexo do binômio “processo-produto” em um plano dos valores socioculturais, a 

teoria e a cultura (plano de entendimento da teoria) devem ser consideradas 

fundamentais ao processo projetual em AU, como elementos que proporcionam a 

base metodológica da projetação, proporcionando ao projetista o entendimento de 

inúmeras relações relevantes ao conhecimento do seu projetar. Tal entendimento 

reforça o papel dessa disciplina como um resultado do trinômio Projeto-Teoria-

Cultura (SILVA, 1998, p. 08). 
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Assim, considerando que a problemática do ensino passa pela busca por bases 

epistemológicas, questiona-se: que condutas são hoje observadas no fazer do 

projeto? Quais os principais problemas observados na projetação dos alunos e como 

isso pode ser evidenciado nos processos de elaboração de TFGs do Brasil? 

 

1.3. Concepção Projetual e Autonomia do Projetista 

O projeto mesmo constitui construção imaginária, estrutura que só tem 
existência na mente do arquiteto e, em termos ainda mais vagos, na mente 
das pessoas capazes de examinar com proveito os desenhos, cálculos e 
outras peças que representam o projeto. (Edgar Graeff, 1979). 

Os itens anteriores elucidaram um quadro geral a cerca do processo de ensino-

aprendizagem das escolas de arquitetura (com possível reflexo no contexto 

profissional), culminando por indicar, em linhas gerais, a problemática enfocada por 

essa dissertação: a Autonomia projetual. 

Mostrou-se que, diante do processo de evolução da representação gráfica 

(desenho), evidenciou a gênesis da dicotomia entre teoria e prática fundamentada 

em uma pseudoautonomia dos arquitetos presidida na concentração dos esforços 

em uma “nova escrita” (representação ou linguagem) em contradição ao processo 

de concepção e execução do objeto representado, como indica Vasari (1568). Por 

sua vez, Silva (1998) indica que a observação das mudanças ocorridas desde o 

surgimento de uma nova “linguagem” de representação projetual foi associada a 

alterações socioculturais, evidenciando a surgimento de uma nova sociedade, um 

novo profissional, em suma, uma nova cultura. Essa evolução das sociedades fez 

com que, no período moderno, a natureza dessa autonomia se deslocasse do 

campo da representação de estilos para o campo do formalismo-funcional.  

Essas “mudanças” (delineadas nos itens anteriores) permeiam o campo cultural 

e, de modo geral, seguiram a tradição academicista, mesmo no âmbito do discurso 

modernista no século XX, momento em que tal se apresentou disfarçado com uma 

roupagem de programa arquitetônico (COLQUHOUN, 2004, p. 49). Corroborando 

com tal pensamento, Nesbitt (2006) recorre a Harvey (2003) e Frampton (1997) 
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enfatizando o “xeque” em que o movimento Moderno se colocou, ampliando um 

debate que permanece atual. 

Além disso, ao enfocar a questão da Autonomia mostrou-se que, muitas vezes, 

o processo de concepção projetual não se fundamentou no agente principal do 

processo, o sujeito-arquiteto, e sim em outras duas perspectivas: 

(i) Autonomia da Representação Histórica – Desloca a natureza do processo 

para os Revivals and Historicism, de modo que as decisões do projetista 

estavam sujeita a representação de arranjos e estilos; 

(ii) Autonomia da Representação Pragmática – as decisões do arquiteto 

vinculavam-se a decisões projetuais justificadas pelo pragmatismo 

através de liberdades de arranjos formais. 

Contemporaneamente, para interpretar e analisar o contexto no qual estão 

inseridos o projeto e seus agentes (o sujeito que o produz ou o dirige) é 

imprescindível para o processo e inerente ao mesmo. Nessa nova ordem, destacam-

se determinadas posturas, assinaladas por Boutinet (2002) como um processo de 

“idealização das quais nosso meio cultural8 parece ser a marca” 

O que chamamos hoje em dia de “culturas de projeto” traduz essa 
mentalidade de nossa sociedade pós-industrial preocupada em fundar sua 
legitimidade no esboço de suas próprias iniciativas ou daquilo que faz às 
vezes disso, em uma época na qual essa legitimidade não é mais 
outorgada; assim desenvolve-se diante dos nossos olhos, em todos os 
sentidos, uma profusão de condutas antecipadoras que chegam perto da 
obsessão projetiva. Encontramos essa obsessão especialmente nos novos 
profissionais que são conselheiros de projeto: quando se dirigem a atores 
em posição frágil e precária, esses conselheiros exigem de seus 
orientandos uma lucidez e uma transparência que eles próprios muitas 
vezes são incapazes de aplicar a seu próprio devir. (BOUTINET, p. 14). 

De acordo com o autor, o “meio cultural” pode tornar-se “sintoma de uma 

Patologia das Condutas”, provocando irregularidades de projeto que exercem 

influência desreguladora no contexto social (BOUTINET, 2002, p. 15). Dentre estes 

problemas destacam-se sete desvios, que ele denomina de “abusivos” explicitando 

que, em tais situações, a atividade projetual não se apóia na cultura social: 

                                                            
8 Grifo do autor. 
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(i) Desilusão – desvio atribuído ao profissional do projeto em virtude da mal-

escolaridade, história pessoal, desempregados e profissionais que 

projetam para si mesmos – sem relação com o contexto; 

(ii) Hipomania – fluência abusiva de projetos/empreendimentos incoerentes 

com a realidade social, mas não com a realidade de mercado; 

(iii) Mimetismo – processo de universalização do projeto, estereotipados 

pelos “exemplos” estrangeiros; como um “carimbo” aplicado ao sítio; 

(iv) Narcisismo – estímulo ao projeto auto-suficiente, resumido no autor, com 

sua lógica não-compreendida no sítio e seus usuários; 

(v) Procedural ou Tecnicista – o projeto como fruto das estruturas matriciais 

de projetação; 

(vi) Assujeitamento Tecnológico – subversão ao projeto à margem da 

variação construtiva, na qual a realização é produto do controle alheio ao 

projeto-sujeito-realidade, e a concepção torna-se produto da mesmice; 

(vii) Utopia – um projeto à margem da realização ou concretização; praticado 

sob moldes abstratos e incongruentes às diversas realidades. 

De modo geral, tais desvios estão relacionados com a falta de análise da 

cultura mais fragmentada atualmente vivenciada, em detrimento de uma 

fundamentação na percepção da sociedade. No âmbito acadêmico, eles podem ser 

identificados nas práticas projetuais tanto dos estudantes quanto dos professores, 

podendo ser considerados uma condição ou reflexo do ensino praticado nas 

instituições, e alimentados pela prática profissional9. 

Assim, é notória a “realimentação” das posturas praticadas em sala e nos 

estágios, seja pelos arquitetos mais experientes, seja pelos mais novos. Nesse 

sentido, é comum observar-se que o projeto ainda é inconsistentemente tratado 

como “resultado” ou “objeto”, e “raramente como um processo de pensamento 

conduzido por uma intenção”; e que induz as escolas à prática de três formas de 
                                                            
9 O estudante em semestres mais avançados procura estágios como forma de complementação do 
seu aprendizado. 
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projeto, identificadas respectivamente no contexto Profissional, Pedagógico e de 

Pesquisa (CHUPIN, 2003, p. 13-15). 

Diante dessas considerações, algumas observações sobre a natureza da 

autonomia do estudante como sujeito do processo projetual justificam uma nova 

conduta para o ensino-aprendizagem, centrada em sua dimensão pessoal-cultural, 

permeada por posturas que gerem segurança e centrada em um modo sistemático 

de atuação (método), a partir dos quais são valorizados os aspectos a seguir. 

 

a. Teoria e Cultura 

Na contemporaneidade impera uma nova racionalidade, com relação a qual, 

Boutinet (2002, p. 119) observa a importância de haver uma postura de antecipação 

para uma adaptação a esse contínuo movimento. Nesse sentido, o autor ressalta a 

necessidade da valorização de uma metodologia para a elaboração de um projeto 

elucidando ser essencial “uma dupla preocupação de conscientização e controle 

para trazer à ordem do conhecimento aquilo que ainda não aparece” (p. 102), 

justificando tal argumento devido a necessidade de “responder à obsolescência 

engendrada por uma cultura ávida por mudança e novidade” (p. 102). 

Tal adaptação é possibilitada pelas construções teóricas, cujas ações 

promovem uma ação antecipadora de conceituação e definição, cuja cultura é palco 

para suas ações. Isso indica, portanto, a necessidade de ancorar a projetação em 

construções teóricas sólidas, deslocando a natureza do sujeito das análises 

superficiais do contexto, para uma ação epistemológica do processo. 

A dimensão cultural conduz o sujeito a uma interpretação do mundo em que 

vive e atua. Tal interpretação também diz respeito as suas ações, pois aquele não é 

passivo, na qual sua experiência e interpretação da dimensão cultural do mundo 

conduzem a um processo de Concepção Dialética na qual foi denominada de 

Sincretização (RHEINGANTZ, 2003, p. 122). 
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O ponto de partida do processo educativo deve constituir-se na prática 
social, que é indagada e problematizada. São as necessidades práticas, os 
fatos e situações significativas da realidade imediata dos sujeitos (ou seja, 
sua realidade no nível mais próximo, conhecido, concreto e particular) que 
os impelem da busca do conhecimento teórico. (CORAZZA, 1991, p. 84 
apud Rheingantz, 2003, p. 122). 

Ressalte-se que o significado do termo cultura, possui sua acepção no “ato, 

efeito ou modo de cultivar; aquilo que se aplica a civilização” (CUNHA, 2007, p. 233), 

relacionando-se, assim, ao efeito de se cultivar valores de uma sociedade, a uma 

prática ou a um pensamento, entre outras possibilidades. Para essa dissertação, 

que a noção de cultura reside “ato de cultivar” uma prática projetual fundamentada 

em Teoria (visto que sua importância foi destacada) que elucide e interprete a 

cultura contemporânea, evidenciando ações distantes das culturas projetuais 

corrente ou apoiada nos desvios observados. 

 

b. Tema e Método 

A literatura indica que, na discussão da atividade projetual, dois aspectos tem 

se mostrado fundamentais: o tema trabalhado e o método utilizado para abordá-lo10. 

Tema, ou assunto, é o sentido mais abrangente, de progressão do geral ao 

mais específico ou detalhado, ganhando forma através de fatores objetivos e 

subjetivos que irão ser “imperativos” às necessidades dos usuários (MARTÍNEZ, 

2000, p. 18); Programa11, por sua vez, é o ordenamento dado pelo arquiteto 
12através de uma submissão de relações de aspectos objetivos e subjetivos, uma 

“primeira matéria” (VIOLLET-LE-DUC, 1977, p. 192 apud Martínez, 2000, p. 18). 

Embora o programa contenha “a listagem dos espaços ou compartimentos que 

deveriam integrar determinada edificação”, nessa concepção ele é entendido como 

“o inventário de todos os requisitos materiais e imateriais referentes ao âmbito 

                                                            
10 A pesquisa realizada também evidenciou os aspectos tema e método como importantes para o 
processo projetual, de modo que conceituá-los torna-se imprescindível a este trabalho. 
 

11 A diferenciação entre tema e programa, muitas vezes não é compreendida pelo estudante. 

12 Grifo do autor. 
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instrumental e afetivo, em seus aspectos fisiológicos, psicológicos, socioculturais, 

etc.” (SILVA, 1998, p. 83). 

O conceito de Tema, todavia, se trata de uma expressão mais ampla e 

genérica sobre um assunto a ser desenvolvido pelo estudante e/ou profissional. 

Quanto ao Programa, seu sentido é completo quando o Tema é interpretado através 

dos elementos objetivos e subjetivos inerentes ao processo projetual. Além disso, 

razões pessoais (destacadas por Mahfuz como elemento modificador do processo) e 

a subjetividade (apontada por Silva & Martínez) podem ser importantes para a 

determinação do tema. Tal observação desloca esse ordenamento para uma 

abordagem do programa conduzida pelo arquiteto (sujeito), e recorre a outro 

elemento importante que complementa a abordagem, a experiência individual. 

Este fator modificador pode sair do domínio da convenção ou do domínio da 
invenção. Qualquer que seja sua origem, ele tem profundas raízes na vida 
interior de quem projeta, assim como na constituição de sua personalidade 
Ele pode estar relacionado com suas aspirações, sonhos e experiências 
privadas13. Pode também se apoiar em imagens e metáforas que são 
significativas para o arquiteto, ou pode até derivar de uma necessidade, 
interesse ou símbolo universal. (MAHFUZ, 1998, p. 22-23). 

Esse conceito central é engendrado por uma intenção, cuja ação sobre o 

domínio do objeto é a consciência de estabelecer vínculos, cuja experiência torna-se 

um elemento de reconhecimento. 

Brentano (1874, trad. 1944, p. 102 apud Boutinet, 2002, p. 47) retoma o 

conceito de intentio volitiva14, pensamento escolástico de São Tomás, e destaca que 

a intencionalidade é parte essencial da consciência, segundo o qual: 

É o caráter descritivo fundamental dos fenômenos psíquicos, e esse caráter 
traduz a propriedade de consciência de ser ‘existência em’ (Inexistenz); em 
outros termos, a propriedade de estabelecer com os objetos de seu meio 
uma relação intencional. (BRENTANO, 1874 apud Boutinet, 2002, p. 48). 

As idéias de Brentano (1874) influenciaram fortemente as teorias de Husserl 

(1950), quando resgata o conceito de intencionalidade, elaborando sua teoria 

fenomenológica que, segundo Boutinet (2002), essa “fenomenologia germinava na 

dialética sujeito-objeto” (p. 49). 
                                                            
13 Mahfuz (1995) coloca que este fator pode se apoiar em imagens, sonhos, aspirações, etc. (p. 23). 

14 São Tomás evidencia dois tipos de intentio: (i) formal, que trata do objeto conhecido; (ii) volitiva, 
cujo objeto é querido e desejado. 
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O método de projetar, observado nos resultados dos questionários, apresentou 

maior significado quando os alunos possuíam vínculos com o objeto; e tomando 

emprestado o conceito de Intentio Volitiva de São Tomás, cuja intenção investe 

sobre o objeto desejado, possui uma consciência, isto é, o Sujeito estabelece 

vínculos através de uma “carga” passional, destacado na pesquisa como 

“identificação ou paixão” pelos estudantes nas escolhas dos temas.  

Por conseguinte, o Método, como processo de investigação, evidencia um 

ordenamento no processo de criação; um elemento capaz de fomentar esse “agir”, o 

qual, o sujeito, agente da investigação, construirá seu processo, se posicionando à 

margem de um resultado ao caso, pois “se o projeto é o esforço racional para 

solucionar determinado problema, deve implicar algum tipo de conhecimento 

organizado, ou organizável” (SILVA, 1985, p. 28). 

O termo Método possui sua etimologia do latim methodus e, este, do grego 

méthodos, significando a “[...] ordem que se segue na investigação da verdade, no 

estudo de uma ciência ou para alcançar a um fim determinado [...] no qual hodós 

significa via, caminho (CUNHA. et. al., 2007, p. 517). Dentre suas derivações, temos 

Metodologia, que vem do francês méthodologie, cuja origem provém do latim, 

methodologia (Id., p. 517). 

Galliano (1998) esclarece que com o passar do tempo, novas acepções do 

termo foram introduzidos para denominar o conceito de Método, acrescentando 

novas interpretações: 

Essa significação generalizou-se e o termo passou a ser empregado 
também para expressar outras coisas, como ‘maneira de agir’15, ‘tratado 
elementar’, ‘processo de ensino’ etc. Isso, porém, não impediu que 
conservasse sua validade com o significado de caminho para chegar a um 
fim, precisamente a acepção que mais interessa. (p. 05). 

O significado da expressão “maneira de agir” e “processo de ensino” expressa, 

principalmente, a intenção, fundamentada no entendido de uma sistematização 

como uma tomada de postura, um método/abordagem. 

Complementar a intenção, a noção de Projetualidade (SILVA, 1998), define 

como “maneira de agir”, “lançar-se” e/ou “criação”, confirma a importância de uma 
                                                            
15 Grifo do autor. 
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tomada de atitude do sujeito, e que este, para se expressar, alcançar ou se fazer 

presente precisa percorrer um caminho o qual ele determinará. 

A respeito do Método, isto é, da Metodologia Projetual, reforça-se a noção do 

método como uma abordagem cuja natureza não se aproxima muito da cientificidade 

das ciências sociais, mas não possui sua natureza totalmente empírica na qual 

rejeita a teoria, cultura e história. 

 

c. Autonomia, Sujeito e Projeto 

Por fim, retomam-se os sete desvios apontados por Boutinet (2002) com 

relação à construção de um Projeto.  Como tais desvios estão apoiados em uma 

noção distorcida de autonomia, cujo significado se presta a uma não-liberdade do 

Sujeito sobre um projeto-objeto (representativo), evidencia-se a necessidade de um 

distanciamento deles para que o sujeito se torne realmente mais autônomo. 

“O termo autonomia (1881) deriva do francês autonomie cuja raiz vem do grego 

como um elemento de composição; de ‘autos’ de si mesmo, por si mesmo, 

espontaneamente” (CUNHA, 2007, 84-85), além disso, segundo o dicionário 

(Webster’s) autonomia é: “a qualidade ou estado de ser independente, livre, e sob 

sua direção: indivíduo ou grupo16”. 

A definição do termo autonomia alterou-se ao longo do tempo, adquirindo 
especificidades no contexto de diferentes teorias, e refletindo desde 
posturas individualistas até perspectivas que priorizam a inserção social do 
indivíduo. (ELALI, 2005, p. 4).  

Para essa Dissertação, completando o sentido do termo autonomia, é preciso 

definir a palavra Sujeito: “Submetido; indivíduo indeterminado, ou cujo nome se quer 

omitir’; termo da proposição a respeito do qual se enuncia alguma coisa │sogeito 

XIII, sogeito XIV, soyeito XIV, etc. │ Do lat. sǔbjētus ║ sujeição sf. ‘ato ou efeito de 

sujeitar │ suggeçom XIII, subjeiçom XIV, etc. │ Do lat. subjetǐō – ōnis ║ sujeitar vb. 

‘dominar, subjugar’ (1813). Do lat. Subjectāre. Cp. SUBJEÇÃO” (CUNHA, 2007, p. 

742). 

                                                            
16 Tradução livre do autor da expressão: “the quality or state of being independent, free, and self-
direction : individual or group freedom”. 
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Segundo o educador Paulo Freire, o surgimento do Sujeito Autônomo é um 

processo lento que acontece de dentro para fora pelo indivíduo, e que permeia o 

entendimento da postura a ser tomada por ele mediante os vários aspectos da 

construção do conhecimento.  

Como todo sujeito é autônomo, para reconhecer-se como autônoma a 

pessoa precisa: (i) [re]conhecer seu bom senso e sua curiosidade crítica como 

instrumentação consistente; (ii) construir um saber sobre o objeto, aproximando-se 

dele através de Rigorosidade Metódica17; (iii) ser capaz de apontar para o 

resultado condizente à realidade e a necessidade; (iv) ser humilde diante do objeto, 

e conceber a humildade do objeto sobre seu contexto e sua história; (v) transformar 

sua realidade pessoal e física por ser um agente inserido naquele; (vi) envolver-se 

na relação com o processo e os agentes nele inseridos, pois se permite amar aquilo 

que faz. 

Assim, sabendo “que nada se sabe, mas tão pouco sabe-se de tudo” (FREIRE, 

1996), a curiosidade, a constatação, a construção e o diálogo tornam-se meios para 

o enfrentamento do problema, é possível sair da curiosidade ingênua em direção à 

curiosidade epistemológica. Para tanto, o professor assume um papel não 

autoritário, cuja autoridade resume-se ao acompanhamento do processo e o respeito 

a este.  

O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto uma 
relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 
inconclusão em permanente movimento na História. (FREIRE, 1996, p. 
136). 

Isso indica que a formação desse Sujeito autônomo em si mesmo constrói 

através do movimento individual sobre o seu processo histórico como agente. 

Discutindo na formação de sujeitos conscientes, Carsalade (2003, p. 152) recorre às 

pesquisas de Vygotsky (1990) sobre as Zonas de Desenvolvimento Proximal, 

criando uma correspondência que denominou de Zonas de Relação para o Ensino 

de Projeto, ressaltando a importância das relações e interações entre colegas, 
                                                            
17 Não se trata, aqui, de um rigor superficial/impositivo, mas de um rigor permeado de possibilidades surgidas a 
partir de posturas críticas e reflexivas (FREIRE, 1996). Ou seja, o autor não está se referindo, necessariamente, 
à  adoção  de  alguma Metodologia  dita  “Científica”,  e  sim  a  de  cultivar  uma  consciência  crítica  na  qual  os 
sujeitos são “[...] criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes” (FREIRE, 
1996, p. 26),  tornando‐se um Sujeito Dinâmico  face aos problemas que o  circundam,  capaz de atuar  sobre 
moldes ou padrões criados/recriados/aceitos, de modo crítico, pensante, dialético e centralizado no Pensar‐
sobre‐o‐Fazer. 
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professores, comunidade e sociedade para o ensino/aprendizagem, o que acontece 

através de três estratégias didáticas: 

A primeira é tomar como ponto de partida situações-tema que tenham forte 
conteúdo relacional com as emoções e realidade dos alunos, propondo 
desafios que questionem os significados relativos a estas situações na 
direção de certas intenções educativas; a segunda é a exploração da 
situação-tema através do conhecimento prévio que os alunos possuam 
sobre a questão, e a análise de casos análogos na produção arquitetônica; 
a terceira é o desenvolvimento da ação autônoma, buscando com que o 
aluno tenha consciência de cada passo tomado no seu processo produtivo, 
de forma a ter controle e domínio sobre esse processo. (Id., p. 152 – grifos 
do autor). 

Considerando-se que a intenção gerada através do conhecimento “de algo” é o 

que estabelece vínculos com base nos quais a experiência, pode ser levada às 

ações autônomas. Donald Schön (2000) introduz a idéia da reflexão-na-ação como 

um modo de fomentar a autonomia do estudante projetista. Elvan Silva (1998) ainda 

destaca o que ele chama de “evolução semântica” na afirmação do termo Projetação 

“[...] como sinônimo do ato de elaborar projetos [...]”. A confirmação segue ao fato da 

mesma observação nos idiomas espanhol (proyetación) e italiano (progetazzione e 

progezione), no qual, o termo acima, “substitui” a palavra Projeção – ver significado 

acima. 

Comentando a noção do que seja o projeto, Jean-Pierre Chupin (2003) remete 

à ambiência dos ateliers, criticando suas práticas no ensino do projeto que ora são 

entendidas “[..] como um resultado (como um objeto), ora como representação de 

um resultado (um desenho), mais raramente, como um processo de pensamento 

conduzido por uma intenção (um desígnio)” (Id., p. 11). 

Dentro desse processo de criatividade, o filósofo e pedagogo Donald A. Schön 

salienta a presença do Talento Artístico, um exercício da inteligência diante das 

situações-problema (2000, p. 22), no qual, a busca por soluções criativas diante de 

incertezas requer novas posturas e esse exercício mencionado. 

A observação destes desvios elencados são princípios norteadores para o 

quarto capítulo, cuja análise dos questionários e observações das orientações 

serão passíveis de reconhecimento dessas condutas e determinação do contexto de 

projeto no TFG para o reconhecimento dos elementos de sistematização para uma 

conduta madura, reconhecida em um sujeito do seu projeto. 
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2. O TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

Os registros históricos nos permitem constatar que o Código de Hamurabi, 
Rei da Babilônia em 2083 antes de Cristo, já previa, nos seus artigos 229 e 
230, penas para os crimes do exercício profissional dos arquitetos*. Há mais 
de 4000 anos, portanto, a sociedade, a seu tempo e à sua maneira, controla 
a profissão. Este documento histórico deixa bem claro que a necessidade 
de regulamentação nos foi exigida pela sociedade e não construída como 
defesa corporativa do mercado de trabalho. (Código de Hamurabi, 1780 
a.C. apud Schlee, 2010, p. 17:18). 

A citação anterior destaca o quão antiga é a profissão de arquiteto, e, 

sobretudo, transparece a exigência de regulamentação da profissão, como 

evidenciam seus artigos 229 e 230, que afirmam, respectivamente: art. 229- “[...] se 

um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente e a casa que ele 

construiu cai e fere de morte o proprietário, este arquiteto deverá ser morto.”; e art. 

230- “[...] se fere de morte o filho do proprietário deverá ser morto o filho do 

arquiteto” (Código de Hamurabi/2083 a.C., descoberto por MORGAN, 1901, 

MEC/CNE, 2005, p. 10). 

Assim, embora a análise de todo um contexto histórico do ensino de arquitetura 

não seja objeto deste trabalho, é fundamental que fique clara a importância de tal 

processo, sendo considerado imprescindível comentar sua origem no Brasil, que 

uma condição sine quae non para a obtenção do título e poder exercer a profissão 

de arquiteto, a qual se considera relevante para o estabelecimento da prática do 

TFG. Para tanto, os próximos itens discorrem sobre: (i) origem da estrutura de 

avaliação [no Brasil] do aluno-aprendiz que egressa ao aprendizado do ofício; (ii) 

relevância e estrutura do TFG para a formação do estudante de arquitetura; e (iii) 

expectativas dos docentes e discentes sobre o assunto. 

 

2.1. Contexto Histórico do Processo de Avaliação do Aluno 

No Brasil, o título profissional de arquiteto e urbanista é conferido àquele que 

possuir um perfil que se encaixe nas condições determinadas no Relatório do 

Parecer 112/2005 do Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação sob 

os seguintes termos: 
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O perfil do egresso de um curso de Arquitetura e Urbanismo envolverá uma 
formação de profissional generalista, apto a compreender e traduzir as 
necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à 
concepção, organização e construção do espaço interior e exterior, 
abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a 
conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do 
equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos 
disponíveis. (MEC/CNE, 2005, p. 2). 

Os adjetivos acima mencionados são resultados de um processo iniciado na 

década de 1930. Contudo, é importante destacar que as habilidades do profissional 

arquiteto e sua respectiva avaliação de seu ofício, ainda um ensino oficinal18, no 

Brasil, data do século XVII, início da colonização brasileira pelos portugueses, e que 

sofreu fortes influências de sua Metrópole – conseqüência óbvia de todo processo. 

Esse fato não poderia ser diferente quanto à questão da formação do arquiteto e, 

conseqüentemente, a avaliação de sua condição de Mestre do Oficio. 

O ensino de arquitetura em Portugal se estruturava em duas bases (SCHLEE, 

2010, p. 31): (i) ensino conventual (desenvolvido no século XIII), relacionada à 

arquitetura eclesiástica, cujo conhecimento arquitetônico era transmitido do mestre 

para o discípulo “em um processo itinerante, que acompanhava a sequência e a 

localização das grandes obras”; (ii) ensino oficinal (séculos XIII a XVII), cuja 

formação era repasse de conhecimentos do mestre aos seus aprendizes, através de 

um conteúdo profissionalizante e da prática; (iii) o ensino público. 

Segundo MANFREDI (2002, p. 69 apud Schlee, 2010, p. 32) as características 

das duas primeiras fases se confundiam no Brasil, evidenciando a presença de uma 

matriz de ensino nos primeiros anos de colonização. Consequentemente, a 

avaliação dos aprendizes respeitava os moldes lusitanos: 

A aprendizagem iniciava-se em geral pelos 13 ou 14 anos de idade e 
durava cerca de seis anos, aos quais se seguiam três anos de prática da 
profissão. Findo este período os conhecimentos adquiridos eram 
examinados pelos Juízes dos Ofícios. (SCHLEE, 2010, p. 32). 

 A hierarquia da sociedade lusitana colocava os “profissionais da construção” 

ao nível de Mesteirais (seja qual forem suas diferentes modalidades), os quais 

podiam exercer títulos de oficiais mecânicos (artesãos), carregadores e pescadores, 
                                                            
18 A trajetória de ensino de arquitetura possui influência da Metrópole portuguesa. Durante os 
primeiros anos da colonização, as corporações de ofício existiram, cumprindo o papel do ensino de 
arquitetos, sendo este regime extinto em 1824 (COSTA & SCHLEE, 2010, p. 16). 
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estando acima apenas da peonagem; seguidos em uma relação de hierarquia de um 

grupo social denominado de mercadores ou homens de “fazenda” ou “cabeceira”; e, 

no topo da pirâmide, estariam os cavaleiros e fidalgos. 

As categorias dos Mesteirais pertenciam à organização corporativa de Lisboa 

formada pela Casa dos Vinte e Quatro, século XV, a qual agrupava um colegiado de 

vinte e quatro procuradores dos mesteres19, tradicionalmente hierarquizados, os 

quais pertenciam mestres, obreiros e mocós ou mancebos, exercendo, também, a 

função de examinador: 

(...) a partir do reinado de D. Manuel (1495-1521) só poderia ter tenda 
aberta quem tivesse sido avaliado pelos examinadores. O trabalho era 
chamado de Obra Prima (...) os oficiais, durante o exame, geralmente, 
apresentavam para análise e crítica, uma obra já executada ou uma 
maquete de um projeto não edificado. (SCHLEE, 2010, p. 32). 

A condição de mestres, ou melhor, o processo de formação constituía um 

exercício “prático” através da experiência do labor e culminava na demonstração de 

seus conhecimentos práticos com “análise e crítica”. O termo crítica, segundo Cunha 

(2007), corresponde à “arte ou faculdade de julgar produções de caráter literário, 

artístico etc. [...] apreciação, julgamento”. 

A noção de ser capaz de julgar ou realizar apreciação denota que o aprendiz, 

ao ser avaliado, para obter o título de mestre, deve ser capaz de julgar seu 

processo, ou melhor, sua produção – no caso a obra ou a maquete – e, 

consequentemente, tal momento denota autonomia daquela produção ou obra, 

afinal, o ser criticado deve ser capaz de realizar uma crítica ao seu próprio trabalho. 

Esse tipo de entendimento nos remete a algumas questões importantes a 

serem retomadas ao longo deste trabalho, principalmente nos capítulos (quarto e 

quinto) de análise das discussões: (i) há, atualmente, no aluno em final de curso, a 

capacidade de avaliar seu processo e, conseqüentemente, seu projeto (sua obra)? 

(ii) a crítica ou avaliação da obra passa por um processo de auto-avaliação? (iii) os 

docentes possuem consciência que a busca dessa autonomia é um processo natural 

e imprescindível? 

                                                            
19 Em algumas localidades existiam a Casa dos Doze, designando a mesma casa dos Vinte e Quatro, 
mas com metade dos procuradores. 



46 

 

A aprovação do obreiro a mestre ou oficial permitia a abertura de tenda com a 

condição de poder abrigar obreiros e aprendizes para ajudar o novo mestre, os 

quais, os aprendizes, não poderiam ser mais de dois – segundo regimento dos 

carpinteiros. 

A abertura de novas tendas pelas corporações possibilitou um processo de 

ensino-aprendizagem dos futuros “profissionais da obra”, na qual a Aprendizagem, 

em qualquer ofício, possuía um período mínimo de quatro anos: 

Portanto, a formação para liderar o canteiro de obras exigia no mínimo 
quatro anos em um ofício, numa relação de professor aluno de dois para 
um. Era obrigatório um exame realizado através de uma obra prima. O 
ensino e a avaliação eram realizados entre seus pares. A apreciação final 
era externa. (SCHLEE, 2010, p. 32). 

As disposições as quais regulamentavam os ofícios e seus regimentos eram 

denominadas de “Posturas” da Câmara, sendo regulamentadas de forma diferente a 

cada ofício, inclusive sua avaliação ou exame. 

O aprendizado do obreiro iniciava-se no canteiro de obras, mas a “elevação ao 

status de aprendiz, oficial ou mestre, poderia ocorrer de acordo com a tradição 

corporativa – pelos exames de ofício – ou pela atuação individual”. 

As considerações vistas denotam algumas reflexões quanto ao processo de 

ensino-aprendizagem-avaliação: 

(i) o processo de avaliação não é uma estrutura tão recente, por mais 

incipiente que esta se apresentava nos séculos XV e XVI; 

(ii) a preocupação por uma avaliação com referência no exercício do ofício 

através de uma obra (leia-se projeto); 

(iii) a experiência era um elemento importante, visto que o aprendizado era 

realizado em canteiro de obras; 

(iv) a avaliação era individual, havia um exame, uma forma de avaliação; 

(v) os chamados “examinadores” (inclusive examinador externo) geralmente 

demonstram se preocupar com sua capacidade de atuar como mestre, 
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podendo ser traduzida, na existência de maturidade de empreitar o 

processo avaliativo ou o ofício. 

Os anos subsequentes ao estabelecimento deste profissional na colônia podem 

ser destacados em inúmeras obras religiosas e militares, mas um momento em 

particular da história do ensino de arquitetura no Brasil merece destaque: a criação 

da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (ERCAO), 1816. 

Atendendo ao bem comum que provém aos meus fiéis vassalos de se 
estabelecer no Brasil uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em que 
se promova e difunda a instrução e conhecimentos indispensáveis aos 
homens destinados não só aos empregos públicos da administração do 
Estado, mas também ao progresso da agricultura, mineralogia, indústria e 
comércio, de que resulta a subsistência, comodidade e civilização dos 
povos (...) fazendo-se, portanto necessário o estudo das belas-artes como 
aplicação referente aos ofícios mecânicos. (BANDEIRA, et. al., 2003 apud 
Schlee, 2010, p. 44). 

O momento coincide com a chegada da Missão Francesa no Brasil. Dividindo o 

ensino em dois quadros: (i) quadro superior (ensino de artes e pinturas); (ii) quadro 

complementar (ensino das artes mecânicas). 

Por diversas vezes a ERCAO mudou de nome, até que, finalmente, em 1826, 

sob o ensino nos moldes da École des Beauxs-Arts francesa passou a ser 

denominada de Imperial Academia de Belas Artes (IABA). 

A condução do curso, pelos decretos de 1816, 1826 e 1831, era realizado por 

apenas um professor, integralmente, destacando-se nesse momento da história do 

ensino de arquitetura no Brasil, a figura do mestre Grandjean de Montigny, que 

durante vários anos esteve à frente do ensino e formou grande número de arquitetos 

(SCHLEE, 2010, p. 46). 

Durante os anos subseqüentes a academia passou por transformações 

(SCHLEE, 2010, p. 46): desde o afastamento dos professores franceses até a 

reforma de 1854 (exigência da elaboração de programas em conformidade com a 

orientação acadêmica). 

Implantada pelo pintor e arquiteto Manoel Araújo de Porto Alegre, cujo objetivo 

era “conformar pela primeira vez um método de ensino, fazendo da Academia uma 

instituição com currículo, disciplinas e método compartilhados por todos os 

docentes” (SQUEFF, 2004, p. 178 apud Schlee, 2010, p. 46). 
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A partir da proclamação da República, a academia passou a ser chamada de 

Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (ENBA-RJ), sendo criadas várias 

disciplinas e o novo edifício-sede foi construído (SCHLEE, 2010, p. 46). 

A importância da criação da ENBA-RJ, desde o início (ERCAO), engendra um 

processo de criação de novas escolas pelo Brasil, já que, até 1989, só existia um 

curso que formava arquitetos no Brasil, o ENBA-RJ; e um curso que formava 

engenheiros, o da Escola Politécnica do Rio de Janeiro (EPT-RJ). Assim, se instala 

no Brasil um novo panorama profissional. 

Discorrendo sobre esse novo panorama no final do século XIX e início do 

século XX, Elena Salvatori (2008) destaca o aumento do número de cursos de 

Arquitetura em escolas de Engenharia ou Belas Artes, nas principais cidades do país 

em resposta a mudanças conjunturais socialmente vivenciadas: 

A história da profissão no Brasil está relacionada tanto com a evolução do 

pensamento arquitetônico e à mudança da visão filosófica do mundo, como 

com o crescimento das populações urbanas, o surgimento de novas classes 

sociais e à progressiva globalização da economia. Também se relaciona 

com a mudança do paradigma político que, no caso brasileiro, passou da 

República ao Estado Nacional Estadista nos anos 1930 e, deste, ao Estado 

Mínimo nos anos 1990, orientação que refletiu em todas as instituições 

sociais. Entre as décadas de 1930 e 1980, diversos governos de diferentes 

orientações promoveram a realização de obras emblemáticas que utilizaram 

as formas da Arquitetura Moderna como símbolo do progresso do país. 

Outros autores também ressaltam a coincidência entre a constituição da 

autonomia do campo da Arquitetura no Brasil e a construção da hegemonia 

do Movimento Moderno que, em certos momentos, se confundem, motivo 

pelo qual perduraria a influência local daquele ideário até entrado o último 

quartel do século XX. (SCHLEE, 2010, p. 56). 

A citação acima corrobora com as novas mudanças ocorridas no “terço final do 

século XIX à Primeira Guerra Mundial” (SCHLEE, 2010, p. 56), momento histórico no 

qual, como consequência de um pensamento romântico e racionalista, se entendia 

que o progresso era o resultado a ser atingido, voltado para “[...] desenvolver 

patriotismo, organizar a defesa da soberania e criar instituições que garantissem a 

ampliação da democracia” (Id. 2008, p. 54). Salvatori (2008) destaca que essa busca 

por uma identidade nacional percorreu diversos campos da estrutura social 
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brasileira, destacando, também, o campo da Arquitetura, Literatura e das Artes, 

principalmente com a histórica semana de 1922. 

A Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura – ABEA (2003) destaca o ano 

de 1933 com a homologação da Primeira Regulamentação Profissional do Arquiteto 

no Brasil. O fato se concretizou, principalmente, na Revolução de 30, com a criação 

do Ministério da Educação e Saúde Pública e, consequentemente, com a Reforma 

do Ensino (ENBA-RJ)20, proposta pelo arquiteto Lúcio Costa (na época com 28 

anos), inaugurando um período de conscientização e mudanças, em virtude de uma 

nova proposta em níveis de organização e, principalmente, orientação21. 

O período da reforma da ENBA-RJ corrobora com uma série de mudanças, 

inclusive, mais tarde, com a alteração de sua própria grade curricular, mais 

autônoma, reorganizada em cinco anos, podendo ser destacado um elemento que 

se assemelha bastante ao que se conhece hoje por TFG, o Concurso Final (grau 

máximo), presente no final do curso. 

A primeira constituição Republicana, em 1891, Título IV, Art. 72, § 24, discorre 

sobre o exercício profissional, evidenciando que: 

A todo o cidadão brasileiro e aos estrangeiros residentes no País, o livre 
exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. Assim, até 
1933 o exercício da arquitetura e urbanismo foi livre. (Constituição 
Federativa do Brasil, 1891). 

Em 1933, o Presidente Getulio Dorneles Vargas promulgou o Decreto No. 

23.569, de 11 de Dezembro de 1933, que regulamentava o pleno exercício das 

profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor. A importância daquele momento 

que se reflete nos dias de hoje, pois, se iniciava um processo de elevação da 

categoria ou profissional arquiteto. Suas consequências podem ser verificadas ao 

longo dos anos, em intensas propostas de reformas e novas consolidações, mesmo 

com a forte crítica de ilustres personagens, como Vilanova Artigas (1977, apud 

                                                            
20 Escola Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 

21 A importância da mudança sob a perspectiva da Orientação esteve presente devido ao fato da 
nova estrutura permitir dois tipos de ensino: (i) uma orientação mais acadêmica, ministrada por 
professores mais catedráticos; (ii) uma orientação, ministrada por nomes importantes da arquitetura 
moderna, jovens como Gregori Warchavchik, Atílio Correia Lima, Alexander Buddeus, Emílio 
Baumgart e Affonso Eduardo Reidy. 
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Costa, 2008, p. 56), ao destacar que “[...] prevaleceu o conceito que o tipo de 

formação da antiga Academia de Belas Artes tinha criado para o arquiteto”. 

Os anos posteriores foram marcados com outras reformas curriculares, como 

Portaria Ministerial de 1962, em 4 de dezembro de 1962, estabelecendo, para todos 

os cursos, um Currículo Mínimo que evidenciava a atuação profissional desde a 

escala do mobiliário à escala da cidade e à Região Metropolitana, mesmo àquelas 

que possuíam a nomenclatura de faculdades de Arquitetura e Urbanismo (a exemplo 

da UFRJ e da USP). 

No currículo de Arquitetura e Urbanismo a referência ao profissional e às 

instituições, aconteceu presente pela primeira vez no currículo mínimo de 1966, 

introduzindo o conceito formal de “Habilitação Única”. O currículo, com a Portaria No. 

3 de 25 de Junho de 1969, do MEC, regulamenta ou fixa um mínimo de conteúdos e 

a duração dos cursos de arquitetura e urbanismo, fixando em quatro anos a duração 

mínima e, indicando que os egressos de 1973, passariam a receber o título de 

“Arquiteto e Urbanista”. 

Com o auxílio de uma Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo (CEAU), o MEC em janeiro de 1993 realizou alguns seminários 

Regionais sobra os seguintes temas: (i) Acompanhamento Institucional do Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo; (ii) Seminário Nacional de Avaliação do Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo. Tais eventos envolveram várias discussões regionais e no 

evento nacional, contando com as representações docentes e discentes dos cursos 

do país. 

O alcance deste trabalho coletivo está presente na fixação das diretrizes 

curriculares e conteúdos mínimos do curso de graduação em arquitetura e 

urbanismo presentes na Portaria No. 1770/94, reafirmando o conceito de Unicidade 

da formação apresentado no currículo mínimo de 1969. 

A portaria 1770/94 dividiu o curso em três partes interdependentes (LOUREIRO 

& MARQUES, 2009, p. 2): (i) matérias de fundamentação – correlação em áreas 

afins para a integração do conhecimento; (ii) matérias profissionais, cujo 

conhecimento está presente na caracterização das atribuições e responsabilidades 

profissionais; (iii) Trabalho Final de Graduação -TFG. 
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A portaria de 1770/94 proporcionou outras mudanças, mas, para efeito de 

análise desta versão de qualificação, o destaque dessa portaria está no fato de, pela 

primeira vez, existir oficialmente a presença do TFG, com o intuito de “avaliar as 

condições de qualificação do formando para acesso ao exercício profissional com 

um ‘trabalho-síntese’ das competências e habilidades adquiridas (Id., 2009, p. 3). O 

destaque para o termo, que fique claro, é o que delimita a afirmação acima quanto 

ao emprego ou uso, pois, ainda, segundo as autoras, na década de 1970, em 

escolas como a FAUUSP, havia uma estrutura semelhante denominada de Trabalho 

de Graduação Integrado (TGI), que consistia “condição sine quae non para a 

obtenção do diploma” (Id., p. 2). 

Consolidando as diretrizes atuais quanto ao currículo mínimo, no dia 3 de 

fevereiro de 2006, o MEC publicou em Diário Oficial da União a Resolução No.6 que 

“instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

arquitetura e urbanismo, e revogou a Portaria Ministerial n.1770 de 1994” (SCHLEE, 

2010, p. 91). 

Frente a orientação assumida pelo Ministério da Educação, desde o início 
da administração de Luiz Inácio Lula da Silva – que tem resgatado alguns 
aspectos sistêmicos e qualitativos – a Resolução representa uma conquista 
para o campo que, pelo menos desde 1994 vinha, coordenadamente, 
discutindo o tema. Quando comparada com a sua antecessora, percebe-se 
tal orientação por meio da diminuição de exigências quantitativas (número 
de laboratórios ou de títulos na biblioteca, por exemplo).  Assim, a partir de 
2006, os cursos devem apresentar estruturas curriculares particulares, 
apoiadas nos respectivos projetos pedagógicos e na descrição das 
competências, habilidades e perfil (is) desejados para os futuros arquitetos 
e urbanistas. (SCHLEE, 2010, p. 91). 

A publicação explicita, ainda, preocupação com delimitar uma estrutura física e 

pedagógica que possibilite formar adequadamente o profissional arquiteto, indicando 

a definição de um curso estruturado em um Projeto Político Pedagógico (PPP) local 

e regional. Para tanto, cada instituição deve elaborar seu PPP tomando como base 

sua realidade. Apesar de coerência conceitual da proposta, ela permite o surgimento 

de um importante questionamento relacionado à real finalidade dessas estruturas ou 

Projetos: estariam eles voltado para a formação dos alunos, ou buscam apenas 

para maior adequação e controle dos cursos atualmente em funcionamento? Ou 

ainda, são apenas mais um tipo de imposição do sistema às iniciativas de atividade 

na área? 
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Ao discorrer sobre esse tema, Schlee (2010) refere-se a quatro aspectos que 

denominou princípios balizadores dessa mudança paradigmática: 

(i) a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a 

qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; 

(ii) o uso de tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, 

estéticas e econômicas das comunidades; 

(iii) o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente 

natural e construído; 

(iv) a valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da 

paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva. 

Assim como a Portaria 1770 de 21 de Dezembro de 1994, dois núcleos 

englobaram os conteúdos curriculares, sendo delimitados pelo TFG. Costa & Schlee 

(2010) e Marques & Loureiro (2009) fazem indicações semelhantes quanto à 

estrutura que rege as matrizes do TFG, e àqueles que os conduzem. 

Entendido sob esse ponto de vista, o TFG se caracterizou por um importante 

instrumento na avaliação da competência na formação do profissional arquiteto ao 

final dos cursos de arquitetura e urbanismo. Os benefícios ocorridos durantes os 

anos que sucederam após a Revolução de 1930, permitiram uma busca por novas 

posturas quanto ao estudante que se quer formar. Embora não caiba a esta 

Dissertação discorrer sobre tais acontecimentos, é importante questionar a 

relevância dessa estrutura para o processo de formação dos estudantes. 

 

2.2. Questões Relativas ao TFG na Área de Projeto Arquitetônico 

O capítulo anterior elucidou alguns questionamentos quanto ao processo de 

avaliação do jovem arquiteto, a partir do qual é possível observar-se que, no Brasil, 

a origem do processo de avaliação não é antiga, geralmente ocorrendo a partir da 

apresentação de algum objeto ou produto que remetesse ao ofício, seja ele uma 

obra, maquete ou projeto. 
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Nesse sentido, considerando que atualmente o TFG é parte inerente do 

processo avaliativo do aspirante a arquiteto e urbanista, é importante é elucidar a 

relevância desse processo. 

A Resolução No. 6, de 2 de fevereiro de 2006, instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

objetivando: 

A organização de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo deverá 
ser elaborada com claro estabelecimento de componentes curriculares, os 
quais abrangerão: projeto pedagógico, descrição de competências, 
habilidades e perfil desejado para o futuro profissional, conteúdos 
curriculares, estágio curricular supervisionado, acompanhamento e 
avaliação, atividades complementares e trabalho de curso sem prejuízo de 
outros aspectos que tornem consistente o projeto pedagógico. (MEC, 2006, 
p. 1 art. 2°). 

O trabalho final de curso (TFG) é citado no Art. 6° e elucidado no Art. 9° (2006): 

É componente curricular obrigatório e realizado ao longo do último ano de 
estudos, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 
profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimento, e 
consolidação das técnicas de pesquisa e observará os seguintes preceitos. 
(op. cit., p. 5). 

O período de 1 ano para a realização do TFG, será discutido em itens 

posteriores, ao serrem analisadas suas conseqüências, positivas ou negativas. 

As diretrizes22 mínimas da estrutura do TFG são as seguintes: 

(i) trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente 

relacionado com as atribuições profissionais; 

(ii) desenvolvimento sob a supervisão de professores orientadores, 

escolhidos pelo estudante entre os docentes arquitetos e urbanistas do 

curso; 

(iii) defesa do TFG pelo examinado perante uma comissão que inclua, 

obrigatoriamente, a participação de profissional (arquiteto e urbanista) não 

pertencente à própria instituição de ensino. 

                                                            
22 O MEC ainda determina: “A instituição deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu 
Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismo de 
avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração”. 
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As estruturas norteadoras citadas acima merecem algumas considerações. A 

realização do trabalho de forma individual, e a escolha do seu tema permitem ao 

aluno um maior grau de liberdade quanto ao objeto de escolha e intervenção, 

podendo ser um objeto conhecido pelo estudante, o que acentuaria uma exploração 

maior devido ao domínio do projeto23; direcionam a tomada de decisões de forma 

positiva frente aos problemas e questionamentos que surgem ao longo do processo; 

melhoram a capacidade dos docentes acompanharem de forma mais eficaz e 

substancial o processo de cada estudante, maximizando o potencial de trabalho dos 

alunos; e evita, dentro do processo, a geração da(s) proposta(s) determinadas 

conveniências existentes por parte de alguns estudantes, ao deixar o processo ser 

conduzido à margem de suas decisões, afirmando um processo negativo e ineficaz. 

A questão da relação orientador-orientando corrobora para o desenvolvimento 

da proposta e para o amadurecimento do estudante. A seleção ou escolha do 

orientador pelo aluno legitima o processo se for realizada de forma correta, quando a 

pesquisa do professor vai ao encontro da pesquisa a ser desenvolvida pelo 

estudante. Portanto, o estudante não deve basear essa seleção em função da 

afinidade ou amizade que tem pelo professor. 

O processo de avaliação, conforme discutido anteriormente, possui suas raízes 

[praticamente] inalteradas. O objeto é submetido a uma comissão – e que, 

principalmente, possui dentro dois membros internos e um externo – complementa o 

processo como um todo, um momento considerado fundamental para o 

desenvolvimento de sua maturidade. 

O Trabalho Final de Graduação constitui atividade avaliativa das condições 
de qualificação para o exercício profissional [...] não é uma disciplina, pois 
não constitui matéria a ser trabalhada pelos cursos, e sim atividade exigida 
para a conclusão do curso e obtenção do diploma. (MEC/SES, Perfis da 
Área & Padrões de Qualidade). 

A relação do TFG, segundo a citação acima, quanto a ser uma atividade sob 

condições profissionais (leia-se: sob as leis do mercado), e não constituir uma 

disciplina ou matéria trabalhada pelos cursos, apenas uma atividade, coloca certos 

questionamentos sobre quais condições estão sendo direcionados estes momentos. 

                                                            
23 Isso será observado adiante em virtude das respostas dos questionários aplicados. 
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A discussão observada em capítulo anterior sobre a necessidade de Teoria e 

um processo didático mais focado em bases Metodológicas no ensino de projeto 

estende-se ao momento do TFG. Os questionamentos e críticas, principalmente em 

eventos, como o Projetar, em considerar o ensino de projeto pouco objetivo e pouco 

didático, “baseado em grande parte na osmose, nos ‘achismos’ do professor de 

projeto, no entrar na mente do professor, no ‘being Malkovich’ (MARQUES & 

LOUREIRO, 2009, p. 2) denotam sinais de resistência. 

As conquistas dos eventos citados anteriormente sobre a necessidade de um 

processo de ensino mais sistematizado possuem grande significado no cenário 

nacional, tendo desencadeado dois tipos de cursos [ocultos] que se refletem no 

TFG: 

1- Trabalho com ênfase no processo criativo é mais frequente em cursos 
que nasceram como escolas de arquitetura e que existiam antes da 
introdução da portaria. Nestes, muitos professores de projeto seguem sendo 
os profissionais respeitados e ligados aos grandes escritórios locais. 
Existindo uma cultura de projeto tradicional e uma prática de apresentação 
de projeto, os professores adequaram o que faziam antes ao modelo 
exigido pela portaria. Como resultado, quando se trata de projeto de 
edificação, no primeiro caso, encontramos um discurso textual que foi 
anexado ao projeto que, continua sendo o produto mais importante do TFG. 
(Id., 2009, p. 3); 

2- Se organizaram já nos moldes departamentais, - mesmo naqueles que 
reivindicam a pedagogia da integração - nota-se que a organização do TFG, 
se fez sob a égide dos professores da área de Urbanismo e/ou de Teoria e 
Historia, por serem considerados mais experientes na pesquisa. Aqui o TFG 
segue ao pé da letra os moldes das ciências sociais ou dos trabalhos de 
pós-graduação, sendo em geral completamente inadequados para o 
desenvolvimento de um trabalho na área de projeto de edifício. (MARQUES 
& LOUREIRO, 2009, p. 3). 

Esses dois textos acima denotam três importantes aspectos: (i) a existência de 

dissociação metodológica dentro do processo de geração do TFG; (ii) a confusão do 

aluno quanto à abordagem a ser utilizada; (iii) o professor é coadjuvante no 

processo. 

Nesse sentido, as autoras ainda analisaram a relação [im]posta entre dois 

instrumentos importantes ao processo, que em muitas situações se tornaram 

incongruentes: a parte escrita e a parte gráfica do TFG. As autoras ressaltam que o 

processo de geração destes dois produtos é uma forma de ambivalência, pois 

embora eles se complementem, não raramente acabam se transformando em 

exercício de check list: 
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A parte escrita seria a fração teórica. Em tese, ela deveria ser desenvolvida 
anteriormente à parte gráfica, para fornecer-lhe os subsídios. De modo que, 
em muitas escolas, exige-se numa disciplina introdutória, uma parte escrita 
no penúltimo semestre, antecedente ao da parte desenhada. Mas, via de 
regra, a parte escrita é produzida (ou reproduzida) após a parte gráfica. Ou 
seja, ainda que considerada parte integrante, fundamentadora, ela se torna 
acessória, quase burocrática – sem serventia outra que não a de cumprir os 
trâmites. Com frequência guarda pouca, ou quase nenhuma relação com a 
parte gráfica. (MARQUES & LOUREIRO, p. 4). 

A dicotomia acima se fundamenta nos mencionados cursos [ocultos] 

destacados, cujo professor é reflexo [persistente] do professor-profissional, aquele 

fruto do sucesso profissional do labor em escritórios; ou imagem [inesperada] do 

professor, figura recém egressa no contexto destacado dos eventos científicos e 

“aperfeiçoamento” daquele. 

Tais observações são preocupantes, corroborando as observações 

apresentadas pelo Relatório Técnico apresentado pelo Grupo de Estudos em Projeto 

de Arquitetura e Percepção do Ambiente da UFRN (2008), ao analisar uma amostra 

de 135 TFGs brasileiros, que indica: 

Algumas discrepâncias relevantes entre discurso e projeto sugerem que a 
habilidade em manipular propriedades espaciais de permeabilidade e 
visibilidade para atender aos requisitos socioculturais definidos no projeto 
decorre mais de uma visão intuitiva e empírica do que de conhecimento 
específico sobre o alcance dessas propriedades. (VELOSO, et al., 2008, p. 
24). 

Portanto, muito dessas considerações serão retomadas/confrontadas nos 

próximos capítulos, na discussão dos resultados dos questionários ao relacionar a 

abordagem do projeto com base em um método. 

 

2.3. Expectativas em Relação ao TFG 

O contato informal com os estudantes e professores de diversos cursos 

brasileiros de AU que ocorreu em eventos profissionais e estudantis permitiu 

algumas considerações relevantes no que se refere às expectativas dos alunos e 

professores com relação ao TFG, uma temática recorrente nas conversas informais 
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entre arquitetos envolvidos em bancas, nas quais este autor tem participado 

assiduamente24. 

Algumas situações podem se apresentar diante dos estudantes, como uma 

superestimação do processo de escolha do Tema. Em tais casos, ocorre certa 

exigência por artefatos de grande impacto, fato que pôde ser observado na 

avaliação de um professor-orientador: “Para mim, não considero o projeto como um 

projeto de TFG [...] para mim, um projeto de TFG tem que ser grandioso; tem que 

ser majestoso!25”. 

O entendimento da expressão “grandioso” deve-se a observação de que o 

projeto deve atender ao programa, respeitando o sítio e suas relevâncias físicas, ou 

condicionantes; evidenciar de forma clara o atendimento às relevâncias culturais dos 

usuários; a expressão formal, que transcreve todas essas características 

destacadas, revelando a sensibilidade e o talento artístico tão bem evidenciado por 

Schön (2000); ou, majestoso, que vem de majestade, “[...] elevação, excelência, 

magnificência” (CUNHA, 2007, p. 490) e grandioso, que deriva de grande, “[...] 

vasto, comprido, desmedido, numeroso” (Id., 2007, p. 393). 

A elucidação do que realmente é o TFG torna-se importante a fim de se evitar 

certos equívocos que não ajudam sua elaboração, e sim atrapalham. O Art. 6° da 

Resolução n° 6 do MEC/2006, discorre sobre interpenetrabilidade entre os três 

núcleos de conhecimento que caracterizam as diretrizes curriculares para os cursos 

de graduação em arquitetura e urbanismo, não sendo mencionado que a validade de 

uma obra, ou, conseqüentemente, do produto do TFG, deva definir a “escala” da 

instrumentação e das características do programa. 

Tal equívoco é observado nos casos em que o aluno em processo de defesa 

não domina todos os requisitos aos quais seu projeto deve responder26, 

expressando sua proposta a partir de um conjunto de imagens bem “idealizadas” 

                                                            
24 Cerca de vinte participações como integrante externo e dez como espectador interessado, além de 
muitas pré-bancas. 

25 Comentário de um ex-orientador de um dos estudantes dos grupos em uma pré-banca de TFG. 

26 Que fique claro o termo requisitos não como sinônimo do empregado por Marques & Loureiro 
(2009) ao expressar o cumprimento dos trâmites do processo de apresentação do TFG. 
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graficamente, mas com pouca consistência técnica e crítica. Obviamente esse é um 

caso extremo, já que também existem TFGs bem estruturados e críticos, que 

atendem perfeitamente as exigências curriculares da área. 

De modo geral, no entanto, é importante expressar que a realização de uma 

obra ou projeto com excelência e qualidade não tem relação apenas com a escala 

do objeto, ou sua complexidade; mais do que isso, a relevância da proposta está 

mais relacionada à capacidade do aluno resolver o projeto a partir das condições e 

conhecimentos gerados ao longo dos anos no curso. Existe certa experiência 

envolvida no processo, e a capacidade de resolver grandes programas – em 

complexidade e tamanho – é resultado da ampliação do círculo que envolve 

conhecimento e experiência. 

Desse entendimento surgem alguns desdobramentos que influenciam o 

processo de elaboração dos TFGs: (i) buscar um trabalho ou obra que não tenha 

sido apresentada pelo aluno em outros semestres; (ii) a escolha de temas ou mega-

programas que possam causar certo efeito àqueles que irão discutir ou analisar; (iii) 

aumento do nível de insegurança dos estudantes ocasionando ambiguidade na 

elaboração do projeto, embora, por outro lado, seja um importante componente na 

descoberta da maturidade, pois pode levar o estudante a enfrentar seus 

questionamentos e problemas sob outra perspectiva. 

Partindo dessas constatações assistemáticas derivadas de conversas informais 

com estudantes e profissionais de AU, para elaboração da dissertação optou-se pela 

aplicação de questionário com professores e alunos de dois CAU brasileiros e a 

realização de observações durante as orientações de alunos graduandos, 

abordagem que tornou possível o destaque de diversos pontos a serem discutidos 

em capítulo posterior. O que se pode evidenciar, antecipadamente, é a grande 

quantidade de posturas envolvidas no processo, refletindo as expectativas dos 

docentes e discentes, as quais influenciam a postura do graduando frente à tarefa 

proposta, sua maturidade e reconhecimento como sujeito do processo projetual. 
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3. MÉTODO 

O TFG não é um objeto frequentemente estudado como problemática principal 

de um trabalho acadêmico, embora gradativamente venha se impondo como um 

tema de discussão, como pode ser verificado no relatório da pesquisa desenvolvida 

por Veloso et al. (2006) e nos anais de eventos como o PROJETAR (sobretudo em 

sua edição de 2008). Frente a essa situação, foram inúmeras as dificuldades 

encontradas na elaboração dessa dissertação em virtude da pouca bibliografia sobre 

o assunto, o que exigiu a realização de uma pesquisa empírica exploratória com a 

utilização de multimétodos envolvendo recursos de observação comportamental, 

realização de entrevistas e aplicação de questionários. 

Trata-se de uma pesquisa Exploratória, pois o processo se estende para o 

conhecimento do problema. De modo geral optou-se por uma abordagem 

Qualitativa, pois a coleta dos dados e sua análise tiveram como principal objetivo 

entender o processo do TFG e seu significado, o que corresponde um universo 

dinâmico, não passível de tradução em dados numéricos. 

Por sua vez, o uso de multimétodos (ou triangulação metodológica) tem 

respaldo em autores como Sommer e Sommer (2002) e Gunther, Elali e Pinheiro 

(2008) os quais indicam que utilizar mais de um método para investigar um mesmo 

fenômeno social evita as incertezas e vieses gerados pela escolha de um único 

modo de abordagem do fenômeno, sobretudo em pesquisas exploratórias. 

 

3.1. Definições de recortes 

Esse item apresenta três aspectos relacionados ao recorte do objeto em 

estudo: a escolha das IES abordadas, o corte temporal e os critérios para seleção 

dos participantes (duplas docente-discente) 

 

a) IES a estudar 

O primeiro recorte a ser estabelecido diz respeito à delimitação do problema 

das IES que participaram dessa pesquisa, processo que passou por três fases: 
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(Fase 1) Inicialmente, foi proposta a realização da pesquisa de campo que 

subsidia essa dissertação em cinco Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. 

(Fase 2) Como tal universo seria muito extenso para uma dissertação de 

mestrado, sobretudo em função da dificuldade de controle do processo de coleta de 

dados, que exigia contato direto com professores e alunos das instituições, em um 

primeiro recorte tal universo foi reduzido para três IES: Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Tais instituições foram escolhidas por pertencerem ao 

universo do autor27, facilitando o trabalho em função do relacionamento pessoal e da 

proximidade geográfica. Além disso, a escolha de duas universidades públicas e 

uma universidade particular seria interessante na comparação final dos resultados, 

destacando-se que a estrutura curricular da UNIFOR e da UFRN são semelhantes, 

pois ambas estruturam o TFG como uma atividade anual (havendo um projeto de 

TFG, o PTFG); enquanto a UFC, apresenta uma disciplina em um semestre28, 

conforme será discutido adiante. 

 (Fase 3) Devido a problemas com a devolução do material pelos participantes, 

a UNIFOR foi subtraída do processo, de modo que o universo em estudo se 

restringiu às duas instituições de ensino público: UFC e UFRN, cujos CAUs e 

estrutura dos TFGs serão melhor apresentados no capítulo 4 (resultados). 

 

b) Recorte temporal 

Embora o contato inicial com as instituições tenha ocorrido no semestre 

2008.1, a coleta de dados propriamente dita aconteceu durante o semestre 2008.2, 

com uma pequena variação de datas em função dos calendários acadêmicos 

                                                            
27  A  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  é  a  instituição  onde  o  autor  realiza  pós‐graduação;  a 
Universidade  Federal  do  Ceará  é  onde  se  graduou,  sendo  constantemente  é  convidado  para  participar  de 
bancas de graduação; Universidade de Fortaleza, a única instituição privada dentre as três escolhidas, também 
é palco de bancas de graduação do autor deste trabalho. 

28 Foi analisado o TFG na estrutura antiga do curso, visto que a pesquisa foi realizada em um 
momento em que o novo currículo não havia sido implementado. 
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específicos (na UFRN entre agosto e dezembro/2008; e na UFC entre setembro de 

2008 e fevereiro de 2009). 

 

c) Seleção dos participantes 

Como no semestre 2008.2 na UFC havia um total de 38 estudantes concluintes 

e na UFRN 16, foi preciso estabelecer um procedimento técnico para seleção 

daqueles que participariam desse estudo. 

 O Quadro 01 sintetiza os macro-critérios elencados para a definição dos 

participantes (tipo de projeto, nível da proposta, localização, referências 

bibliográficas, relação orientando/orientador, período e contribuição da proposta), 

com atribuição de seus respectivos pesos como modo de qualificação, permitindo, 

conseqüentemente, a escolha das duplas, orientandos-orientadores, que 

participaram da pesquisa: 

Macro-Critérios (peso) 
1. Tipo 

( 3 ) Projeto Arquitetônico  ( 2 ) Projeto Urbano  ( 1 ) Projeto de intervenção no Patrimônio 

2. Nível da Proposta 

( 2 ) Baixo   ( 3 ) Médio   ( 1 ) Alto 

3. Localização 

( 1 ) Local   ( 2 ) Regional   ( 3 ) Nacional   ( 4 ) Internacional 

4. Acesso às Referências Bibliográficas 

( 1 ) Baixo   ( 2 ) Médio   ( 3 ) Alto 

5. Orientandos por Orientador 

( 3 ) apenas 1 orientando   ( 2 ) com 2 orientandos   ( 1 ) até 3 orientandos 

6. Período no TFG 

( 3 ) Um Semestre   ( 2 ) Dois Semestres   ( 1 ) Três Semestres 

7. Contribuição da Proposta 

( 1 ) Tema Conhecido   ( 2 ) Tema Novo   ( 3 ) Tema Raro 

Quadro 01: Macro-critérios de escolha dos participantes e respectivo peso. 
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O primeiro macro-critério diz respeito ao tipo de projeto realizado; arquitetônico, 

urbanístico ou de intervenção no patrimônio construído. A atribuição de maior 

pontuação à área de Projeto Arquitetônico está fundamentada no estudo realizado 

por Farias Filho em 200629, que cataloga a Relação entre Arquitetura e Urbanismo 

nos TFGs: 1989-2006 no CAUUFC. Segundo os dados do estudo, 79% (setenta e 

nove por cento) dos TFGs realizados concentram-se na área de Projeto 

Arquitetônico. Segundo o autor, ainda que haja crescente aumento dos índices de 

escolha de temas urbanísticos no final da década de 1990 e início do ano 2000, a 

área de projeto arquitetônico é a que mais atrai os alunos para a elaboração de seus 

trabalhos finais. 

Por sua vez, o segundo macro-critério nível da proposta possibilitou que se 

estabelecessem condições semelhantes aos trabalhos realizados pelos alunos das 

duas instituições, visto que o peso maior foi atribuído escolha de temas 

intermediários. Estes são mais escolhidos pelos alunos que se encontram no 

currículo que disponibiliza apenas 01 (um) semestre para desenvolver toda a 

pesquisa do TFG, e a proposta arquitetônica deveria estar com um mínimo de 

material, temas definidos e diretrizes da pesquisa montada (alguns dos trabalhos 

não possuía tema definido – na UFC), para iniciar a fase analítica. Por sua vez, entre 

os graduandos que dispunham de 02 (dois) semestres para toda a conclusão do 

TFG, foi observado que os estudantes que escolhiam temas mais simples, e já no 

primeiro semestre desenvolviam o necessário para começar a proposta 

arquitetônica30. 

O contexto no qual ocorreriam as propostas direcionou a pesquisa para outro 

fator determinante (terceiro macro-critério): a busca por situações nas quais fosse 

verificado interesse dos estudantes em relação a outras situações onde a 

diversidade cultural, econômica, física31 e social, tornando-se uma ambiência rica 

                                                            
29 José Almir Farias Filho é professor doutor vinculado ao curso de arquitetura e urbanismo da 
Universidade Federal do Ceará. 

30 Nas bancas de apresentação dos trabalhos e discussões das propostas, muitos trabalhos estavam 
em níveis bastante avançados; escolher tais trabalhos dificultaria a pesquisa por possibilidade de 
ausência de dados a serem coletados ou observados. 

31 As condições físicas também se expandem para a Legislação do sítio. 
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para a tomada de decisões dos alunos, cujo posicionamento do estudante seria 

analisado durante a aplicação dos instrumentos. 

Além disso, foram definidas duas situações que contribuíram para a seleção 

dos trabalhos a serem analisados: (i) para possíveis participantes da UFRN, o 

pesquisador reuniu-se com estudantes graduandos para fazer uma discussão 

preliminar de suas pretensões no TFG, que foram comparadas com a apresentação 

das propostas realizadas ao final do nono semestre (também observadas pelo 

pesquisador); (ii) para os alunos da UFC, como o desenvolvimento de todo o TFG, 

ocupa apenas 01 (um) semestre, no início de agosto o pesquisador participou de 

uma reunião entre todos os alunos e coordenador do TFG, na qual a ênfase recaiu 

nas explanações de cada um a respeito da pesquisa realizada até aquele momento, 

posicionamentos já tomados e próximos passos. Esse contato permitiu acesso do 

pesquisador aos trabalhos-propostas e temas (UFRN e UFC, respectivamente) para 

avaliar o nível de materiais ou referenciais que cada estudante havia coletado 

(quarto macro-critério). 

A relação numérica professor-aluno(s) foi outro fator que influenciou a escolha 

dos participantes, sendo evitada a seleção de TFGs com o mesmo orientador – 

quinto macrocritério. Além de não sobrecarregar uma só pessoa (um docente que 

precisaria responder questionários sobre os trabalhos de vários alunos), esse critério 

evitou que, nos momentos das observações nas orientações, determinados tipos de 

relacionamentos ou atividades se repetissem, não por serem comuns à situação do 

TFG, e sim por corresponderem às atitudes/comportamentos de um indivíduo 

particular. 

O sexto macro-critério diz respeito à quantidade de semestres dedicados ao 

TFG. O currículo de algumas instituições – como o da UFC – determina um único 

semestre para a disciplina do TFG, no qual os estudantes devem elaborar todo o 

trabalho, desde seu planejamento. Em tais instituições, na melhor das hipóteses, os 

alunos são orientados a começar o trabalho de pesquisa no nono semestre ou nas 

férias. Em outras IES, o currículo determina que o TFG aconteça em dois semestres. 

Na UFRN, por exemplo, no nono semestre há uma disciplina chamada Introdução ao 

Trabalho Final de Graduação (ITFG) cujo conteúdo programático visa a definição do 

tema do TFG e de um plano para realizá-lo, além de possibilitar um contato inicial 
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com o problema e o início da pesquisa que auxilia a fundamentá-lo. De fato, a 

própria escolha das IES envolvidas já define esse critério (1 semestre para a UFC e 

2 para a UFRN), de modo que ele não representou diferenciação real entre os 

candidatos, sendo mantido por tratar-se de uma aspecto que influencia a definição 

dos próximos itens. O destaque para esse macro-critério aponta para o nível de 

pesquisa empregado nos TFGs, sendo definido o descarte de trabalhos que 

estivessem se prolongando, cujo processo poderia estar desgastado, quer em 

termos de RPA, quer no que se refere a uma opção de pesquisa pouco adequada. 

Além dos aspectos supracitados, outro fator considerado na escolha dos 

participantes, embora não faça parte dos macro-critérios: o estresse dos estudantes 

e o atraso na entrega dos planos, evidenciado nas observações e nas conversas 

informais com os alunos dos grupos antes mesmo do início do semestre. Durante o 

semestre o estresse voltou a ocorrer em dois momentos específicos: (i) antes da 

pré-banca (quando a insuficiência do produto pode levar a conclusão do TFG para o 

semestre posterior – ver Anexos 3 e 5); (ii) na apresentação do TFG, quando os 

alunos estão cansados da jornada empreendida e apresentam alto índice de 

preocupação com os resultados obtidos e sua qualidade. 

Verifica-se, de modo geral, que o processo de elaboração do TFG possui 

pormenores que os alunos consideram negativos e estressantes, os quais se 

relacionam, principalmente, ao cumprimento de cronogramas e o reconhecimento da 

real possibilidade de conclusão do projeto32. 

Em virtude da realização do trabalho em dois semestres, os alunos da UFRN 

aparentemente mostravam-se menos afetados por estes aspectos, pois todos os 16 

inscritos no TFG foram incluídos entre prováveis participantes da pesquisa. Na UFC, 

contudo, já na primeira semana foram observados muitos alunos atrasados com 

relação ao cronograma de entrega do plano para o TFG, os quais já comentavam 

dificuldades em concluir o trabalho no tempo previsto, uma situação que, de acordo 

                                                            
32 Destacado por Fabrício (P-UFC) no capítulo posterior. 
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com o coordenador do TFG, na época já se repetia a alguns semestres, mas está se 

modificando atualmente33. 

Assim, embora inicialmente houvessem 38 graduandos matriculados no TFG 

da UFC, 20 trabalhos foram descartados logo no início da pesquisa (devido ao 

atraso na entrega do plano). Isso fez com que tivéssemos 16 potenciais 

participantes na UFRN e 19 na UFC. Assim, foi definido que, como tais quantidades 

de potenciais participantes eram muito semelhantes das duas IES, seriam 

escolhidos 05 alunos de cada uma para participar dessa pesquisa (representando 

entre 25% e 30% dos potenciais graduandos daquele semestre). 

Após a identificação dos possíveis trabalhos participantes em cada IES, a eles 

foral aplicados os pesos definidos para cada Macro-Critério (Quadro 01), o que 

permitiu a classificação dos trabalhos selecionados e a definição dos 10 TFGs 

participantes. 

Ressalta-se, antecipadamente que, no semestre letivo 2008.2, dentre os 38 

TFGs possíveis na UFC, apenas um (01) foi apresentado dentro do prazo previsto 

(felizmente, participante dessa pesquisa); e dos 16 trabalhos da UFRN, 15 TFGs 

foram concluídos no prazo (o que não concluiu também participou desse trabalho). 

Participaram da pesquisa dez (10) orientadores e dez (10) orientandos, 

relacionados a seguir por escola e em ordem alfabética: (i) UFC: professores 

Joaquim Aristides, José Sales, Marcondes Araújo, Roberto Castelo, Zilsa Santiago e 

os estudantes Luana Marques, Milena Ribeiro, Roberta Leite, Thiciane Andrade, 

Vitor Alencar; (ii) UFRN: professores Fernando Costa, Isaías Ribeiro, Maísa Veloso, 

Mariana Bonates e Marizo Vitor e os estudantes Eduardo Virgens, Hugo Medeiros, 

Igor Magno, Laíze Fernandes e Maria Gabriela. 

Importante destacar que, para resguardar o anonimato dos participantes, a 

partir desse momento seus nomes serão omitidos, não sendo relacionados às 

respostas obtidas, e sem definição das duplas orientador-estudante que vivenciaram 

o processo. Para tanto, essa dissertação recorrerá ao uso de pseudônimos definidos 
                                                            
33 Além de descrita pelo coordenador do TFG, tal situação corresponde a episódios observados por 
este autor ao longo dos anos em que foi aluno do curso, e se reflete nos dados apresentados na 
planilha com a situação de cada aluno, entregues pela coordenação do curso. 
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visando facilitar o entendimento do processo (vide Quadro 02), mantendo a relação 

de gênero dos envolvidos. 

INSTITUIÇÃO / 

número 

PSEUDÔNIMOS e TEMAS 

Orientador (a) Orientando (a) Tema 
UFC 01 Márcio Paula Escola de Dança e Literatura 
UFC 02 Cristiane Simone Escola Padrão de Ensino Fundamental 
UFC 03 Luís Letícia Centro de Tratamento de Animais 
UFC 04 Ribamar Leonardo Escola de Cinema – UFC 
UFC 05 Fabrício Flávia Equipamento de Lazer e Cultura 

UFRN 01 Célia Karine Resort em área costeira 
UFRN 02 Miguel Lauro Clube Náutico 
UFRN 03 Felipe Bruno Estúdio de animação e dublagem 

UFRN 04 Roberto Carlos Centro Empresarial: proposta eficiente 
energeticamente 

UFRN 05 Luíza Luciana Unidade para Internação de 
Adolescentes em Conflito com a Lei 

Quadro 02: Orientadores e orientandos participantes da pesquisa e temas trabalhados.

 

3.2. A pesquisa empírica (métodos e instrumentos) 

Como comentado anteriormente, a pesquisa empírica recorreu a três modos de 

abordagem, como segue: 

(i) Observação da relação docente-discente em duas seções de 

orientação individual; 

(ii) Entrevista não-estruturada com os participantes logo após as seções34 

de observação, visando elucidar algumas das situações observadas e 

ampliar a compreensão da relação docente-discente no processo; 

(iii) Aplicação de três (03) tipos de questionários, realizada em três 

momentos do processo (início, meio e final do semestre letivo), tendo 

como objetivo explorar as bases metodológicas do ensino de projeto e 

a relação professor-aluno estabelecida em cada dupla. 

 

                                                            
34 Em Algumas das seções os questionários foram aplicados concomitantemente à entrevista não-
estruturada.  
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A aplicação da pesquisa contou com dois momentos específicos antes de sua 

realização: (i) conversa inicial com os participantes para explicação do objeto de 

estudo; (ii) antes de começar cada orientação era destacada a não-participação do 

pesquisador nas seções, a fim de não influenciar o processo. 

Para a aplicação dos métodos descritos acima não foi delimitado tempo35, para 

tanto contou-se com a utilização de instrumentos como gravador digital, ficha de 

anotação e resumo dos principais pontos observados, os quais foram essenciais 

para o registro dos comentários, observações, análises e sugestões dos 

participantes, agregando insumos ao questionário como complementação a ele. 

 

a) Observação das seções de orientação 

A observação da relação estudante-orientador foi realizada de forma individual 

(considerando a dupla professor-aluno) e visando uma aproximação maior do 

universo dinâmico que é a orientação e suas especificidades. Ela ocorreu em dois 

momentos escolhidos pelo pesquisador: (i) setembro, início da aplicação do primeiro 

questionário – ver item a seguir – e (ii) novembro, momento do processo. 

Naquelas situações, após explicar aos participantes a sua presença (já 

combinada com eles através de contato por e-mail), o pesquisador limitou-se a ficar 

à margem da dupla, evitando participar do processo de orientação e concentrando-

se na compreensão do processo e em fazer anotações a respeito. No mesmo dia, 

em momento posterior, era feito um relato resumido da seção, com ênfase para as 

situações marcantes relacionadas ao tema em estudo. 

 

b) Entrevistas com os participantes 

Sendo previsível que nas seções de observações poderiam ocorrer situações 

não totalmente compreendidas pelo observador, definiu-se antecipadamente que 

após as mesmas ocorreriam pequenas entrevistas com os participantes que se 
                                                            
35 Principalmente no momento da orientação, cujo tempo total é decorrente das dúvidas dos alunos e 
das observações dos professores. Delimitar esse momento poderia ser prejudicial à pesquisa.  
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dispusessem a isso (quer docentes quer discentes), visando elucidar as situações 

observadas. Como seria impossível antecipar qual seria o assunto a tratar, foi 

determinado que a entrevista seria não-estruturada, ou seja, as perguntas seriam 

definidas em função do momento vivenciado. Embora o início do processo fosse 

direcionado pelo pesquisador (que entrava em contato com os participantes e 

induzia a conversa sobre o assunto), a condução da entrevista era compartilhada 

(Isto é, o direcionamento da conversa poderia caber a qualquer dos envolvidos). 

 

c) Questionários 

O questionário foi o principal instrumento utilizado para a coleta de dados, 

sendo sua elaboração sido orientada por uma lógica de pensamento direcionada aos 

objetivos da pesquisa e denominada de Eixos, cuja “decodificação” foi realizada em 

uma linguagem acessível aos participantes. 

A princípio, a construção deste instrumento seguiria quatro eixos importantes: 

(i) a relação Tema-Orientador-Pesquisa; (ii) o desenvolvimento do Problema-

Método-Orientador; (iii) a análise e a discussão Preliminar das Soluções; (iv) 

observação das Expectativas e Objetivos alcançados. Tais temas seriam explorados 

a partir de quatro questionários aplicados consecutivamente ao grupo, com 

intervalos de aproximadamente 30 dias entre si. Posteriormente, com as 

observações realizadas e tendo sido montada a matriz (vide Quadros 02, 03, 04 e 

05), apenas três questionários se mostraram necessários, decisão tomada a fim de 

evitar/reduzir dois problemas: (i) o processo de obtenção dos dados não cansar 

demasiadamente os participantes causando possíveis distorções das respostas; (ii) 

proporcionar aos estudantes mais tempo para dar feedback/insumos à pesquisa 

(questionamentos, problemas, soluções, etc.). 

A estrutura do primeiro questionário (apêndice A), aplicado em setembro, foi 

voltada para as razões de escolha do tema e orientador, procurando delinear as 

razões ou motivos, justificativas e expectativas de escolha, assim como detectar 

argumentos para sustentação das mesmas. Essa necessidade é justificada em 

função de dois exemplos de mudança de orientação (um aluno da UFC que mudou 
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de orientador no início do processo e um aluno da UFRN que o fez no meio do 

processo). 

O segundo questionário (Apêndice B), aplicado em novembro, enfocou as 

principais dúvidas e escolhas inerentes ao processo de projeto (de métodos e 

instrumentação, do partido, da orientação do TFG) e quais as posturas do orientador 

face a tais situações. 

O terceiro questionário (Apêndice C), aplicado em dezembro, direcionou a 

atenção dos participantes para o final do trabalho e os resultados obtidos, a 

importância do Método no processo (consequências importantes para o 

desenvolvimento do trabalho e da maturidade projetual), as mudanças ao longo do 

processo e as expectativas quanto ao grau de maturidade dos discentes. 

Os quadros 03 a 06 indicam o fio-condutor da estrutura montada para os 

questionários (cujos resultados apresentam os pontos de vista dos grupos-

participantes), explicitada a seguir. 

As diretrizes iniciais, evidenciadas no eixo 01 (Quadro 03), procuraram 

desenvolver a análise em possíveis influências que o tema e o orientador pudessem 

fazer sobre o (a) estudante, observando escolhas e iniciativas; meios e mudanças e, 

principalmente, análise do grau de consciência dos estudantes sobre o caminho que 

o processo se direciona. Imprescindível destacar, neste momento, e evidenciado no 

próximo capítulo, as dificuldades, muitas vezes, na escolha do tema, tornando-o um 

esforço de grandes proporções que transmite a falsa idéia de o TFG ser um 

momento penoso para os estudantes. Não obstante, a escolha do orientador, pode 

ajudar no processo se essa escolha for embasada na relação Tema-Área de 

pesquisa do orientador. 

O segundo eixo (vide Quadro 04) busca evidenciar a questão projetual e o uso 

de métodos ou metodologia no desenvolvimento do TFG. As questões de 

abordagem dos problemas, seu conhecimento e posicionamento diante deles 

através de uma metodologia sob duas condições essenciais: (i) a consciência dos 

alunos do processo e sua postura; (ii) a interferência dos orientadores nos projetos. 
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Eixo 01 (tema / pesquisa / orientador / objetivos / análise) 

a. Tema 

. Razões e Influências na escolha do tema; 

. Diretrizes para a pesquisa do tema; 

. Decisões do fechamento do tema (quem 
as teve). 

b. Pesquisa 

. Como foi realizada? 

. Quem teve a iniciativa? 

. Quais os meios? Quem sugeriu? 

c. Orientador 

. Houve mudança de orientador?  Por quê? 

. Principais conselhos do orientador; 

. Grau de influência desses conselhos? 

d. Objetivos 

. O quer alcançar? 

. Como será o processo de conclusão? 

e. Análise 

. Resumo da etapa (aluno e professor ). 

Quadro 03: Diretrizes do Eixo 01. 

Eixo 02 (método de projetar / influência da pesquisa realizada / método do orientador / problemas 

enfrentados / análise) 

a. Método de Projetar 

. Método: escolha e  utilização; 

. Principais dúvidas e questionamentos; 

. Decisão tomada: Por quê? 

b. Influência da Pesquisa 

. Qual a importância; 

. Fator (es) determinante(s). 

c. Método do Orientador 

. Houve sugestão? Qual (is)? 

. Houve aceite? Por quê? 

. Principais questionamentos do método. 

d. Problemas enfrentados 

. Quais? 

. Principal problema? 

. Por quê? 

. Influência sobre o projeto? 

. Análise sobre os problemas; 

. Quais as diretrizes para a solução. 

e. Análise 

. Resumo da etapa (aluno e professor 
fazem essa análise). 

Quadro 04: Diretrizes do Eixo 02. 

O Quadro 05 recoloca os pontos do eixo 03 sobre uma análise preliminar da 

relação aluno-orientador e a discussão das soluções e observações, tentando 

verificar qual o tipo de influência do orientador36 sobre o orientando e o produto 

obtido. O desenvolvimento dos questionários apontou para esse eixo a seguinte 

postura: em virtude da similaridade entre os eixos 02 e 03 quanto aos 

questionamentos e suas respostas, e possíveis alterações das mesmas por uma 

“repetição” do momento, decidiu-se unir os eixos 02 e 03 para, inclusive, não 

                                                            
36 Adiantando ao que será visto em capítulo posterior no que se refere à postura de muitos orientadores 
com relação à autoria e responsabilidade do projeto (como sujeito do mesmo); quando o professor assume 
tais tarefas, reduzindo a autonomia do aluno, chamamos essa condição de Paternalismo.  



71 

 

evidenciar aos subordinados a esses questionários, um cansaço no processo de 

obtenção de dados desta pesquisa. 

A conclusão do processo de construção dos questionários é demonstrada no 

Quadro 06 (eixo 04), que comenta as expectativas atingidas no processo e, 

principalmente, no [re]conhecimento das mesmas. Dentro de uma argumentação 

final sobre o processo de elaboração do TFG e o papel do orientando, foi observada 

a existência de maturidade projetual dos alunos egressos ou graduados, o que, de 

um modo em geral, foi estabelecido diante das atitudes apresentadas pelos 

estudantes, bem como da sua segurança no emprego da metodologia científica e 

projetual para enfrentamento da problemática em estudo. 

 

Eixo 03 (discussão de métodos / nova pesquisa? / problemática resolvida / análise) 

a. Discussão de Métodos 

. Aluno e professor discutem qual o método a adotar? 

. Como? 

. Por quê? 

b. Nova Pesquisa? 

. Os problemas e questionamentos sugerem mudanças? 

. Houve mudanças? 

. Quais? 

. Principais soluções; 

. Quem as deu? O professor? Ou o aluno? 

c. Análise 

. Resumo da etapa (aluno e professor fazem essa análise). 

Quadro 05: Diretrizes do Eixo 03. 
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Eixo 04 (expectativas e objetivos alcançados / processo de solução / análise final) 

a. Quais as Expectativas e Objetivos alcançados 

. Destacar algum momento importante do processo; 

. Como esse resultado foi alcançado? 

b. Processo de Solução 

. Origem e se as idéias foram apresentadas pelo orientador ou pelo orientando; 

. Qual a argumentação principal para a decisão de escolha. 

c. Análise Final 

. Resumo do Processo. 

Quadro 06: Diretrizes do Eixo 04. 

A formatação final dos questionários (Apêndices A, B e C) alinhou esses quatro 

eixos de pensamento. Destaca-se que, ao final de cada questionário era requerido 

que estudantes e professores participassem das entrevistas não-estruturadas; 

solicitava-se, também, que os discentes confeccionassem um breve resumo para 

demonstrar seu conhecimento sobre a construção do processo, elemento 

considerado importante indicador da maturidade dos estudantes. O registro desse 

conhecimento foi realizado através de anotações; ressalte-se, na maioria das 

seções, esses resumos já eram requeridos pelo próprio orientador como forma de 

avaliação. 

 

3.3. Trabalho analítico 

O item anterior discorreu sobre os eixos que geraram os 03 questionários como 

instrumento de pesquisa, os quais, posteriormente, proporcionaram elementos 

analíticos que corroboraram os resultados obtidos com outros métodos. 

O momento de orientação, por ser complexo e dinâmico, se desenvolve em 

etapas que gradativamente ascendem à compreensão dos alunos, além de 

proporcionar aos mesmos, intervalos que retomam determinadas etapas anteriores. 

Por essa razão, foi imprescindível, ao término de análise dos dois primeiros 

questionários, inserir dados que complementassem as informações obtidas, sendo 

decisivas perguntas vinculadas à etapa subsequente (obviamente respeitando os 

eixos acima destacados). 
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A análise das informações coletadas procurou: (i) evidenciar os principais 

problemas presentes no momento da orientação em uma relação causa-efeito; (ii) 

observar a frequência com que os mesmos problemas surgiam para grupos 

diferentes, evidenciando a influência destes problemas nos estudantes; (iii) 

comparar os problemas e acertos observados na UFC e na UFRN, procurando 

pontos semelhantes e divergentes entre eles. 

Por sua vez, para a análise dos dados foi definido um fio-condutor de raciocínio 

que elucidasse as principais questões inerentes ao momento de orientação, com 

especial atenção para a maturidade dos estudantes para a projetualidade, 

destacando como um critério importante para a construção da pesquisa, 

consequentemente, para a elaboração dos capítulos dessa dissertação, a Relação 

Professor-Aluno (RPA) e a autonomia do aluno como sujeito do processo. Logo, 

apesar dos dados obtidos, no capítulo relativo aos resultados serão evidenciados os 

momentos de orientação e respectivas respostas obtidas nos questionários que 

evidenciam situações nas quais os estudantes demonstram sentimentos que se 

tornaram decisivos para a construção de todo o processo, justamente por 

propiciarem subsequentes momentos de evolução da proposta. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo introduz a discussão – tanto no ambiente do atelier quanto no 

processo do projetar – de um posicionamento mais maduro do ‘quase-profissional’ 

na etapa final da sua formação. É imprescindível esclarecer que essa dissertação 

não possui intenção em criar um modelo de pesquisa ou uma metodologia universal 

para abordagem do projeto de TFG; ao contrário, trata-se de um estudo exploratório 

visando iniciar uma sistematização desse tipo de conhecimento e indicar caminhos 

para novos trabalhos na área, ou seja, busca-se contribuir para o entendimento do 

processo tal como acontece atualmente, de modo a colaborar com aqueles que 

buscam sua maturidade e o caminho para uma prática de arquitetura condizente 

com o momento que hoje vivenciamos. 

 A partir desse ponto da dissertação, o discurso de estudantes e professores 

(que tenha sido coletado em questionários, entrevistas ou observações) será 

inserido no texto como citações, sendo diferenciadas a partir do uso dos 

pseudônimos indicados no Quadro 2. Para evitar a necessidade de consultas 

retroativas a outros itens/capítulos, para diferenciar estudantes e professores será 

usada, respectivamente, a indicação “nome, E-instituição” (ou E-Instituição) e “nome, 

P-instituição” (ou P-Instituição). 

A elaboração do presente capítulo foi orientada pela análise do material 

coletado, complementada pela revisão da literatura. Tais insumos permitiram que 

fossem elencados alguns dos problemas mais evidentes nas posturas dos alunos e 

professores, os quais serão descritos a partir de cinco eixos, considerados pelos 

participantes como sendo importantes predicativos para o desenvolvimento de 

abordagem(ens) projetual(ais) de TFGs37: (i) conhecimento do método; (ii) 

significado da atividade; (iii) concepção do processo; (iv) escolha do tema e 

processo de solução; (v) inseguranças relativas à Relação Professor-Aluno (RPA). 

                                                            
37 Apesar de focar no processo do TFG, o estudo empreendido para a elaboração dessa dissertação 
não deve ser interpretado de forma estática, restrita ao final do curso, uma vez respeitadas as 
devidas proporções, o conhecimento acumulado pode vir a servir de orientação para os professores 
de orientação em outras disciplinas de projeto. 
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Antes de comentar os aspectos supracitados é essencial esclarecer 

rapidamente o universo onde a pesquisa ocorreu: os cursos de Arquitetura e 

Urbanismo da UFC e da UFRN. 

 

4.1. Caracterização dos cursos participantes 

Nesse item serão sumariamente apresentados os dois cursos analisados, 

primeiro a partir de um ponto de vista histórico evolutivo, e depois pela apresentação 

do currículo. Ressalte-se que não é enfocada a matriz curricular das IES como 

objeto central de estudo, procurando-se entender o processo de amadurecimento 

que, enraizado na estrutura curricular, permeia a formação do sujeito. Não serão 

elencadas as disciplinas dos dois ementários nem discutidas cada uma delas, mas 

apresentada apenas uma sucinta interpretação de algumas de suas principais 

características. 

 

4.1.1. O CAU-UFC 

A criação do CAUUFC data de 17 de julho de 1964, em acordo com a Lei No. 

4.363; naquele momento ele foi denominado Escola de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Ceará (EAUUFC). Esteve à frente na primeira direção do 

curso o prof. Hélio de Queiroz Duarte (formado pela Universidade de São Paulo). O 

início das atividades letivas ocorreu em 1965 nas instalações do Colégio Santa 

Cecília38, com a participação do Presidente do Brasil, Gal. Humberto de Alencar 

Castelo Branco. Inicialmente ingressavam 20 alunos por ano, e o curso contava 

apenas com 14 professores. 

Em 1965, com o Decreto No. 62.279 houve a implantação da Reforma 

Universitária e a EAUUFC foi transformada em Faculdade de Artes e Arquitetura 

(FAA), vinculada ao Centro de Humanidades (CH), cuja estrutura contava apenas 

com o Departamento de Projetos de Edificação e Urbanismo (DPEU). Em 1973, um 

novo Decreto Lei (No. 71882), transformou a FAA no atual Curso de Arquitetura e 
                                                            
38 Antiga estrutura (já demolida) localizada na Av. da Universidade em frente as atuais instalações do 
curso. 
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Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (CAUUFC); o DPEU deu lugar ao 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC (DAUUFC), inserido até hoje no 

Centro de Tecnologia/UFC (CTUFC). Após 13 anos de sua criação, em 1977, com a 

implementação do regime semestral pelo MEC, o CAUUFC passou a receber 40 

alunos ingressantes por ano. 

O novo currículo do CAUUFC foi estruturado em 22 e 23 de janeiro de 1996, 

entrando em vigor em 1997, em atendimento à portaria No. 1.770, do MEC, em 

21.12.1994. O CAUUFC não conta com a existência de um programa de pós-

graduação nessa área e, atualmente, seu quadro de docentes possui 18 

professores, dos quais 6 são doutores e 3 são substitutos. Semestralmente são 

lançados no mercado uma média de 5 profissionais39. Frente ao número reduzido de 

docentes, esse pequeno índice de conclusões de curso observado no período de 

realização da pesquisa, somada ao acúmulo de prováveis concluintes ao longo dos 

semestres acarreta dois sérios problemas: (i) sobrecarga dos professores com 

alunos para orientar; (ii) peso negativo na avaliação da instituição pelo MEC. 

Nos seis anos posteriores a implementação da nova matriz curricular (1997), 

alunos e professores promoveram discussões sobre novas diretrizes, cujo resultado 

foi um ajuste de sua matriz em 2003, em vigor atualmente, e que vem passando por 

mudanças desde 2006, em função das diretrizes de 02.02.2006, sob a Resolução 

No. 6 do CNE/MEC. A nova estrutura ainda não encontra-se pronta; nela, a principal 

diretriz (no que diz respeito a esta Dissertação) é a implementação de uma atividade 

de TFG a ser desenvolvida em dois semestres e de uma estrutura de Plano de 

Trabalho para o TFG (normas de apresentação e entrega de produtos), 

confeccionada com base nas indicações de um Trabalho Científico40. 

Essa alteração, entretanto, não inviabiliza o quadro traçado na pesquisa, já que 

a primeira turma – ingressa sob o regime do novo PPP – só deverá estar concluindo 

em 2015; ou seja, as condições aqui descritas permanecem as mesmas (ou muito 

                                                            
39 O presente dado foi observado no período de realização desta pesquisa (2008). Atualmente o 
índice de egressos do CAUUFC encontra-se em 15 alunos – dado obtido em conversa informal com o 
Prof. Doutor Ricardo Bezerra. 

40 Anteriormente os TFGs eram apresentados como uma estrutura de Relatório, e não de trabalho 
científico. 
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semelhantes) para os alunos matriculados anteriormente. Antecipadamente, no 

entanto, que fique clara a mudança da estrutura do CAUUFC e, inserida nele, 

gradativa alteração que a atividade de TFG que passará a oferecer. 

Diante disto, destaca-se que no antigo currículo (vigente durante a pesquisa) o 

TFG é uma atividade restrita ao 10° semestre, com carga horária de 32 horas 

divididas em 2 (dois) créditos e cumpridas mediante a presença do estudante em 

uma sessão de orientação semanal de 2 (duas) horas, e reuniões quinzenais com o 

Coordenador do TFG (vide Anexo 3). Para concluir seu curso em 5 (cinco) anos, um 

“aluno padrão” (como comentado, esse provavelmente não é um “aluno típico”) 

deverá realizar durante esse semestre todas as atividades necessárias para planejar 

e terminar sua proposta, desde a elaboração do Plano de Trabalho até a arte-

finalização da proposta. 

O processo de avaliação está restrito à defesa final, na qual uma banca 

composta por três examinadores analisa o produto apresentado; 2 (dois) desses 

avaliadores são professores da escola e 1 (um) é externo. Até pouco tempo atrás, os 

TFGs possuíam estrutura similar a de um relatório, formato atualmente alterado para 

o de uma monografia para a qual existe o Regulamento & Guia para Normatização 

(vide Anexo 4), elaborado pelo Prof. Dr. José Almir Farias Filho (professor da 

Escola). 

Em agosto de 2008, a coordenação do CAUUFC reuniu-se com os concluintes 

para a apresentação do regimento do TFG41, constando, da lista de presença um 

total de 38 estudantes matriculados; como já comentado, apenas 1(um) estudante 

conseguiu terminar a tarefa no tempo previsto (vide Anexo 1 o trabalho apresentado 

por uma concludente), e 5 (cinco) dos demais trabalhos foram entregues nos meses 

subseqüentes (aconteceram bancas especiais no começo do semestre 2009.1, 

tendo esse pesquisador sido convidado para uma delas como examinador externo). 

 

 

                                                            
41 Que só foi apresentado, e não entregue aos alunos. 
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A Estrutura curricular do CAU-UFC 

As diretrizes para o Projeto Político Pedagógico do CAUUFC indicam a 

atividade de projetação “como um processo interativo de reflexão e ação constituído 

obrigatoriamente por quatro etapas [...] (p. 06), fundamentadas na: (i) Pesquisa; (ii) 

Conceituação; (iii) Concepção; (iv) Construção. As disciplinas essenciais para a 

geração de um profissional generalista, permeiam a integração tendo como base 

uma gradativa complexidade, compondo a Matéria Projeto. 

Em virtude desse entendimento, o processo de formação se constrói através de 

uma estrutura básica descrita de forma interativa e cíclica, cuja construção percorre 

o caminho do Diagnóstico, da Análise e da Síntese, organizado nas seguintes 

áreas de estudo: (i) Percepção e representação; (ii) História da Arte, Arquitetura e 

Urbanismo; (iii) Projeto Arquitetônico; (iv) Projeto Urbanístico; (v) Tecnologia. 

O CAUUFC oferta 316 créditos aos alunos, verificando-se uma desproporção 

entre as áreas de estudo, pois a maior concentração de créditos encontra-se na área 

da Tecnologia (26%), seguida pela área de Percepção e Representação (25%), e de 

Projeto Arquitetônico, com 22% dos créditos 42. 

Com relação às disciplinas de Projeto Arquitetônico indiretamente envolvidas 

nessa Dissertação, algumas observações importantes merecem apreciação: 

(i) inexistência de disciplina(s) embasada(s) na construção de Métodos e 

Técnicas de Concepção; 

(ii) insuficiência da indicação de estudos voltados diretamente para a relação 

forma-espaço nas ementas das disciplinas de projeto arquitetônico43; 

(iii) presença de apenas uma disciplina de Teoria da Arquitetura, no 9º 

Semestre; 

                                                            
42 Projeto Urbanístico com 14% e fechando as áreas tem-se História da Arte, Arquitetura e 
Urbanismo. 

43 A relação forma-função é estudada em outras disciplinas na área de Percepção e Representação, 
mas não diretamente na formação projetual do aluno nas disciplinas de concepção do projeto 
arquitetônico (área de Projeto Arquitetônico). 
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(iv) referência à Metodologia Projetual apenas na Disciplina de Projeto 

Arquitetônico e de modo indireto 44;  

(v) oferta de Metodologia Projetual pelas disciplinas de PA, de modo 

vinculado ao porte das edificações a serem propostas. 

Merecem destaque: (i) o fato de não existir uma disciplina de Metodologia 

Projetual que embase o processo de formação da concepção do aluno e 

amadurecimento dessa instrumentação; (ii) a pouca discussão sobre as possíveis 

relações forma-função aplicada à projetação de cada sujeito sendo a Teoria, vista 

apenas posteriormente; (iii) a independência dos vários professores quanto às 

diretrizes que orientam o “ensino de Projeto” que é centrado na escala do artefato. 

Tais constatações induzem os seguintes questionamentos: há 

concatenação/coerência entre os métodos expostos pelos docentes em cada 

disciplina de projeto? Ou apenas ratifica-se no exposto sobre docentes que são bons 

profissionais ensinando algo que apenas pode ser aprendido? Quanto o método de 

projetação exposto pelo docente pode influenciar o discente? 

Diante dessas observações, as ementas das disciplinas de projeto 

arquitetônico do 5° e 7° semestres evidenciam, respectivamente: (i) a preocupação 

com a técnica no processo de concepção em uma disciplina de projeto arquitetônico 

(PA-3); (ii) a [tardia] “introdução ao questionamento e à exigência de contribuição 

pessoal e posicionamento crítico frente à proposta arquitetônica” (p. 12 – grifo do 

autor).  

Tais colocações assinalam dois pontos importantes a ser elencados nas 

ementas das disciplinas de projeto arquitetônico do CAUUFC: (i) inserção de 

desenvolvimento metodológico projetual para a fomentação de contribuição pessoal 

em TODAS as disciplinas de projeto (e uma disciplina introdutória sobre a temática); 

(ii) relação formal-funcional no processo de concepção dos artefatos arquitetônicos 

desenvolvidos na área CE estudo de Projeto embasado no estudo da Teoria da 

Arquitetura. 

                                                            
44 Segundo conversas informais com a ex-cordenadora do curso, o ensino de Metodologia Projetual 
fica a encargo do professor da disciplina. 
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4.1.2. O CAU-UFRN 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (CAUUFRN), vinculado ao Centro de Tecnologia/UFRN, foi criado em 13 de 

agosto de 1973 com a Resolução CONSUNI-58/73. Seu corpo docente conta 

atualmente com 38 professores, 03 dos quais substitutos. Dentre estes docentes, 15 

são doutores, 13 deles atuando também no Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-UFRN), níveis de mestrado e doutorado. 

O PPGAUUFRN, avaliado com o conceito 4 (quatro pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do MEC, foi criado em 

1998, como especialização, passando a oferecer Mestrado no ano seguinte e 

doutorado em 2006. Além de possibilitar intercâmbios e convênios nacionais e 

internacionais que também atingem a graduação, a pós-graduação viabilizou a 

continuação da formação Stricto sensu de muitos professores, aumentando a 

qualificação do quadro docente. 

Hoje o CAUUFRN recebe semestralmente 20 novos alunos ingressantes por 

meio de vestibular, e forma em média 18 profissionais por semestre; ele é muito bem 

avaliado pelo MEC, tendo obtido notas 5 e 4 nos últimos dois ENADEs. 

 O curso está em sua quinta45 estrutura curricular (A5); seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP) foi implantado em 2007 e contém as normas para TFG-UFRN 

que podem se observadas no Anexo 5. 

É importante ressaltar que a preocupação curricular do curso com as questões 

metodológicas, representada pela existência de uma disciplina de Metodologia 

Científica obrigatória, e pela previsão do tratamento de questões metodológicas do 

ementário de várias outras disciplinas, inclusive as de Projeto Arquitetônico (PA1 a 

PA6), sendo imprescindível, nesse caso, elucidar que não se pode confundir 

Metodologia Científica com Metodologia projetual. 

                                                            
45 (i) A primeira estrutura curricular do CAUUFRN foi implantada em 1973 (estrutura A1), a segunda 
em 1997 (A2), a terceira em 1989. A quarta em 1997 (A4) e finalmente o atual Projeto Político 
Pedagógico data de 2007 (A5). 
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Em linhas gerais, o início do processo de elaboração do TFG ocorre no 9º 

período, na disciplina de “Introdução ao TFG” (ITFG), com carga horária de 4 

créditos e cujo objetivo é a elaboração do Projeto de Pesquisa do TFG (PTF). Nela, 

a turma toda conta com a assessoria de dois professores, embora, individualmente, 

os alunos já comecem a entrar em contato com os professores que serão seus 

futuros orientadores. No semestre seguinte (décimo período) academicamente o 

estudante dedica-se exclusivamente ao TFG (não pode cursar outras disciplinas), 

que possui uma carga horária de 300h realizada com orientações semanais, 

semelhantes as da UFC.  

Aproximadamente no meio do semestre ocorre uma pré-avaliação (a chamada 

“pré-banca”) sendo determinado que nessa ocasião o aluno deve ter entre 50% a 

65% de carga horária cumprida, e 50% do conteúdo previsto em seu PTFG. Na pré-

avaliação o trabalho é apresentado a uma pré-banca composta por três professores 

que irão avaliar a proposta e recomendar melhorias, bem como indicar se o TFG tem 

condições para seguir até o exame final, ou se o aluno deveria fazer o “trancamento” 

do semestre, adiando a realização da atividade para o semestre seguinte. 

A avaliação final do TFG exige sua submissão a uma banca examinadora (vide 

Anexo 2: os trabalhos apresentados pelos alunos da UFRN), formada por dois 

professores da UFRN e um examinador externo (geralmente não pertencente ao 

meio acadêmico). Na ocasião o estudante deve entregar o projeto (material gráfico) 

e um trabalho escrito (monografia e memorial descritos/justificativo da proposta), e 

fazer uma apresentação oral do mesmo, seguida pelos comentários dos 

examinadores. 

 

A Estrutura curricular do CAU-UFRN 

O Projeto Político Pedagógico do CAUUFRN possui alguns pormenores que o 

diferenciam de outras propostas na área, apesar de haver uma raiz semelhante, 

centrada na formação de um profissional generalista: 
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[...] capaz de projetar, refletir, alterar, preservar e/ou organizar o ambiente 
construído em suas diferentes escalas e dimensões, sempre de forma 
competente, criativa, com responsabilidade social e consciência ambiental 
(p. 04). 

[...] criativo e dotado de visão crítica; capaz de desenvolver uma linguagem 
própria; consciente da realidade ambiental, social, econômica, técnica e 
cultural onde vai atuar; sensível às experi6encias do passado e com 
habilidades para transformar idéias e materializações no espaço 
arquitetônico-territorial (p. 16 – grifo do autor). 

Ele destaca a busca pela formação de um profissional cuja identidade própria 

está centrada na projetação, fundamentando-se em disciplinas divididas em dois 

núcleos: 

1- Fundamentação – Centrada em disciplinas voltadas para a Estética e 
História das Artes, Estudos Sociais e Econômicos, Estudos ambientais e 
Desenho e Meios de Representação e Expressão (p. 19);  

2- Conhecimentos Profissionais – disciplinas voltadas para a Teoria e História 
da Arquitetura, Planejamento Urbano e Regional, Paisagismo, Conforto 
Ambiental e Estruturas (p. 19). 

A estrutura curricular do PPP do CAUUFRN contempla uma delimitação clara 

ao colocar o primeiro núcleo nas disciplinas nos 1º a 4 º períodos. Por conseguinte, 

nas disciplinas do 5 º ao 9 º períodos estão presentes o núcleo dos Conhecimentos 

Profissionais. 

Semelhantemente ao PPP-CAUUFC, a matriz curricular do CAUUFRN é 

dividido em áreas de conhecimento, mas com o acréscimo de uma área de estudo: 

(i) Representação e Linguagem; (ii) Projeto; (iii) Estudos Urbanos e Regionais; (iv) 

História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo; (v) Tecnologia; e (vi) Inter-Áreas. 

Confrontado as duas matrizes curriculares, observa-se que a matriz do 

CAUUFRN possui mais créditos ofertados aos alunos, 337 créditos, distribuídos nas 

seis áreas de estudo de modo relativamente proporcional e concentrado na área de 

estudo do Projeto (com 21% dos créditos), seguida por Representação e Linguagem 

(18%); Tecnologia e Inter-Áreas (17% cada), Estudos Urbanos e Regionais (15%)  e 

História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo (12%). 

O cruzamento dessas informações permite um destaque para a concentração 

da formação do sujeito e de sua projetação, ao evidenciar disciplinas de percepção e 

representação no início do curso, em particular três disciplinas: a de Métodos e 
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Técnicas (no primeiro semestre, e pertencente à área de estudo Inter-Áreas); e 

Espaço e Forma 01 e 02 (primeiro e segundo semestres, respectivamente). 

As disciplinas supracitadas refletem a preocupação do PPP com a consciência 

da Linguagem Própria destacada na formação de que tipo de profissional. Partindo 

da mesma análise realizada para as disciplinas da área de Projeto, algumas 

idiossincrasias interessantes podem ser elencadas: 

(i) a construção da formação Projetual embasada em uma escala de 

evolução do processo centrada na complexidade do objeto, e não no 

porte46; 

(ii) concepção do Projeto embasada na geração do espaço sob a dialética da 

relação forma-função, e em continuidade com as disciplinas de Espaço e 

Forma (supracitadas). 

As disciplinas de projeto sistematizam a formação do aluno [sujeito] sob a 

seguinte perspectiva: (i) Projeto de Arquitetura 01 enseja estudos embasados na 

forma e função; (ii) Projeto Arquitetônico 02, a relação forma-função focada e 

sistematizada no estudo de um método; (iii) Projeto Arquitetônico 03, cuja ênfase 

centraliza a criatividade do sujeito (linguagem própria se construindo47); (iv) Projeto 

Arquitetônico 04, ênfase no processo criativo cuja relação forma-função contemple 

um processo técnico de racionalização propositiva e construtiva; (v) Projeto 

Arquitetônico 05, primeiro momento em que o aluno coloca-se dentro de uma 

problemática livre, escolhendo o objeto de intervenção, relacionando à enfoques 

anteriores das outras disciplinas de projeto nessa situação desenvolvidas em um 

artefato relacionado ao Patrimônio; (vi) Projeto Arquitetônico 06, estudo completo do 

projeto arquitetônico e, inclusive, seus complementares. Há, ainda, concluindo as 

linhas de projeto arquitetônico e de estudos urbanos, a disciplina de Atelier 

Integrado, oferecida no 9º. Período e considerada inter-áreas pois conjuga dois 

professores, um de Projeto Arquitetônico e um de Desenho Urbano. Nela, os 

estudantes devem se posicionar diante da complexidade da cidade e realizar a 
                                                            
46 O porte do projeto muitas vezes não significa existência de complexidade. 

47 Não podendo se negar que isso se constrói desde o início, mas que dentro de um processo 
didático essa postura vem sendo focada com mais ênfase nessa disciplina. 
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implantação e o projeto arquitetônico de edifícios (não especificados a priori, apenas 

indicados como de grande porte), cuja inserção seja congruente com o contexto e 

com o sítio. 

 

4.2. Comentário inicial sobre os dados coletados 

Concluído o processo de pesquisa empírica com os estudantes e professores 

dos dois cursos, uma das primeiras constatações do pesquisador foi a dificuldade de 

separar os dados obtidos em função do método/técnica de pesquisa aplicado 

(observação, entrevista ou questionário), já que informações semelhantes e/ou 

complementares emergiam das diversas fontes. 

Antes, entretanto, de elucidar os principais problemas e posturas averiguados 

nas duas IES, é oportuno proporcionar uma visão geral do material coletado, para o 

que optou-se por apresentar os resultados a partir das etapas representadas pelos 

questionários, o que foi definido simplesmente em função da maior sistematização. 

 

4.2.1. Fase 1 

Na primeira fase da coleta de dados – Etapa 1 (a qual também corresponde o 

questionário apresentado no Apêndice 1), o interesse de estudantes e professores 

girou em torno da escolha do tema e das preocupações com as definições 

metodológicas do alunado. 

Esse processo de decisão foi muito demorado, pois muitas visitas a escolas 

foram necessárias. Além disso, é a primeira vez que o aluno se vê 

responsável pela escolha do tema e muitas vezes se sente um pouco 

perdido e sem metodologia para fazer a pesquisa de forma mais objetiva 

(Simone, E-UFC). 

De modo geral, os estudantes da UFRN apresentam maior preocupação com 

as questões ligadas à pré-definição de métodos de pesquisa e de projeto do que o 

da UFC, provavelmente como reflexo do direcionamento do CAUUFRN a respeito. 

Como seus PTFGs já estavam avançados (poucos fizeram pequenas alterações) e 
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vários já tinham desenvolvido capítulos gerais ligados a caracterização e 

problematização do objeto em estudo, eles centraram seu interesse na definição de 

um modo sistemático para abordagem do TFG, procurando formular um roteiro de 

trabalho compatível com o problema e o tempo disponível. Vários alunos 

destacaram ter adiantado leituras ao tema e o roteiro proposto por Elvan Silva 

(1998) como “fonte inspiradora para definição da linha a ser seguida durante o 

processo de projeto” (Carlos, E-UFRN), indicando que: 

[...] no modelo teórico proposto por Elvan Silva (1998), o processo projetual 

é representado por uma progressão que tem início a partir do contexto, 

considerado o problema que define o programa arquitetônico, seguido dos 

estudos preliminares, da elaboração do anteprojeto e por fim, da definição 

do projeto (Karine, E-UFRN). 

Na UFC, por sua vez, Letícia (E-UFC) destacou o início do processo através de 

visitas à instituições (como IBAMA, Centro de Zoonoses e similares); Simone (E-

UFC) mencionou não saber por onde começar e vários estudantes demonstraram ter 

dificuldade em destacar/acessar uma bibliografia que os orientasse, precisando que 

o orientador o auxiliasse “para encontrar alguma leitura” (Leonardo, E-UFC), o que 

representa uma lacuna sobre o modo de abordar um projeto a ser urgentemente 

preenchida. 

Nesse primeiro momento, o tema do TFG foi um elemento unanimemente 

destacado pelos dois grupos (tanto de alunos quanto de professores), segundo os 

quais “a identificação do aluno com o assunto a ser tratado facilita a escolha”. Nas 

duas instituições foram apontados dois aspectos relevantes à escolha: (i) contato 

anteriormente com temas semelhantes; (ii) proximidade com o tema: 

Desde o semestre passado venho trabalhando com este tema. A disciplina 

de ETAU (Estética e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo) me ajudou 

bastante na construção desse tema. Realizei trabalhos nesta disciplina já 

voltados para meu tema. Agora, neste semestre que estamos, aprofundei-

me mais no assunto pesquisando na internet e fazendo visitas e entrevistas 

em instituições que trabalham nesse contexto do cinema e audiovisual. 

(Bruno, E-UFRN). 
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Letícia, por exemplo, destacou a “afinidade com os animais” como justificativa 

para sua escolha (centro para tratamento de animais); deste ponto em diante, em 

substituição à “proximidade” ou “afinidade” será utilizado o termo “Passionalidade”. 

Além dessa, outras justificativas foram apresentadas pelos estudantes para 

escolha do tema a ser estudado: (i) a identificação com o orientador; (ii) a 

possibilidade do projeto ser executado; (iii) a importância social do assunto a tratar 

(os denominados “temas sociais”); (iv) os assuntos considerados “inéditos” ou pouco 

trabalhados na escola, destacado por um orientador da UFC como relevante em 

suas orientações. 

A Etapa 1 permitiu ao pesquisador compreender que nenhuma alteração 

relevante havia ocorrido entre a inscrição na disciplina e aquele momento (como 

teriam sido a mudança de orientador ou de tema), embora naquela ocasião várias 

decisões difíceis tivessem que ser (ou já estar) tomadas, como as ligadas ao tema 

de trabalho, a bibliografia de apoio e ao modo de enfrentamento do problema auto-

proposto pelo aluno. Por outro lado, ela também começou a tornar evidentes alguns 

problemas que podem ocorrer durante o processo de elaboração do TFG (e serão 

discutidos nos próximos itens desse capítulo) tais como: (i) reconhecimento de 

elementos que facilitem a escolha do Tema; (ii) superdimensionamento do TFG 

enquanto um trabalho especial e que precisa ter “magnitude”; (iii) a dificuldade de 

eleger método para enfrentamento do processo. 

 

4.2.2. Fase 2 

A Etapa 2 (Apêndice 2) deu continuidade à pesquisa segundo os Eixos 02 e 03 

descritos nos Quadros 04 e 05. As principais questões relativas a essa etapa 

relacionavam-se ao método projetual, aos meios escolhidos para abordagem do 

tema, e às dúvidas do estudante diante das escolhas pertinentes à tal momento.  

Os depoimentos dos estudantes apontaram para um processo de abordagem 

do projeto apoiados nos seguintes processos: (i) croquis; (ii) desenhos assistidos por 

computador ou modelos virtuais: (iii) estudos sobre a função (matrizes); (iv) 

condicionantes legais (normas e leis urbanísticas – índices). 
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Alguns dos alunos destacaram o emprego direto de um método de projetação, 

a maioria se reportando à geração da Forma do objeto ou artefato. Outra parcela 

dos grupos destacou adotar um modo de abordagem central, mas que, durante o 

processo, outros métodos foram sendo testados sobre o objeto. 

Bruno (E-UFRN), dedicado aos estudos volumétricos, denominou seu método 

como “Plástico Estrutural”, indicando que, em resumo, a espacialidade por ele 

sugerida estava voltada para a criação de um objeto que deveria “ficar de pé”. 

Por sua vez, outro estudante comentou que, devido às dimensões pequenas do 

terreno escolhido, seu método para desenvolvimento da proposta recorreu a 

desenhos de volumetria associados a estudos de implantação.  

Como as dimensões do terreno eram muito limitadas, restringia de certa 
forma uma exploração formal da edificação de forma mais ousada. Com 
isso, para evitar que a forma seguisse exclusivamente a função, o que 
poderia resultar em um “caixote”, foi estudado/proposto volumes antes da 
definição da planta. Houve sugestão do orientador. Ele defende muito a 
idéia de desenvolver estudos volumétricos antes de qualquer definição de 
planta. (Carlos, E-UFRN).  

De modo geral verificou-se que naquele momento os estudantes da UFRN 

estavam em um estágio adiantado da definição do objeto arquitetônico, e se 

referiram a uma abordagem do projeto que conjugava estudos de função a estudos 

de volumetria e condicionantes legais. 

Houve momentos das orientações em que foram discutidos aspectos 
relacionados à forma e estética de alguns elementos do projeto. Como 
exemplo, pode-se destacar as coberturas dos bangalôs. O formato de 
coberta utilizado para os bangalôs térreos não tinham bom resultado 
estético para aqueles com dois pavimentos. (Karine, E-UFRN). 

Na mesma ocasião (aplicação do questionário da Etapa 2), os estudantes da 

UFC ainda se encontravam em um estágio inerente à pesquisa bibliográfica, de 

condicionantes projetuais e busca de Estudos de Referências (edificações com o 

mesmo programa). O problema exposto pela maioria deles foi a dificuldade na 

definição de uma abordagem do problema, sendo apontados os estudos de 

referencias como um método projetual: 
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Inicialmente foi feito visita a Edisca (ONG com programa semelhante ao 
do meu PG), depois o programa de necessidades, pré-dimensionamento 
das áreas. Escolha do local e finalmente a projetação. Paralelo a isso foi 
feita a pesquisa sobre o tema. (Paula, E-UFC). 

Apesar dessa defasagem, paralelamente a delimitação do tema e a pesquisa 

inicial, alguns dos estudantes da UFC já estavam começando a elaborar desenhos 

fundamentados nas informações coletadas até então.  

O processo destacado acima por Leonardo (E-UFC) é um procedimento muito 

comum observado nos ateliers de projeto: progredir os níveis de solução através de 

desenhos à mão-livre que serão “testados“ em modelos virtuais (e menos 

freqüentemente concebidos diretamente no ambiente virtual). 

Com relação à concepção através de modelo virtual48, apenas esse comentário 

foi expresso nos questionários. Mesmo entendendo que essa não é uma questão 

central nesta pesquisa (que não pretende medir a eficácia do meio utilizado para 

projetação, e sim a questão da autonomia na definição projetual) é importante 

destacar que, para muitos, a tomada de Partido através da expressão da Forma foi 

muito evidenciada, e que o uso de recursos digitais mostrou-se bastante eficaz, 

agilizando a tomada de decisões. 

Em síntese, a análise da Etapa 2 mostrou que (i) como um modo de definição 

do Partido, os alunos da UFRN apontaram a importância da abordagem plástica do 

programa através de estudos de volumetria, tendo como dificuldade principal a 

expressão da relação forma-função no desenvolvimento do artefato; (ii) quanto aos 

estudantes da UFC, a dificuldade de sistematização gerou atraso na concepção do 

TFG, no entanto, embora ainda que pouco apresentado na etapa, o modo de 

projetação mostrou ser similar ao dos colegas da UFRN, com destaque para a 

realização de estudos e desenhos como modo de resolução do programa. 

                                                            
48 Nenhum estudante participante relatou o emprego de Maquetes físicas para estudo do objeto.  
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4.2.3. Fase 3 

Na última etapa – Etapa 3 (Apêndice 3) – a pesquisa conduziu os participantes 

para análise do processo de geração de idéias para solucionar seus problemas 

projetuais, quer isso significasse ou não a adoção de um método específico, além de 

discutir o processo de orientação e tecer uma crítica sobre as expectativas quanto 

ao trabalho realizado e a maturidade do aluno. 

Em ambas as escolas, vários professores e estudantes comentaram a 

importância de definir um modo para aproximar-se do objeto de estudo, bem como 

dominar diferentes métodos para projetação, o que, de acordo com eles, viria a 

facilitar suas escolhas, agilizando o trabalho e melhorando sua qualidade. 

Em algumas situações foi destacado que a metodologia projetual ou processo 

de abordagem do desafio arquitetônico proposto surgiu durante a pesquisa49, 

indicando não existir um só método para enfrentar um problema. 

Apenas dois participantes (um professor da UFC e um estudante da UFRN) 

afirmaram não sentir necessidade de preocupar-se com sistematizar uma 

aproximação para abordagem do problema arquitetônico (“qualquer que seja o 

formato assumido”) e definir uma metodologia projetual, ambos considerando ser 

mais importante que o processo fosse menos “burocrático”. Com menos ênfase que 

eles, alguns outros professores e alunos comentaram a necessidade de se “pensar 

melhor a questão” e, sobretudo, relativizaram a importância e uso de uma pseudo 

“cientificidade” sem, no entanto, descartá-la. 

Saliente-se, nesse momento, que embora a questão temporal não seja a tônica 

desta pesquisa, ela representa uma maior ou menor possibilidade do estudante se 

dedicar ao projeto, desenvolvendo idéias e aprofundamento de referências, podendo 

influenciar nos resultados obtidos50. 

                                                            
49 Destacado apenas na fase de pesquisa sobre o Tema, e não no Processo de Projetação.  

50 Para um trabalho que venha a abordar esse tema, seria mais adequada a realização de uma 
pesquisa direcionada para a relação entre quantidade de tempo investida pelos estudantes nos TFGs 
e o percentual de sucesso na conclusão de curso e/ou a qualidade dos trabalhos obtidos, a qual, 
provavelmente, seria fundamentada em uma análise estatística com amostragem relacionada aos 
concluintes de várias instituições. 
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Os próximos itens serão dedicados a comentar os principais problemas do 

processo de elaboração do TFG nas instituições participantes dessa pesquisa e os 

elementos que influenciaram as soluções adotadas, terminando por discutir a 

autonomia projetual dos estudantes concluintes. 

 

4.3. Principais problemas do processo projetual 

A pesquisa realizada evidenciou alguns problemas no processo de geração do 

TFG em AU, que serão comentados a partir de 05 tópicos: (i) o TFG como um mito; 

(ii) a escolha do tema; (iii) a utilização de métodos sistemáticos para abordagem do 

tema e produção do projeto; (iv) as inseguranças da relação Profressor-Aluno (RPA); 

(v) o papel dos diversos agentes envolvidos no TFG. 

 

4.3.1. Mito do TFG 

Diferentemente de outras disciplinas do curso (de projeto ou não), o TFG é um 

processo em que o aluno tem um maior grau de liberdade quanto à natureza do 

trabalho e ao modo de realizá-lo, sendo “caracterizado como uma contribuição 

pessoal do aluno às questões relacionadas com a produção social do espaço” 

(UFRN, 2006). Trata-se de uma atividade na qual o aluno experimenta um grau de 

responsabilidade maior pelas suas ações e atitudes, destacando “(a) a compreensão 

do tema ou problema escolhido; (b) a assimilação de conhecimento escolhido 

(empíricos e teóricos); (c) as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, 

atendendo às especificidades da profissão registradas, atualmente, pelo sistema 

CONFEA/CREA” (UFRN, 2006). 

Diante disso e da reflexão que o aluno deve ter sobre a produção do espaço, o 

momento em questão o coloca em uma situação que demanda uma formação capaz 

de prepará-lo para enfrentar tal etapa/atividade. Os desafios e dificuldades desse 

processo acabam por transformar o TFG em um “mito” universitário. 

O presente emprego da palavra mito não é nenhuma hipérbole segundo a 

acepção da palavra: “representação idealizada; coisa inacreditável, sem realidade” 
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(CUNHA, 2007, p. 525), e sim no sentido da dimensão simbólica assumida pela 

geração do produto arquitetônico, por muitas vezes exagerada, esteve presente no 

discurso da grande parte do grupo (discente e docente, remetendo a expressões 

como “trauma” ou “fantasma”: 

A tomada de decisão do aluno de TFG é sempre traumática. [...] pela 
primeira vez ele é obrigado a justificar a escolha de um tema, “criar” um 
problema e resolvê-lo [...] o “fantasma” do melhor desempenho leva ao 
descumprimento de prazos. (Fabrício, P- UFC). 

A própria expressão utilizada acima “criar” um problema não está em 

concordância a real prática dessa atividade. O que ocorre é um olhar para uma 

situação-problema; uma sensibilidade disposta a reconhecer a necessidade de 

solução que move o estudante a criar uma demanda do projeto para solucionar o 

problema. 

A escolha do tema foi evidenciada como um dos principais problemas do TFG, 

vinculando-se a um processo no qual o aluno precisa tomar decisões por si e 

assumir riscos de fazê-lo, o que se torna um peso para ele. Por outro lado, tal 

situação não deixa de ser um paradoxo, pois a tomada de decisões é inerente ao 

ofício do arquiteto, oriunda do domínio do(s) problema(s) e da escolha/determinação 

das soluções mais adequadas, uma vez que, por definição, é assim que o 

profissional autônomo atua. 

Insegurança quanto à complexidade do trabalho (se vai dar conta); em 
algumas situações, medo de arriscar muito/de sair do “convencional’; 
algumas escolhas às vezes são excessivamente afetivas; a ilusão de que 
vai resolver todos os problemas sobre o tema com o projeto proposto; outro 
problema é quando “se escolhe” o tema em função do orientador que se 
deseja ter (para agradá-lo), isto gera recorrências em algumas temáticas. 
(Célia, P-UFRN). 

 Os comentários de Fabrício e Célia (professores da UFC e UFRN, 

respectivamente) definem a insegurança na tomada de decisões como um fator 

gerador desse Mito, fomentando os seguintes questionamentos: (i) em diversos 

semestres de “exercício” projetual desenvolvido em contexto acadêmico, nossas 

escolas de arquitetura estão proporcionando situações-problemas adequadas que 

auxiliem os estudantes a vivenciar o processo e as conseqüências da tomada de 

decisões na atividade de projetação?; (ii) como deve ser o processo de orientação 

projetual, no sentido da relação aluno/professor, no que se refere à busca por 
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soluções e decisões de projeto?; (iii) nas disciplinas de projeto, como a teoria vem 

sendo empregada como fundamentação do processo projetual? 

Esses questionamentos são pertinentes ao se imaginar uma formação discente 

que permita o estudante chegar ao TFG seguro para posicionar diante da situação-

problema, sem superdimensionar o processo. 

No depoimento de Célia (P-UFRN) ressaltam-se as expressões “sair do 

convencional” e “se escolhe o tema em função do orientador”, como problemas 

muito comuns, que, por sua natureza, podem ser associados aos anteriormente 

comentados desvios patológicos do Mimetismo e do Narcisismo (BOUTINET, 2002), 

e mesmo vincular-se a questões pessoais, como a “amizade do orientador”. 

A escolha do orientador em função da relação de amizade não é comum de 

acontecer, embora em algumas situações a identificação do aluno com o trabalho ou 

pesquisa do professor possa ser mal-interpretada, confundindo-se empatia e boa 

relação professor-aluno com condições de amizade entre eles. Sobre essa condição, 

tanto nos questionários quanto nas seções observadas, nada ficou evidenciado 

sobre condições de amizade influenciando a escolha de orientadores. 

Também a procura por um projeto em grande escala (temas que demandam 

grandes quantidades de espaços, compartimentos ou fluxos) inserem-se dentro 

desse caráter narcisista, atendendo a “[...] vontade que se tem de fazer grandes 

coisas” (Flávia, E- UFC). Essa intenção de impressionar gerada pelo “impulso 

monumental” (CHUPIN, 2003) coloca o aluno diante da idéia de que a qualidade do 

TFG será diretamente proporcional ao tamanho do artefato, fato algumas vezes 

reforçado pelos professores, como o professor que atuou em uma pré-banca de TFG 

na UFRN que criticou a proposta de uma edificação relativamente pequena, 

indicando não considerá-la adequada enquanto “Tema de um TFG”. 

Omite-se, no entanto, que tais mega-projetos, quando escolhidos (e 

elaborados), muitas vezes representam iniciativas em que a realidade cultural do 

sítio não dialoga com o artefato (no TFG os alunos também costumam escolher o 

terreno no qual irão intervir), reproduzindo espaços e formas cujo Regionalismo 
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Crítico de Frampton (1982) considera uma expressão de consumo51 da paisagem, 

que é interpretada apenas como “pano de fundo”. 

Por sua vez, as ações miméticas realizadas pelos sujeitos nada mais são que 

abstrações de uma realidade distorcida do mundo globalizado, consumista pela 

vaidade e que pode “andar de mãos dadas” com uma postura vaidosa, um sujeito 

Próprio, único e centrado em suas ações autosuficientes, cuja própria lógica nega a 

realidade social. 

Um orientador (UFC) ressaltou sua satisfação (que denominou 

“autorealização”) em trabalhar temas considerados “sociais” e inéditos, sobretudo se 

houver a possibilidade das propostas poderem vir a ser construídas52. No entanto, a 

realização de trabalhos sociais está muito distante do exposto pelo orientador: 

trabalhar “grandes equipamentos que sirvam a sociedade [...]”, com a falsa idéia de 

quanto mais atende à população, principalmente àquela menos abastada, é 

considerada um projeto cuja temática possui cunho social. Essa postura, já 

discutida, está longe da realidade do valor social, representada pela aproximação 

entre as pessoas e pelo atendimento a demandas concretas. 

A realização do projeto, isto é, a materialização em obra, foi apontada por dois 

trabalhos de estudantes da UFRN. Mas que fique claro que esses trabalhos não 

possuem ligação com a rotulação do TFG como trabalho Monumental ou cujo tema 

é inédito. Seu real contexto foi decisivo na escolha do tema em função de uma 

necessidade existente em se construir a obra; uma demanda, cuja idéia foi aceita 

pelos estudantes a ser visto no item posterior: Escolha do Tema. 

Ao ineditismo pesa a questão da originalidade discutida por Mahfuz (1995), 

Muitas vezes esses termos são empregados erroneamente. Ser original não significa 

ser inédito. A originalidade, por muitas vezes, nada mais é que o arranjo de partes 

conhecidas que gera uma boa idéia (MAHFUZ, 1995). 

                                                            
51 Consumo no sentido literário da palavra. 

52 Alguns projetos apontados como referência para edificações construídas para programa sociais 
realizados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE. 
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O depoimento do professor quanto ao tema inédito pesa a real condição de 

muitos alunos, antes mesmo de chegarem ao TFG, pensam sobre o que irá abordar, 

conforme destacado por Leonardo (E-UFC): 

Como já foi dito, este tema já estava embutido na minha cabeça há bastante 
tempo. Para fixar mais ainda a escolha do tema, tive conhecimento da 
criação do ICA (Instituto de Cultura e Arte) e da ESCA (Escola de Cinema e 
Audiovisual) da UFC no terreno da Casa de José de Alencar. Juntamente a 
eles, alguns cursos veteranos da UFC também vão ser transferidos ao novo 
campus. 

Diante dessas observações, a questão do Mito do TFG representa para os 

estudantes uma problemática na condução do processo de elaboração do TFG. Tal 

problemática é resultado de sujeitos dominados por seus objetos; sujeitos não-livres, 

vinculados pela realidade de consumo e da imagem, cujo objeto está centrado nele; 

mas que na verdade, é o processo que deve estar centrado no Sujeito. 

O Mito do TFG possui alguns pontos que merecem ser elencados como 

geradores das inseguranças e medos sobre os estudantes: (i) escolha livre do 

Tema; (ii) superdimensionamento do processo; (iii) o Narcisismo do processo; (iv) a 

Mímese do artefato; (v) o Ineditismo do Projeto. 

O próximo item discorre sobre a questão da escolha do tema. Uma abordagem 

focada na transformação do Mito em Afirmação e Domínio do processo. Uma 

escolha transformadora capaz de minimizar as inseguranças dos alunos rumo à 

transformação em Sujeitos. 

 

4.3.2. Escolha do Tema 

Um dos primeiros passos para o desenvolvimento do TFG é a escolha do tema 

a ser abordado e desenvolvido. Nesse sentido os questionários demonstraram 

alguns pontos que merecem ser elencados em função da sua importância na 

escolha do tema: (i) passionalidade; (ii) sentido da contribuição; (iii) “temas-obras-

primas”; (iv) escolha do orientador. Tais fatores, observados na pesquisa, permitiram 

algumas considerações que vão ao encontro da otimização do processo de 

projetação no TFG. 
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O Tema, aqui entendido como “proposição que vai ser tratada ou demonstrada, 

assunto” (CUNHA, 2007, p. 761), é fator gerador do desmembramento de programas 

arquitetônicos. Ele foi identificado pelos grupos como o principal fator de 

insegurança e medo, provavelmente fruto do momento no qual o estudante se 

encontra, em que se sente cobrado a assumir o “controle” das decisões sobre o 

processo, realizar um trabalho ainda não desenvolvido (sua última atividade como 

estudante) e ser tomado pelo impulso monumental (CHUPIN, 2003). 

Alem disso, evidenciou-se confusão entre tema e programa, muitas vezes 

interpretados da mesma forma, apesar da diferenciação entre ambos, já explicitada 

em capítulo anterior. Colocando as questões sob esta óptica, fica evidente a 

“passionalidade” 53 relativa à escolha temática, com base na qual o tema se 

desenvolve em programa (interpretação objetiva associada a uma interpretação 

subjetiva), processo que pode recorrer a vários meios de expressão, com destaque 

para a experiência pessoal daquele que intervém. 

A pesquisa apontou algumas especificidades quanto ao tema e as razões de 

sua escolha. No item anterior, por exemplo, uma orientadora destacou que o 

“problema é quando ‘se escolhe’ o tema em função do orientador que se deseja ter 

(para agradá-lo)” (Célia, P-UFRN). Tal depoimento evidencia ser imprescindível 

fazer uma relação entre a área de concentração de pesquisa dos orientadores e o 

tema escolhido pelos alunos, otimizando os esforços de ambos. 

Ao fazer o cruzamento entre as informações presentes no Currículo Lattes de 

cada docente participante dessa pesquisa e o TFG por ele orientado, verifica-se que 

(a) 60% dos temas se relacionam com a atividade de pesquisa do orientador da 

UFRN; (b) 40% dos temas abordados pelos discentes se relacionam com o trabalho 

de pesquisa dos docentes da UFC. Essa relação entre tema-orientador é importante, 

pois as informações geradas pelas pesquisas desenvolvidas pelos docentes e as 

experiências por eles acumuladas são fatores que também enriquecem as críticas 

arroladas no processo das orientações e, consequentemente, o trabalho do 

estudante. 

                                                            
53 Considerando Passionalidade como elemento derivado da subjetivação e acrescentado pelo 
indivíduo ao processo de enfrentamento projetual, personalizando-a. 
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São exemplos dessa adequação: (a) o tema Escola Padrão de Ensino 

Fundamental do Município, trabalhado pela estudante Simone (E-UFC), alinha-se 

com a pesquisa da docente Cristiane (P-UFC), cujo trabalho se fundamenta sobre o 

tema acessibilidade em escolas; e (b) o tema Centro Empresarial energeticamente 

eficiente, desenvolvido pelo estudante Carlos (E-UFRN), foi consequência do tipo de 

trabalho do orientador, ligado a Eficiência Energética na construção. 

Apesar da inegável importância da escolha do orientador cuja pesquisa ou 

trabalho ligue-se ao tema do TFG, é preciso esclarecer que essa condição não deve 

desviar o docente ou o discente do caminho mais adequado ao desenvolvimento do 

projeto proposto, forçando-o a adotar determinada postura – o papel de cada agente 

na orientação será abordada em item posterior. Porém, adianta-se o perigo de haver 

influência do orientador no processo de soluções nos casos em que o estudante não 

se posicione de forma suficientemente crítica. 

Outro problema a enfrentar é a escolha do tema não ser baseado no trabalho 

realizado pelo docente, mas sim, no tipo de relacionamento (amizade) com ele. 

Cinco dos trabalhos participantes na pesquisa apresentaram informações 

interessantes quanto a esta questão: (i) o jogo de erros-acertos durante a 

orientação, observado principalmente pelo trabalho “Unidade de Internação para 

Adolescentes em Conflito com a Lei”, cujo trabalho não corresponde à linha de 

pesquisa da orientadora, além de ser um tema incomum; (ii) distanciamento do 

orientador no processo de orientação, destacado por Flávia (E-UFC) em conversas a 

respeito dos encontros não-semanais da orientação; o trabalho “Casa do Povo – 

Equipamento de Lazer e Cultura”, projeto de edificação cujo orientador atua em 

Planejamento Urbano. 

De fato, a escolha do tema, expresso principalmente em entrevistas informais, 

não representa uma tarefa simples, como confirmado pelas orientações observadas 

e os questionários aplicados, e representa, além do tipo de trabalho a ser realizado, 

a relação pessoal que o discente tem com o Tema. Isso confirma afirmações 

discentes, compartilhadas pelos docentes, tais como: “a decisão da escolha do tema 

por afinidade do aluno” (Felipe, P-UFRN); “o aluno tem total autonomia na escolha 

do tema” (Roberto, P-UFRN); “é essencial o envolvimento pessoal sobre algum 

tema, ou a objetividade pessoal” (Cristiane, P-UFC). 
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Por outro lado, isso também explica a escolha por temas que não tenham uma 

“escala considerada apropriada para um TFG” (Bruno, E-UFRN), sendo 

imprescindível indicar que, não sendo a monumentalidade quesito essencial ao TFG, 

qualquer tema poderia ser desenvolvido. 

Em caminho semelhante, a proximidade com o tema a ser trabalhado é outro 

elemento que ajuda a escolha e desenvolvimento do TFG, possibilitando que o aluno 

tenha mais facilidade, inclusive, em pesquisar sobre o assunto.  

[...] em geral, as influências de caráter mais próximo54 levam sempre à 
escolha do tema. [...] pressupõem-se em geral, que o que está mais 
próximo, tem mais informações e detalhe. [...] e por estar mais próximo, se 
torna mais fluente a abordagem e procura de informações. (Fabrício, P-
UFC). 

O sentido do termo “próximo”, empregado acima, é carregado da conotação de 

estar perto (CUNHA, 2007, p. 600-643), e de ser do domínio do sujeito. O grau de 

proximidade com o tema promove a “informação” e “detalhe”, facilitando a 

compreensão do objeto a ser desenvolvido. A paixão pelo tema (destacado por um 

orientador) também está presente em alguns discursos; ao justificar a escolha de 

seu tema de trabalho, um Centro de Tratamento de Animais, ela comenta: 

Pela afinidade com animais, pela identificação com interesses dos grupos 
protetores de animais, por perceber a importância destas criaturas nossos 
ecossistemas, e principalmente por saber que a realização de um trabalho 
com esta temática seria extremamente prazerosa, pois já sabia que teria de 
me aprofundar em um assunto do meu interesse, visitar zoológicos, coletar 
dados e entrevistar pessoas que certamente gostavam de animais tanto 
quanto eu. (Letícia, E-UFC). 

O prazer em pesquisar sobre o tema que “apaixona” é elemento enriquecedor e 

facilitador para o processo, qualificando a destreza do estudante na abordagem, o 

conhecimento de lugares para pesquisa de insumos, e/ou a leitura de bibliografia 

específica, muitas vezes já presente no cotidiano do aluno ou em trabalho realizado 

em iniciação científica. 

Esse é o caso de Simone (E-UFC) que se interessou pela área de Educação 

“devido participação em atividades de extensão e pesquisa em acessibilidade em 

escolas públicas municipais”. Complementando esse depoimento, de sua 

                                                            
54 Grifo do autor.  
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orientanda, Cristiane (P-UFC), discorre sobre a decisão da escolha do tema como 

um problema de envolvimento pessoal: 

Alguns alunos nunca se envolveram com maior intensidade em nenhum 
tema de arquitetura, ou se preocuparam com algum tema que sintam a 
necessidade de aprofundar. Ou em alguns casos, eles não têm autonomia 
ou objetividade suficiente para decidir sobre o que quer. Quando o aluno já 
vem com um tema que o instiga, ele se desenvolve com mais facilidade. 
(Cristiane, P-UFC). 

A questão da relação pessoal com o Tema, aqui tratado por Passionalidade, 

não pode ser interpretada como um fator determinante do processo projetual, 

enquanto ambiente profissional; o que está sendo aqui discutido é a escolha de um 

tema para ser abordado em uma pesquisa para uma atividade acadêmica dentro de 

um processo de ensino-aprendizagem e formação do discente. 

Obviamente a passionalidade não significa que todo arquiteto só projete temas 

com os quais se identifica ou possua vínculos pessoais ou afetivos, pois isso seria 

um tipo de relação Determinista. Quanto ao processo de escolha do tema de TFG e 

a passionalidade nele envolvida, essa dissertação apenas afirma o potencial da 

relação pessoal ou passionalidade para a formação do aluno como sujeito mais 

autônomo. Que isso fique claro sobre a questão. Assim, como a discussão aqui 

apresentada relaciona-se aos momentos de insegurança na definição de um Tema 

para o projeto de conclusão de curso, a proximidade/passionalidade é identificada 

como elemento que pode minimizar essa insegurança, tornado-se facilitador dessa 

escolha. 

Além disso, os depoimentos acima nos fazem questionar a formação do aluno 

na prática do atelier sob uma construção Teórica do Projeto. Em alguns 

depoimentos, os alunos expressaram a necessidade de trazer algum tema, ou 

aprofundar aquilo que já foi estudado ou que ficou estagnado em bases relacionais 

do tipo escritório-modelo, sendo redirecionado para a atividade do TFG. 

A Teoria (conforme elucidada no item 1.3, e entendida como a formação 

direcionada a interpretação, conceituação e definição da disciplina, com ações 

antecipadoras que podem direcionar os estudantes na pesquisa de projetos 

realizados, obras executadas, Avaliação Pós-Ocupação e outros conhecimentos) 
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também é considerada importante elemento de construção do projeto, à margem do 

ensino do tipo escritório-modelo. 

Apesar de alguns estudantes, como de Flávia (E-UFC), Karine e Carlos (E-

UFRN), terem definido suas escolhas em função da área de atuação em seus 

estágios, eles também indicaram que conhecer o assunto tinha sido fundamental 

para o processo, o que é facilitado pelo contato com temas presentes no labor. 

No período do TFG é muito comum que o estudante esteja estagiando. A 

“influência” do estágio, respeitando certos limites, tais como o de trabalhar TFGs sob 

o pensamento de desenvolver um trabalho que chame a atenção profissional, e que 

por isso, proporcione ao estudante o afastamento do processo de desemprego 

(caracterizando uma conduta da Desilusão), expressados por alguns depoimentos 

sobre a questão de estar saindo da faculdade sem estar empregado. 

A conduta da Desilusão se caracteriza pelo distanciamento, também da 

realidade, de um futuro “rápido e artificialmente idealizado” (BOUTINET, 2002, p. 

15). Aqui, se abordado sobre a perspectiva do “arranjo empregatício” coloca em 

processo de conversão da solução para o problema. 

A escolha por Temas cuja afinidade pessoal esteja relacionada ao dia a dia de 

trabalho não pode ser fundamentado nessas bases. Sua conduta merece seu 

destaque no conhecimento do objeto o qual faz parte da sua experiência. A 

experiência da Labuta estabelece vínculos (BRENTANO, 1876) e o reconhecimento 

do objeto se torna mais claro, conforme evidenciado anos mais tarde por Husserl 

(1950) na dialética sujeito-objeto.  

Portanto, a relação do Labor, assim como a relação pessoal com o objeto, na 

escolha de Temas, podem ser reconhecidos como elementos importantes na 

escolha dos Temas 

Em seu depoimento, Leonardo (E-UFC), destacou o papel do “interesse 

pessoal” e da “realização de trabalhos na área”, mesmo indo de encontro ao 

posicionamento inicial do orientador quanto à escolha do tema. Ele ressaltou, 

também, que mesmo diante dessa postura, seguiu em frente em suas pesquisas, 

convicto da “importância”/“força” do tema escolhido, embasando-o, e apresentando 
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posteriormente ao orientador uma nova perspectiva sobre a potencialidade da 

proposta, o que motivou o aceite do orientador, demonstrando, assim, a importância 

do seu conhecimento sobre aquilo que iria pesquisar. 

Dois aspectos podem ser observados diante desse depoimento: (i) a postura 

errada do orientador sobre a temática a ser trabalhada pelo aluno; (ii) a postura do 

aluno em seguir com o tema escolhido, demonstrando e afirmando uma certa 

Autonomia no processo de escolha do tema. 

Um parêntese importante nesse momento deve ser feito. A postura em 

prosseguir com o Tema, destacado acima, não pode ser caracterizado no desvio 

patológico da condução do projeto pelo sujeito Narcisista. Apesar da definição 

expressada por Boutinet (2002) sobre o autor ser “a autosuficiente [...] o produto do 

narcisismo inscrito no coração55 do indivíduo ou organização” (p. 16), a condução 

pelo narcisismo não pode ser confundida com a passionalidade. A característica 

principal desse desvio é “a lógica” do projeto centrada no autor, alheio a realidade ou 

a expressão da “negação do laço social” (BOUTINET, 2002, p. 16). 

A passionalidade não insere um conceito de negação, muito pelo contrário, é a 

aceitação da paixão do autor por determinados temas oriundos de uma relação 

pessoal ou vivência, inserida no conceito de intentio, de São Tomás, resgatado por 

Brentano ao expressar a consciência e o vínculo com o objeto. 

Conforme destacado em item anterior, trabalhar temas no contexto profissional 

é trabalhar com demandas. O cliente chega com um projeto (apesar de situações 

específicas em que o profissional é chamado para realizar uma viabilidade em sítios 

ou terrenos) a ser desenvolvido, e não o arquiteto projetará [apenas] por afinidade 

pessoal. 

Ao empregarmos o conceito da passionalidade na escolha de temas, 

estaremos discutindo no campo da formação do aluno para trabalhar sua autonomia 

na resolução de problemas. É uma ação formadora que merece ser investigada nos 

ambientes de ateliers (conforme apontado no currículo de Projeto Arquitetônico 5 da 

                                                            
55 Grifo do autor. 
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UFRN). A passionalidade deve ser, inclusive, levada ao contexto profissional, já que, 

segundo São Tomás, o desejo leva à consciência (Intentio Volitivo). 

A importância destes fatos coloca a passionalidade e a intimidade na escolha 

do tema como elementos fortes e coerentes, proporcionando aos estudantes 

motivação para o trabalho e domínio dos aspectos inerentes a serem abordados: (i) 

motivação pelo prazer em descobrir e pesquisar sobre o que gosta; (ii) domínio 

devido ao conhecimento de caminhos e percursos; (iii) o reconhecimento do Método 

quando há o diálogo entre sujeito-objeto.  

Sobre essa questão, visto anteriormente, representa o processo de geração do 

artefato arquitetônico sobre os pontos de vista Pessoal, Social e Cultural 

(CARSALADE, 2003). 

A exploração nas disciplinas de projeto (visto o destaque na pesquisa sobre a 

atividade do TFG) através da escolha dos Temas sob a lógica da Passionalidade 

permite a aproximação das relações colegas-professores-comunidade (VYGOTSKY, 

1990) e define estratégias importantes para o processo de ensino/aprendizagem.  

Observa-se que a construção de uma relação com base em situações-temas, 

explora uma relação mais próxima do estudante (permeada com suas experiências e 

emoções) como modo de estreitar o conhecimento do processo (o Método) e na 

consciência deste promover uma ação autônoma. 

Esse processo de decisão foi muito demorado, pois muitas visitas a escolas 
foram necessárias. Além disso, é a primeira vez que o aluno se vê 
responsável pela escolha do tema e muitas vezes se sente um pouco 
perdido e sem metodologia para fazer a pesquisa de forma mais objetiva. 
(Simone, E-UFC). 

Assim, as reflexões sobre essas relações se tornariam “subsídios e ‘pegas’ 

para iniciar a definição arquitetônica” (CARSALADE, 2003, p. 155). Nesse sentido, 

os dados da pesquisa evidenciaram que na experimentação das situações-temas, os 

orientandos participantes vivenciaram certa abstração das inseguranças e puderam 

desenvolver as situações-tema. 

Corroborando essa argumentação, Silva (1998, p. 68) menciona que “a 

competência profissional do arquiteto envolve a capacidade de criação, mas 
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inexistirá sem a devida bagagem, e é somente ela que fornece a medida da 

correção das idéias propostas pelo projetista”.  

Assim, considerando que essas relações, também, permeiam pelo o contexto 

sócio-cultural, a escolha por temas considerados “relevantes” enquanto contribuição 

à sociedade56 e à escala57 do objeto a ser desenvolvido, são pontos importantes a 

serem discutidos nas disciplinas anteriores ao TFG, visto que essas duas dimensões 

são muito presentes em nossas escolas, embora se consideradas sob uma óptica 

distorcida, conforme apontada por Chupin (2003) sobre a condução do projeto 

através de um impulso monumental. 

O impulso monumental como consequência do momento em que o estudante 

se encontra na linha entre o acadêmico e o profissional (não distante das disciplinas 

de projeto em etapas anteriores) acarreta incertezas aos estudantes durante a 

delimitação do tema, acreditando que, o TFG, ou seja um monumento ou que o 

aluno deixaria sua “assinatura” com uma obra “não-realizada”, ou se realizada, 

visualmente não-compreendida no âmbito profissional e/ou da sociedade; enfim, 

criações de alegorias em que chamem imageticamente à atenção dos expectadores, 

mesmo que sua função social não seja evidente. 

Ao referir-se à crise da função social da arquitetura, Fernando Lara (2003) 

menciona sobre Thomas Fisher (2001, ex-editor da Progressive Architecture)  

quanto à diminuição do papel social e suas possíveis saídas “a óbvia urgência de 

enfatizar o papel social da arquitetura (1), a necessidade de construir a base do 

conhecimento da disciplina (2), de articular os valores e as habilidades específicas 

(3) e de incentivar a participação de um grupo mais diverso de pessoas58 (4)” (apud 

LARA, 2003, p. 58). 

                                                            
56 No tocante à contribuição, deve-se deixar claro que toda obra arquitetônica possui sua relevância 
sócio-cultural. Ocorre nas escolas que, o grau de relevância possui seu direcionamento em projetos 
os quais denominarei de “urgentes” quanto à necessidade das classes menos abastadas; ou àqueles 
objetos institucionais e culturais capazes de movimentar ou impactar uma maioria. 

57 A relevância do tema em função da escala acontece da necessidade do estudante demonstrar a 
importância do momento refletido na imagem de um projeto complexo em programa e tamanho. 

58 Grifo do autor. 
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Na construção dessa base torna-se evidente o papel da Teoria, Crítica e 

História nas atividades de projetação, uma vez que: (a) a relação valores e 

habilidades específicas são consequência de uma prática embasada nesta 

epistemologia; (b) a participação de diversos grupos de pessoas, como o significado 

de função social, é transformar a arquitetura em uma prática mais acessível a todos; 

(c) um projeto para ser arquitetura, não necessariamente é fruto de uma relação 

escalar ou visualmente impactante, mas uma garantia de que o projeto permitirá a 

todos o mesmo real significado, a da utilização do espaço. 

A consciência sobre esse significado aparenta ser imprescindível, pois é 

crescente no discurso dos alunos o papel do valor social na escolhas de temas. O 

relatório apresentado pelo grupo Projetar/UFRN (2008) permite uma leitura mais 

atenta sobre a escolha de temas Culturais e Habitacionais, muitos deles 

identificados como Projetos Sociais. 

O valor da arquitetura, enquanto objeto a ser utilizado pelo homem, possui em 

seus artefatos (todos) o valor social apontado acima por Lara (2003): uma realidade 

que estreita o significado do objeto para todas as pessoas. 

Os temas escolhidos pelos participantes dessa pesquisa não estão distantes 

desta realidade (Quadro 02), pois 30% (trinta por cento) deles representam 

equipamentos Educacionais. Dentro do universo do grupo UFC, esse número 

aumenta para 60% (sessenta por cento). Também ressalta-se a escolha por temas 

complexos, destacando os programas culturais e de grande impacto visual, como se 

essa temática resumisse o valor da função social. Estes dois índices superam os 

valores apresentados no relatório do grupo Projetar/UFRN (2008) para TFGs de 

nove cursos de AU brasileiros, e se observarmos os índices para equipamentos 

culturais, o número cresce ainda mais. 

Portanto, observa-se o peso desses equipamentos nas escolhas dos temas 

pelos alunos, mas que fique claro que isso não é fator inibidor para a exclusão 

dessas categorias de temas da produção dos TFGs, apenas é mais um dado 

somado ao exposto pelos alunos dos grupos e muito recorrente nos discursos nas 

defesas de TFGs. 
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Na UFRN observa-se maior diversidade dos temas abordados, relacionados à 

Hospedagem, Habitação, Cultural, Empresarial e Institucional, ressaltando-se que 

TODOS os temas abordados pertencem ao chamado “papel social da arquitetura”. 

As observações baseadas nos depoimentos e orientações dos grupos e 

somados às conversas informais e experiências em bancas de graduação evidencia 

a escolha do Tema como um elemento que pode ser explorado nas disciplinas de 

projeto, não apenas na atividade do TFG. O presente item trabalhou dentro daquelas 

observações a afirmação da Autonomia do Discente no TFG como um processo 

mais amplo, que deve ser remetido ao início da atividade projetual do discente. 

Onde no atelier, podem ser desenvolvidas posturas que trabalhem essas escolhas 

em um contexto mais abrangente (não apenas no universo da decisão do artefato), 

mas no universo da cidade. 

Para tanto, o processo pode ser apreendido através da interdisciplinaridade 

(envolvimento das disciplinas de projeto em um contexto único – PA, PU, PPtr e PP). 

Essa postura desloca [todas] as decisões para um contexto único a ser trabalhado. 

Por conseguinte, a interdisciplinaridade permite a todos os projetos abordar o 

contexto ou entorno, proporcionando aos sujeitos o estudo da Cultura local. E, 

complementar aos dois elementos acima, a utilização da Teoria para embasar o 

processo como um todo. 

 

4.3.3. O que eles dizem sobre metodologia projetual 

O item sobre a metodologia projetual evidenciou uma discussão corrente sobre 

a problemática de uma abordagem mais epistemológica do projeto, na busca de um 

posicionamento cuja progressão facilite o trabalho, enquanto reconhecimento do 

Método. 

Ao analisarmos a mudança teórica, contextual e cultural do processo projetual 

(observada no Capítulo 1), a inexistência de grandes alterações nesse campo é 

conhecida, já que nesse sentido nossas escolas permanecem praticamente 

estáticas, apesar do objetivo da escola ser “a preparação do espírito crítico do 

estudante” (MAHFUZ, 2009, p. 01).  
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O início do Capítulo 4 elucidou o processo através de uma visão geral da 

pesquisa e suscitou alguns problemas pertinentes do processo de elaboração do 

TFG nas duas IES pesquisadas. 

Diante dessas observações (através dos depoimentos, orientações e 

conversas informais) dois elementos iniciais, inerentes ao processo foram discutidos 

sob a perspectiva da facilitação/maximização do processo projetual do aluno, tanto 

no TFG quanto nas disciplinas de projeto: o significado do TFG como Mito e a 

escolha do Tema.  

Ao observar o sentido de progressão na qual essa dissertação acredita, a 

escolha pelo Tema é o primeiro passo do processo, uma abordagem Passional, 

baseada nas experiências pessoal e/ou profissional do Sujeito, e cujo processo 

muitas vezes torna-se carregado de vínculos conscientes, com desenvolvimento da 

consciência do objeto. Contudo, a escolha do tema, levando em consideração essas 

posturas59, progride no início da elaboração da proposta, na qual se destacam os 

seguintes questionamentos: (i) qual a noção de Método para os grupos?; (ii) qual o 

papel da Metodologia Científica? 

Anteriormente foi observada a inexistência da disciplina Metodologia Científica 

no currículo da UFC, enquanto no PPP da UFRN, a disciplina é obrigatória, sendo 

seguida, nas demais disciplinas, por várias inserções de metodologia (de projeto e 

para sistematização de informações) previstas na ementa. 

Diante dessas colocações, a Etapa 2 (questionário de Novembro) embasou 

sua estrutura sobre os meios e métodos de abordagem usados nos TFGs dos 

alunos das duas IES. 

O primeiro questionamento lançado foi o conhecimento do Método sobre o 

processo projetual de cada aluno. As respostas obtidas possuem dois aspectos 

interessantes: (a) todos os grupos conhecem alguma forma de sistematização do 

processo projetual; (b) os métodos expostos pelas duas IES possuem pequenas 

diferenças. 

                                                            
59 A presente Dissertação analisa a Relação Professor-Aluno no TFG com o objetivo de elencar 
posturas que ajudem a afirmação do aluno como sujeito do processo. 
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Analisando as respostas do grupo da UFC, foi observado que a grande maioria 

dos participantes (80%) possui a mesma sistemática de abordagem, sendo indicado 

um método baseado em levantamento de dados, sobretudo através de estudo de 

referenciais arquitetônicos, cujos insumos são elementos para a montagem do 

Programa de Necessidades. 

Para projetar tive que entender primeiro sobre o tema que eu estou 
trabalhando, que seria a fase de pesquisa. O tema do meu PG não tem 
muita bibliografia disponível, tive que coletar informações e dados em 
diversas instituições e a partir disto montar um programa de necessidades. 
(Letícia, E-UFC). 

Inicialmente foi feito visita a Edisca (ONG com programa semelhante ao do 
meu PG), depois o programa de necessidades, pré-dimensionamento das 
áreas. Escolha do local e finalmente a projetação. Paralelo a isso foi feita a 
pesquisa sobre o tema. (Paula, E-UFC). 

Construindo esse programa, Flávia (E-UFC) destacou uma construção do 

Método mais sistemático, através de uma abordagem de categorias, elencado no 

processo uma “Leitura da Situação” pós-realização da pesquisa ou coleta de dados; 

“Diagnóstico da Situação” sobre essa leitura; estabelecimento de “Diretrizes 

Estratégicas para o Projeto” (ambientais, urbanísticas e sociais); montagem de um 

“Programa de Intervenção”; finalmente, definição de “Critérios e Pressupostos do 

Projeto Urbanístico”. Tal modo de abordagem do problema, apesar de mais 

detalhado, possui sua estrutura semelhante aos anteriores (Letícia e Paula, E-UFC), 

na qual a montagem do Programa é resultado de uma divisão de partes (muito 

comuns à Concepção Modernista); posteriormente, as partes são agrupadas em 

categorias como forma de estruturação de soluções e problemas. 

Contudo, alguns depoimentos trataram o tema segundo outra abordagem, mas 

com um detalhe importante para o desenvolvimento do processo: um método no 

qual o desenho da solução progrediu paralelamente ao processo da pesquisa. 

Houve muita pesquisa sobre as formas, as cores e os materiais utilizados 
pela pedagogia e suas justificativas, através de conversas com alunos e 
professores. O programa da escola foi elaborado e a partir desses pontos 
foram sendo feitos alguns desenhos que se enquadrassem no que era 
pedido pela pedagogia, até encontrar um desenho60 que melhor se 
adequasse as necessidades da escola e do terreno, levando em 
consideração também eficiência energética da edificação, visando a 
utilização de luz e ventilação natural, além de captação de água da chuva. 
(Simone, E-UFC). 

                                                            
60 Grifo do Autor. 



107 

 

Inicialmente, após ter coletado todas as informações necessárias, comecei 
o desenvolvimento do projeto a mão livre. Ao decorrer do tempo, enquanto 
ainda desenhava a mão livre, fui passando alguns dos desenhos para os 
programas AUTOCAD e SKETCHUP, pois assim teria 100% de precisão 
nos meus traços. (Leonardo, E-UFC)  

As abordagens supracitadas recorrem ao desenho como mediador entre o 

trabalho analítico dos dados e sua transformação em proposta ou artefato 

arquitetônico. Um diálogo entre o processo de análise do(s) problema(s) e a 

concepção do produto. Não obstante, o método escolhido por Leonardo (E-UFC) 

possui uma etapa a mais que o diferencia: a verificação através da 

modelagem/experimentação aplicado como recurso projetual. 

Partindo para a análise dos depoimentos dos participantes da UFRN, suas 

características também possuem suas idiossincrasias, mas que não são muito 

diferentes às abordagens do grupo da UFC. 

Alguns participantes destacaram uma abordagem mais funcional do programa 

(semelhante ao grupo da UFC), na qual a solução através de condicionantes 

funcionais destaca-se na progressão da elaboração de diretrizes projetuais do 

projeto. 

Para tanto, foi trabalhado primeiramente a parte do referencial conceitual, 
abordando a bibliografia sobre o tema turismo e sobre o tema hotel, seguido 
dos estudos de referência, os estudos de condicionantes (metaprojeto) e, 
por fim, desenvolveu-se o anteprojeto, passando pela evolução com os 
estudos preliminares. (...) Todas estas etapas foram importantes para a 
elaboração da proposta arquitetônica, no entanto, aquelas que mais 
influenciaram o processo de projetação foram: 1- os estudos de referência 
(em especial, os diretos), que auxiliaram principalmente a elaboração do 
programa e do pré-dimensionamento, as relações dos ambientes, a 
definição do público-alvo, as soluções funcionais do projeto, e os 
parâmetros estéticos; 2- os estudos dos condicionantes, que determinaram 
as limitações físicas, ambientais, legais e funcionais do projeto, destacando 
os aspectos legais que, através do Regulamento dos Meios de 
Hospedagem, orientaram também a elaboração do programa e do pré-
dimensionamento, e o porte desejado para a proposta. (Karine, E-UFRN). 

A concepção do projeto através do arranjo funcional representa uma influência 

não distante do processo de concepção modernista. Os depoimentos dos alunos 

destacam esse processo, quando presente nas respostas dos questionários, 

aparecem termos como: “funcionais” ou “funcionalidade”. 
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O termo “funcionalidade”, muito empregado, nos discursos é eleito como 

princípio ordenador do processo. Muitos profissionais apresentam suas idéias ou 

suas soluções, na qual o termo é viés da concepção projetual. 

Diante da realização da pesquisa, Lauro (E-UFRN) explicita completo 

rebatimento entre aquela e o processo projetual, a expor que a importância da 

pesquisa é “a contribuição para a total funcionalidade do projeto”. Assim como Lauro 

(E-UFRN), outra participante expressou em seu método de concepção a noção da 

funcionalidade. 

O método adotado inicia-se com a pesquisa, tanto acerca do tema, com 
coleta de dados com relação à situação dos projetos semelhantes, do 
público alvo, etc. Bem como estudos de referência em edificações com usos 
semelhantes ou o mesmo uso, a influência dos condicionantes projetuais, 
que envolvem desde o terreno até o programa de necessidades. 
Posteriormente, ao se adquirir todas essas informações buscou-se agregá-
las e utilizar as melhores idéias para a projetação da proposta arquitetônica, 
sendo dada prioridade e iniciando-se a partir da funcionalidade do projeto e 
disposição em implantação. (Luciana, E-UFRN). 

Complementando as observações do grupo da UFRN, os dois outros 

orientandos abordaram o Tema através de soluções semelhantes às de Simone e 

Leonardo (E-UFC), ao destacar a espontaneidade do processo garantida com o 

processo de geração de formas livres e associada à estrutura que as sustentem. 

O método, se assim podemos chamar, baseia-se na espontânea idéia dos 
croquis (formas volumétricas aleatórias) aliada a uma estrutura de fácil 
realização. Sempre se tentou compreender como as peças do espaço 
projetado se encaixam, então, a plástica sempre está atrelada a estrutura 
que a sustenta (no caso do tal processo de projetação). (Bruno, E-UFRN). 

Paralelo à concepção projetual de Bruno (E-UFRN), Carlos (E-UFRN) 

evidenciou em suas respostas o “desenvolvimento de estudos volumétricos em 

paralelo ao estudo de implantação, entretanto antes da concepção das plantas 

baixas”. 

O método de “entrada” da concepção da forma através de estudos de 

volumetria, diante do exposto pelos grupos das duas IES, evidencia a lógica da 

concepção no movimento pendular distante das amarras do funcionalismo e suas 

regras pragmáticas. A importância desse fato é a expressão de uma liberdade maior 

do arquiteto (válido para o estudante) e de sua subjetividade, visto que essa 

concepção não pode se sujeitar a uma expressão puramente técnica. 
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A concepção expressada pela funcionalidade merece certo cuidado com os 

critérios aplicados ao projeto, pois conceber sob bases funcionais, uma 

operacionalização por imposição técnica, denota uma abordagem sob o desvio 

patológico Procedural ou Tecnicista (BOUTINET, 2002). 

Tal abordagem sugere a condução do projeto esboçado “em uma imposição de 

técnicas de elaboração, de operacionalizações, de acompanhamentos, de grades de 

avaliação, de utilização de organogramas, de quadros com dupla entrada 

(BOUTINET, 2002, p. 17). 

Essa condução do processo não é novidade dentro dos ateliers de projeto, 

muito menos do ensino de projeto. Logicamente que muitos projetos possuem 

características tão complexas que o Método de abordagem sob tais imperativos 

tornam essa condução viável. 

Os depoimentos expostos pelos estudantes sobre a abordagem metodológica 

retratam seu conhecimento da importância do Método para o processo projetual 

através postura mais sistemática dos elementos coletados na pesquisa, fomentando 

o programa de necessidades sobre a concepção ou o processo de projetação. 

Alguns participantes desenvolvem essa concepção através de recursos funcionais 

(esquemas, diagramas, organogramas, etc.), enquanto outros experimentam o 

processo através de uma construção paralela entre a análise e o desenho-croqui. 

A presente dissertação não possui como objetivo avaliar que método é melhor 

na concepção, pois sua estrutura de análise e avaliação não se propôs a tal. Apenas 

interessa a observação e análise da construção do projeto através de algum método 

projetual. 

Conforme anteriormente evidenciado, a Metodologia Científica é uma disciplina 

que diferencia os dois cursos analisados. Distante de juízo de valor sobre a questão 

do ensino da Cientificidade do Método entre as duas IES, o que se coloca como 

questionamento é o papel da Metodologia Científica no processo. 

Diante do elucidado em item anterior sobre o significado do termo Metodologia 

(método; caminho; via; ou fim a ser alcançado), a preparação dos estudantes da 

UFRN demonstrou um embasamento melhor referenciado em bibliografia que 
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justificasse a construção das etapas, caminhos ou roteiro a seguir. Provavelmente 

essa compreensão deve-se ao contato que os alunos possuem com bibliografia 

básica e pela retomada desse assunto em vários períodos. 

Os depoimentos, de modo geral destacaram a bibliografia básica para o 

entendimento do processo através de uma construção de um roteiro sobre o 

“caminho sugerido por Elvan Silva (1998), na obra Introdução ao projeto 

arquitetônico” sendo justificado que “o método foi selecionado em função de os 

alunos o conhecerem ao longo do curso, do fácil acesso ao mesmo e da clareza 

apresentada” (Lauro, E-UFRN). 

A metodologia para o processo de projetação utilizada foi a mesma 
empregada durante toda a graduação, baseada em SILVA. Sua contribuição 
foi fundamental, não apenas no projeto em si, mas também na composição 
do corpo do TFG. (Carlos, E-UFRN).   

Tal conhecimento parece ser um elemento importante de construção para uma 

abordagem mais estruturada, bem como a realização de uma pesquisa sistemática, 

o que ajuda a construção de todo o processo. Nas duas IES verificou-se que a 

estrutura de desenvolvimento do TFG recorre à pesquisa bibliográfica. No grupo da 

UFC ficou evidente a dependência dos alunos com relação às sugestões dos 

respectivos orientadores na busca por referenciais. Já no grupo da UFRN, essa 

relação sistematização-pesquisa bibliográfica mesclou dois vieses: (i) conhecimento 

prévio e aplicação de algum método, notadamente o roteiro apresentado por Elvan 

Silva (1998); (ii) as sugestões dos orientadores (semelhante ao do grupo da UFC). 

Essa diferença reflete a presença de disciplinas voltadas à Metodologia Projetual, 

com a adoção do roteiro de Elvan (1998) por vários docentes. 

Em conversa em uma das orientações, Márcio (P-UFC) destacou que os 

alunos perdem o foco diante do Mito do TFG, sobretudo quando pretendem realizar 

uma “obra-prima” como resultado do superdimensionamento do processo. 

Em uma das entrevistas não-estruturadas, Luiz (P-UFC) mencionou a 

preferência em desenvolver temas inéditos como uma especificidade que justifica 

tais projetos. Tal postura possui uma consequência séria no processo de 

desenvolvimento dos TFGs da UFC: os alunos se dedicam a tentar compensar a 

deficiência de não existirem disciplinas de Metodologia Científica ou Projetual no 

currículo, de modo a contemplar tal exigência no trabalho final. A isso soma-se a 
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dificuldade dos alunos em “preencher”61 toda a estrutura da parte escrita (fração 

teórica) enquanto elaboraram um trabalho gráfico de qualidade (o projeto). Como 

consequência verifica-se alguma inconsistência no conjunto, pois “a passagem da 

parte escrita para a parte gráfica não se dá sem tensões ou dilemas” (MARQUES & 

LOUREIRO, 2000, p. 4), e há escassez de tempo para desenvolver o trabalho. 

Diante desse quadro, o processo pode se tornar um pouco confuso para o 

estudante, como destacam alguns, a exemplo de Simone (E-UFC), que afirmou se 

“sentir um pouco perdida sem conhecer uma Metodologia para realizar a pesquisa 

de forma mais objetiva”. Letícia (E-UFC) demonstrou as mesmas preocupações, 

destacando “dificuldade em encontrar material”, e que seu orientador “teve que 

repassar a bibliografia”. 

É preciso enfatizar a diferença entre Metodologia Científica e Metodologia 

Projetual, as quais não podem ser entendidas como a mesma coisa, embora 

estejam em uma escala horizontal semelhante, e ambas possuam um papel a ser 

desempenhado no desenvolvimento do TFG. 

Sobre essa confusão imperam algumas considerações destacadas por uma 

fração do grupo da UFC (professores), que enfatizou, inclusive, a não existência de 

Metodologia de Projetos e a confusão (muito comum) nos seus orientandos. Essa 

confusão pôde ser percebida em vários depoimentos. 

Acho que realmente não existe uma metodologia de projetos, sabe. Eu sei 
que projetar é algo muito particular. Mas dentro da faculdade, onde se está 
aprendendo é de fundamental importância. [...] A criatividade não é algo tão 
abstrato assim, acredito eu. Não é que agora seja “Projetar com regras”, ou 
“O Passo a Passo do projeto”, mas existem maneiras e mais maneiras de se 
começar e desenvolver um projeto. Isso devia ficar mais claro. Não sei se 
estou sendo clara, mas talvez meu desabafo ajude um pouco sua pesquisa. 
(Paula, E-UFC). 

O ensino do projeto sempre foi tutorial. Por quê? Porque não se ensina 
projeto e não há metodologia projetual62. O caminho adotado na realização 
do projeto é sempre uma criação, como o projeto o é. À medida que o 
projeto se faz, se faz também o caminho de sua resolução. De tal forma 
que, quando se dá o projeto por terminado, verifica-se que o caminho 
adotado não poderia ter sido outro, senão o que foi efetivamente percorrido. 
Isto porque a atividade projetual é eminentemente empírica. Não se ensina 

                                                            
61 O termo a ser empregado é esse mesmo, pois na falta de tempo, o trabalho acaba virando um 
acessório ou burocracia (MARQUE & LOUREIRO, 2009, p. 4). 

62 Grifo do autor. 
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a projetar e não há método projetual a priori. Toda atividade projetual 
implica avanços e recuos, não é uma ATIVIDADE CIENTÍFICA que, 
assegurado o método, ter-se-á o resultado desejado. O viés acadêmico 
procura sempre nas ciências os meios de realização da arte, mas isso não 
passa de uma impostura: arte não é experiência que se repita. O mesmo 
programa a ser desenvolvido por diversos arquitetos sempre terá soluções 
absolutamente diferentes, por quê? No processo de orientação do TFG não 
me utilizo, sequer o aluno, de qualquer metodologia científica. Ela não se 
aplica à atividade projetual; como o memorial que acompanha o projeto não 
implica dissertação ou ensaio, também não se usa tais metodologias. 
(Ribamar, P-UFC). 

O último comentário merece algumas observações, pois destaca alguns 

equívocos comuns: (i) a procura por um processo de concepção sem apoio em uma 

sistematização de informações e processos; (ii)  o entendimento do processo de 

concepção como ligado ao acaso, de modo que sua compreensão e domínio só 

poderia ser conhecido ao se definir o artefato arquitetônico; (iii) a negação da 

existência de métodos de projetação e de ensino de projeto. 

Tais indicações, expostas por Ribamar (P-UFC), sugerem aos estudantes a 

inexistência de posturas que podem ser adotadas durante o processo projetual. A 

exemplo disso, os depoimentos apontaram para a pesquisa bibliográfica como uma 

postura inicial que o estudante pode adotar para delimitar e entender a problemática, 

parte essencial do processo de projetação, à qual podem somar-se estudos de 

referência e avaliações pós-ocupação. Apesar de algum consenso, nenhum dos 

participantes apontou a existência de uma metodologia universal para abordagem de 

problemas arquitetônicos (aliás, essa dissertação também discorda quanto a haver 

algum tipo de universalidade). Como destacado por Ribamar (P-UFC) em entrevista 

não-estruturada, corroborando Mahfuz (2003, p. 67), em nossa área cada problema 

apresenta-se de forma única, inerente a uma realidade, impondo a necessidade de 

uma solução estruturada em um programa, representando o estreito vínculo que 

existe entre o projeto e a realidade. 

O ato de projetar pode ainda ser, para muitos, uma progressão empírica do 

processo de elaboração do objeto arquitetônico, como destacado por vários autores. 

Contudo, essa progressão do processo pode gerar no aluno certas incertezas e 

medos que o direcionam a um caminho à margem das soluções projetuais. Os 

avanços e recuos expostos por Ribamar (P-UFC) não podem ser embasados ao 

acaso, como se a construção do projeto não existisse um conceito ou partido a se 

seguir, sistematizado em posturas e idéias. A própria condição do surgimento da 
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idéia e de sua aplicabilidade já é um percurso a se seguir, portanto, estruturando um 

método, isto é, requerendo do sujeito uma sistematização. 

Contudo, também a condição de inconsistência e inexistência metodológica 

não pode/deve ser nivelada a todos os casos, como depoimento de uma orientadora 

sobre o método que considera como princípio ordenador: 

Na verdade, considero que este princípio é de todo modo, o método 
científico, que se utiliza de uma racionalidade para percorrer um caminho 
que exige princípio, meio e fim. Sejam eles: o objetivo a que se destinam 
(daí a necessidade de uma pesquisa sobre o tema a ser desenvolvido), os 
meios a que vão ser desenvolvidos tendo para isto fundamentação em 
princípios norteadores (sejam estes dos mais diversos aspectos: 
econômicos, psicossociais, tecnológicos e/ou outros) e o produto final 
(arquitetura ou urbanismo) que será avaliado sob a luz dos objetivos iniciais, 
se foram alcançados ou não. (Cristiane, P-UFC). 

Cristiane (P-UFC) destacou, conforme visto no início do Capítulo 4, o cuidado 

na delimitação do uso da Metodologia, observado, por ela, como uma diferença 

entre a metodologia das Ciências Sociais, pois o produto final não é um artefato 

arquitetônico, concretizado na materialidade da construção. 

Complementando Cristiane (P-UFC), Célia (P-UFRN) destaca em seu 

depoimento, quando questionada sobre a importância da Metodologia Científica e 

sua contribuição para o processo. 

Sim, porém esta contribuição foi mais clara nos estudos teóricos e empíricos 
de projetos existentes, que deram suporte ao projeto, do que no processo 
de projetação do novo equipamento. Embora feitos de forma organizada e 
metódica, os procedimentos projetuais em nível de um trabalho de 
graduação não possuem o rigor científico que muitas vezes lhe querem 
conferir, sendo sujeito a incertezas, vai-e-véns, típicos do trabalho de 
criação artística, que dão à arquitetura uma tríplice pertinência: às esferas 
da arte, da técnica e da ciência. (Célia, P-UFRN). 

As considerações e depoimentos presentes nesse item estabelecem alguma 

distância entre os participantes da pesquisa quanto à questão metodológica inerente 

a elaboração de TFGs. A contradição que impera é a dificuldade dos estudantes da 

UFC em sistematizar melhor o processo, apoiado sobre a inexistência de duas 

disciplinas importantes para a Projetação: (a) Metodologia Científica; (b) Metodologia 

Projetual. 

Se o TFG é uma atividade dividida em duas estruturas de avaliação, uma oral e 

a outra textual, esta última subdividida em dois Produtos, o trabalho escrito 
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(comentando os procedimentos que conduziram TODO o processo) e o trabalho 

gráfico (que reproduz a obra arquitetônica, pensada e antecipada pelos estudantes), 

é difícil pensar que possa prescindir de uma sistematização. 

Portanto, como um estudante pode compreender seu método (ele sabe que 

existe e como fazer, mas de forma empírica) sem ter passado por uma disciplina que 

aborda a Metodologia Projetual? Que trabalho analítico do processo pode ser 

entregue e embasado sem uma disciplina Metodológica Cientificamente válida? 

 

4.3.4. Inseguranças e Paternalismo 

O melhor professor é aquele que tem, na ponta da língua, a explicação do 
que está incomodando o aluno. Essas explicações dão ao professor o 
conhecimento do maior número possível de métodos, a habilidade de 
inventar novos e, sobretudo, não uma adesão cega a um dos métodos, mas 
a compreensão de que todos os métodos são unilaterais e de que o melhor 
método seria aquele que respondesse da melhor forma a todas as possíveis 
dificuldades apresentadas por um aluno, ou seja, não um método, mas uma 
arte e um talento... Todo professor deve..., considerando todas as 
imperfeições na compreensão do aluno não como um defeito do aluno, mas 
como um defeito da sua própria instrução, empenhar-se para desenvolver a 
si mesmo a habilidade de descobrir novos métodos. (TOLSTOY, 1861-1867, 
p. 57-58 apud Schön, 2000, p. 89). 

Diante do exposto até esse momento, o processo de desenvolvimento da 

atividade do TFG, e principalmente do projeto, é um percurso incerto. Tais 

incertezas são geradas por diversos fatores, muitos dos quais ligados ao processo 

de concepção. O capítulo 4 vem discorrendo sobre a construção desse processo, 

geralmente associada a uma “revisão das práticas projetuais nos ateliers de projeto”, 

focando a Relação Professor-Aluno (RPA) no entendimento de posturas que insira o 

aluno como Sujeito do Processo Projetual. 

Essa tarefa não é das mais simples e nem tem a intenção de ser conclusiva, na 

verdade propondo-se a abrir discussões sobre a temática com o intuito de 

enriquecer as posturas e prática projetuais acadêmicas no sentido de promover 

posturas que aproximem o estudante de sua afirmação como sujeito nesse 

processo, consequentemente, de uma Autonomia Projetual que deve ser inerente a 

ele. 
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A abordagem do TFG sob uma perspectiva de Mito, a escolha do Tema sem 

estar consciente do objeto ou sem vínculos que estreitem a relação dialética sujeito-

objeto e o desenvolvimento do processo Projetual sem bases epistemológicas 

sólidas (empíricas, mas com total desconhecimento de um Método Projetual – muito 

menos Científico) desloca o papel do discente de Sujeito do Processo, promovendo 

insegurança. Nessa perspectiva, a Relação Professor-Aluno (RPA) pode atuar no 

sentido de facilitar o processo ou de provocar no estudante situações de medo e 

incertezas capazes de inibir sua progressão. 

A estrutura da disciplina de atelier (um dos contextos onde ocorre o processo 

de elaboração do TFG) foi discutida por autores/pesquisadores como Czajkowiski 

(1986), Silva (1998), Schön (2000) e Mahfuz (2009), enquanto exercício de 

prática/ensino que proporciona uma postura mais consistente dos aprendizes para a 

proposição de objetos uma postura mais consistente dos aprendizes para a 

proposição de objetos arquitetônicos (como comentado anteriormente).  

Embora o currículo das escolas de arquitetura seja formado por muitas 
matérias, parece inquestionável que a disciplina de prática de projetos (...) 
realiza a síntese de todos os conhecimentos necessários ao projeto de 
edificações, espaços abertos e de urbanismo. Ou seja, é nela que se pratica 
algo aproximado ao que o futuro arquiteto fará após graduar-se. (MAHFUZ, 
2009, p. 01). 

Essa estrutura não é muito diferente das práticas desenvolvidas na atividade 

do TFG, na qual o professor orienta/acompanha o processo de geração do produto 

ou artefato arquitetônico, sendo importante destacar que, conforme mostrado no 

Capítulo 1, três pontos fundamentais costumam estruturar as disciplinas de 

projetação oferecidas atualmente: (i) a condição do atelier como estrutura 

consolidada no currículo; (ii) a insipiência da presença da Teoria neste ambiente; (iii) 

a existência de incertezas dentro da relação aluno-professor no processo de 

orientação de soluções dos problemas. 

Nesse contexto, a orientação é o momento em que o nível das discussões é 

elevado às colocações e exposições pelo discente e docente quanto ao processo de 

geração do produto arquitetônico. É um momento particular em que a geração de 

idéias e soluções acontece tanto no sentido de progressão do estudante-professor, 

quanto no sentido recíproco. E, nesse momento, o papel dos orientadores 
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“funcionam como instrutores cujas atividades principais são demonstrar, aconselhar, 

questionar e criticar” (SCHÖON, 2000, p. 40). 

O objetivo principal deste item é destacar a postura do orientador e suas 

possíveis consequências para o amadurecimento do estudante, evidenciando as 

inseguranças mencionadas pelos participantes e eventuais tendências a 

comportamentos Paternalistas do orientador. 

Antes de adentrar nesse tipo de comportamento, destaca-se o conceito do 

termo paternalismo, definido como “cuidado ou controle com os subordinados (pelos 

governantes ou empregadores) de maneira paternal” 63. Nessa dissertação, esse 

termo é entendido como uma excessiva participação do orientador no processo de 

elaboração do TFG, extrapolando sua função como professor e implicando o 

surgimento de grande dependência do aluno, que espera do docente a indicação de 

solução para todas as dificuldades enfrentadas no semestre. Essa postura é 

relativamente comum nas primeiras disciplinas de Projeto, quando o aluno tenta 

projetar com as idéias do professor e não as suas próprias; ressalte-se que não se 

trata de uma atitude explícita, e sim de uma relação que até pode parecer amistosa, 

mediante a qual o estudante, confiando no professor, entrega-se ao processo e, 

conseqüentemente, entrega o processo e o projeto a essas idéias. Obviamente no 

TFG tal postura torna-se ainda mais prejudicial, pois trata-se de um trabalho no qual 

o estudante está testando suas habilidades para enfrentamento de futuras 

solicitações do mercado profissional. 

É essencial destacar que, dentro da RPA a postura do professor-orientador não 

deve ser simplesmente conduzir/dirigir o processo transformando-o em sua própria 

experiência projetual (atitude paternalista), mas sim, alicerçar-se numa Concepção 

Dialética do Conhecimento (Rheingantz, 2003) voltada para uma competência 

específica, “já que não envolve só atitudes e sentimentos, mas também maneiras de 

perceber e compreender” (SCHÖN, 2000, p. 99). Tal posicionamento é muito 

diferente de uma relação subordinada de forma unilateral às exigências e 

imposições do orientador, aqui entendida como PATERNALISMO. 

                                                            
63Tradução livre do autor da definição “[...] the care or control of subordinates (as by a government or 
employer) in a fatherly manner” (Webster’s New International Dictionary). 
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As soluções são sempre realizações pessoais dos orientandos. Elas se dão 
quando, em meio a diversas questões, o aluno opta por uma determinada 
resposta. Isto é, baseado em sua própria experiência ou descoberta, após 
exaustivas análises, o aluno escolhe o caminho a ser seguido. (Ribamar, P-
UFC). 

As inseguranças e medos já foram abordados nessa pesquisa: o Mito, o Tema 

e o Método. A condição do Paternalismo não foi evidenciada nos questionários, mas 

surgiu, veladamente, durante a observação das orientações, pois, de fato, os 

momentos de contato direto entre orientador e orientando é a única ocasião em que 

isso pode acontecer.  

Nesse sentido, algumas observações ocorridas no período da pesquisa serão 

mencionadas, como: (a) observação na orientação de Luíza (P-UFRN) e sua 

orientanda Luciana (E-UFRN) ocorrida em Setembro (Etapa 1); (b) conversas e 

desenhos entre Márcio (P-UFC) e Paula (E-UFC); (c) complementação do processo 

na orientação de Luís (P-UFC) e Letícia (E-UFC) observadas em Novembro (Etapa 
2). Ressalte-se que tais momentos apenas ilustram posturas que podem ser 

facilmente reproduzidos em outros momentos e orientações de TFG. 

O primeiro caso (Luíza e Paula-UFRN) evidenciou que, após um final de 

semana trabalhando sobre um processo de soluções para o projeto, ao apresentar o 

resultado a orientanda escutou as colocações da professora, refletiu e, ao invés de 

tentar argumentar ou comentar as colocações feitas, simplesmente anunciou não 

saber responder as questões e que preferia que a orientadora “esboçasse alguma 

idéia”, pois isso lhe traria mais segurança. Tal situação mostra a insegurança da 

estudante no processo de geração das soluções, pois ela se apóia na progressão 

dos questionamentos e idéias que a orientadora traz para o encontro, corroborando 

para o que Chupin (2003) denomina Chuleio, processo no qual o estudante “costura” 

relações analógicas sobre o produto apresentado pela orientadora. 

Repetida em muitas ocasiões, esse tipo de postura pode desenvolver 

experiências negativas no processo: 

(i) a condução da proposta baseada no PATERNALISMO, pois o professor 

participa ativamente da geração da solução, e não do processo que 

levou a solução; 
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(ii) o desvio patológico que conduz à Desilusão da estudante sobre o seu 

modo de projetar e sua habilidade para enfrentar o problema, encarando 

sua postura como insuficiente para o processo; 

(iii)  a condução patológica Narcisista eleva a orientadora à condição de 

quase co-autora do projeto. 

Diante das considerações elencadas acima, as inseguranças demonstradas 

pela estudante fizeram com que a progressão do processo descentralizasse as 

decisões de sua condução, deslocando a responsabilidade para a docente, essa 

mais experiente.  No caso, essa situação não se confirmou, pois nas seções 

subsequentes a docente insistiu com a estudante para que buscasse novas 

alternativas para o projeto. 

Os Casos 2 e 3  ilustram outros procedimentos que podem distanciar o 

estudante do processo de soluções, ocorridas na Etapa 2 (orientações  de 

Márcio/Paula e Luís/Letícia, ambos da UFC), nas quais percebeu-se que, em muitos 

momentos, enquanto questionava as soluções preliminares destacadas por suas 

orientandas, os professores apresentavam soluções alternativas através de 

desenhos (tanto soluções em planta quanto volumétricas), que acabavam sendo as 

adotadas no trabalho.  Se não houver atenção com relação a essa postura, ou 

mesmo maturidade do estudante para retomar o projeto, tal tipo de relacionamento 

pode deslocar o processo para outros problemas (descritos anteriormente) e gerar 

dependência, configurando-se como mais um modo de Paternalismo. 

O questionamento sobre o paternalismo já não é uma condição nova, visto que, 

a RPA não é um assunto inexplorado. Não obstante, é preciso pontuar no processo 

determinados elementos fomentadores de insegurança capazes de levar o 

desenvolvimento da obra ao estado de resultado de um processo Paternal, como 

evidenciado por Schön (2000) e já mencionado nesse texto, sobretudo com respeito 

ao orientador como alguém capaz de, através de uma atitude de ação-reflexão, 

posicionar-se criticamente ao mesmo tempo que vence as barreiras professor-aluno, 

estimulando a confiança do aluno. 

Sob esse ponto de vista, a relação professor-aluno (RPA) precisa ser baseada 

primeiramente na confiança e respeito, no entendimento que “o orientador deve 
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ajudar o aluno nas dúvidas, questionamento, estudos, bibliografia e metodologia. [...] 

jamais64 no ato de projetar, mas também deve deixar o aluno livre para conceber o 

projeto” (Carlos, E-UFRN), uma vez que, na elaboração do TFG, o ato de projetar é 

condição sine quae non do Sujeito do Processo, consequentemente, do discente.  

O entendimento e o respeito mútuo entre orientador e o orientando são, ao 
meu ver, fundamentais. A experiência do primeiro deve orientar e dar 
segurança ao segundo, mas sempre respeitando os processos individuais 
de cada aluno. Creio que o princípio geral seja mesmo o diálogo e o 
respeito mútuos, bases para qualquer entendimento. (Célia, P-UFRN). 

Para tanto, essa dissertação passará a discorrer sobre: (i) a orientação e o 

papel de cada agente da orientação; (ii) as soluções projetuais adotadas; (iii) 

autonomia e as questões relativas ao sujeito e o projeto. 

 

4.3.5. Orientação: O papel do Discente e o Papel do Docente 

Muitos acreditam que o ateliê de projeto deve ser um simulacro de um 
escritório profissional. Essa crença padece de um vício de origem: em um 
escritório todos os que projetam já concluíram sua formação básica e estão 
legalmente habilitados a praticar a profissão. Por outro lado, o estudante de 
arquitetura não sabe nada ao entrar no curso e vai ganhando conhecimento 
a uma velocidade que só permite que “brinque” de arquiteto ao final do 
curso. (MAHFUZ, 2009, p. 01). 

A citação acima possui congruências pertinentes ao processo de atelier já 

observado anteriormente, principalmente no que delimita a relação da formação do 

aluno no ambiente do atelier sob um regime de “escritório-modelo”. Contudo, 

imprescindível fazer um retificação quanto à questão de, ao final do curso, o aluno 

ser capaz de “brincar” de arquiteto.  

O atelier de projeto é a ambiência mais comum nas escolas de arquitetura 

brasileira, um espaço em que se desenvolvem atividades com objetivos práticos a 

serem deslocados a posteriori para uma situação real, pois, “quando alguém 

aprende uma prática, é iniciado das tradições de uma comunidade de profissionais 

que exercem aquela prática e no mundo prático que eles habitam” (SCHÖN, 2000, 

p. 39). Devido à carência de literatura sobre a relação no TFG, nessa dissertação os 

comentários a este respeito terão como base a relação do atelier enquanto 
                                                            
64 Grifo do autor. 



120 

 

disciplina, complementados pelos depoimentos da pesquisa, sendo essencial 

reafirmar que, segundo Schön não é obrigatório que o atelier seja, necessariamente, 

um ambiente prático, mas sim uma situação que permita ao estudante tornar-se 

capaz de lidar com as demandas e incertezas profissionais. 

 De modo geral, é possível dizer que, em todos os níveis65 dos currículos da 

maioria das escolas de arquitetura brasileira, a situação de atelier é aquela na qual a 

RPA fica mais evidente, o que, na atividade do TFG concentra-se no processo de 

orientação. Isso justifica o procedimento de observação das orientações adotado, 

desde o momento em que se inicia o TFG (quando os alunos ainda possuem certa 

insegurança), até o momento de entrega do produto final (quando sua autonomia 

deveria estar mais afirmada). 

Antes de se discutir orientação dos grupos, é importante retomar o significado 

do termo Orientação, enquanto “reflexão que conduz intelectualmente o indivíduo” e 

“mudança ou ajustamento de associações, conexões e disposições individuais” 

(CUNHA, 2007, p. 564 – tradução livre desse pesquisador) e que, no caso do atelier 

de projeto, fundamenta a relação projetual entre docente e discente durante a 

formação acadêmica. Nesse sentido, é quase inevitável questionar: (i) qual o papel 

do docente e do discente no processo de concepção do TFG, (ii) como se deu a 

orientação dos alunos-participantes. 

Como comentado no item sobre os medos e receios do estudante no processo 

(4.3.4. Inseguranças e Paternalismo), é nesse contexto que pode aparecer uma 

Relação Paternal entre professor e aluno, representado na co-autoria do projeto, de 

modo que, para evitá-lo, os papeis dos agentes devem estar bem definidos. 

O papel do aluno dentro da orientação requer certas preocupações diante de 

suas posturas no processo de interação com seu orientador-instrutor, pois “para 

participar desse processo, o estudante já deve ser capaz de entrar em contato com 

suas próprias intuições, descrevê-las e entrar nas do instrutor, tanto no domínio do 

processo de design como no de sua interação (...) experimentar uma zona de 

incerteza onde, tendo aberto mão, por um momento, de sua maneira de ver, ela 

ainda está desconectada à do outro”. (SCHÖN, 2000, p. 112). 
                                                            
65 Disciplinas de Projeto Arquitetônico, Paisagismo e Urbanístico até o TFG. 



121 

 

O processo de orientação se baseia na relação de confiança entre esses dois 

agentes (professor e aluno) em uma postura diante das incertezas, uma relação 

“natural” no processo e “subordinada” à avaliação e à consideração daquele que 

orienta. Contudo, não se pode descartar que o processo de concepção daquele que 

projeta (o autor ou sujeito do processo) é o aluno, o qual possui responsabilidade no 

processo em tomar decisões e realizar considerações pertinentes ao artefato 

produzido. 

A relação entre Professor (P) e Aluno (A) é um processo em que o diálogo 

entre ambos os agentes deva ser conduzido de forma bidirecional (P↔A) na 

construção de uma estrutura sólida quanto à geração de idéias e questionamentos; 

por conseguinte, os desdobramentos desse processo ocorrem no sentido em que o 

Projeto (PR) seja o objeto de análise do professor, mas de intervenção do aluno 

(A→PR), sem que aconteçam intervenções66 unilaterais do instrutor que possam 

induzir ações, não permitindo ao estudante desenvolver as soluções pretendidas por 

ele (A↔P→PR). 

Observadas as respostas dos participantes, e complementadas as orientações, 

observou-se que, nos dois grupos, a relação entre os agentes estava bastante 

definida, pois cada parte (aluno e professor) demonstrava ter consciência do seu 

papel na RPA, o que foi percebido nas respostas aos questionários e nas posturas 

adotadas na maior parte das orientações: 

O papel do orientador é discutir o trabalho com o aluno, alertar sobre prazos 
e limites, e mostrar os caminhos para que o aluno encontre as resposta, já 
que o orientador tem a experiência que o aluno não tem. É como ensinar a 
pescar e não dar o peixe. (Karine, E-UFRN). 

As orientações observadas de Karine (E-UFRN) eram conduzidas diante da 

iniciativa da aluna em elucidar seus pensamentos, e a produção gerada entre 

orientações, era discutida por sua orientadora, que escutava e refletia para depois 

fazer questionamentos pertinentes ao desenvolvimento da proposta. E mesmo com 

a experiência de Célia (P-UFRN), Karine demonstrou conhecer os papéis de cada 

uma delas, pois entendia que os argumentos expostos não eram imposições, mas 

sim sugestões a serem discutidas por ambas. 
                                                            
66 O termo deve ser compreendido no sentido da progressão da intervenção ou solução sobre o 
Projeto. 
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Devido à experiência da minha orientadora com projetos de mesma 
temática que a escolhida, as suas sugestões foram aceitas e acatadas. No 
entanto, houve sempre um processo de discussão sobre a tomada de 
decisões. (Karine, E-UFRN). 

Obviamente essa abertura é muito diferente de uma postura Paternalista, a 

partir da qual o aluno suspende totalmente sua responsabilidade/autoridade em 

função das ações do orientador, acatando não - criticamente suas decisões, uma 

atitude que, quando o aluno se encontra mergulhado em incertezas/medos, desloca 

o sentido das soluções dele, aluno, para o professor (A↔P→PR). 

O orientador deve sempre questionar, mas sem interferir diretamente no 
projeto, afinal, ele é seu. Deve mostrar caminhos, indicar literaturas, etc. O 
orientador não é um co-autor, é um consultor67. Ele questiona sua decisão, 
e desta forma, você vai definindo e afirmando suas escolhas ou você 
repensa. (Simone, E-UFC) 

Tal depoimento exprime bem dois aspectos: (i) a consciência do papel do 

orientador já observado nos outros depoimentos; e, em particular, (ii) os vieses do 

processo de orientação embasado no escritório-modelo, onde o cliente é o professor 

(processo cliente-profissional ou atelier-escritório) que vai de encontro a formação-

aprendizado-postura defendida nessa dissertação. 

A consciência desse papel, também esteve presente no discurso dos 

professores, ao mencionar que seu “papel é estar à disposição para encontrar 

caminhos; e não para ‘pegar na mão’; [...] o orientador irá apenas balizar” (Roberto, 

P-UFRN) ou que “o orientador não deve interferir na idéia, mas sim no processo, 

instigando o aluno a pensar e cobrando os resultados, como um cliente cobraria na 

vida real” (Paula, UFC). 

Ao comentar aspectos ligados a RPA, Luíza (P-UFRN) destacou 05 (cinco) 

ações que (para ela) fundamentam o papel do docente no processo de orientação: 

(i) discutir o processo; (ii) corrigir ações e textos; (iii) acompanhar o 

desenvolvimento; (iv) sugerir melhorias; (v) incentivar o estudante a prosseguir. Os 

verbos elencados e destacados pela docente resumem bem o processo de 

orientação, resumindo o significado de cada ação promovida pelo orientador.  

                                                            
67 Grifo do autor. 
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Tal entendimento reforça a importância de centrar o processo na formação do 

aluno, tornando-o sujeito de suas ações projetuais, para o que é necessário 

reconhecer que: (a) a discussão é o diálogo entre dois agentes responsáveis pelo 

processo; (b) a correção denota que existe (ou deve existir) uma ação cujo sentido 

parte do estudante; (c) o acompanhamento traduz o posicionamento do docente, 

paralelo às ações do discente; (d) sugestões e opiniões docentes demonstram sua 

postura e papel e, consequentemente, a postura e o papel do discente; (e) embora o 

docente seja um incentivador, um ‘torcedor’ presente no processo, deve ser apenas 

um expectador das ações e atitudes do aluno. 

Nesse sentido, é necessário esclarecer ser preciso desenvolver a habilidade de 

tornar-se “expectador” sem que isso represente o distanciamento do professor do 

processo de concepção do TFG, como comentado pela dupla Luís/Fabrício (P-UFC), 

que considerava uma menor aproximação entre ambos como ação válida/adequada 

a realização do trabalho, pois reduzia a influência do orientador. Sobre essa 

afirmação, no entanto, pesa a seguinte questão: não seria o professor aquele que o 

aluno elenca seus questionamentos e os coloca diante de uma apreciação, 

consequentemente, sendo conduzido a um momento de discussão e diálogo? O 

diálogo entre esses dois agentes do processo não enriqueceria a formação e a 

obra? 

Ressalte-se, aliás, que para os demais participantes dessa pesquisa, o 

distanciamento do professor do processo não é solução para evitar o Paternalismo 

ou a co-autoria. Essa condição deve-se ao fato do docente não entender o seu real 

papel frente à orientação a ser dada ao(s) aluno(s), afirmando a colocação em que a 

performance se confunde com existência ou não de talento, pois “[...] na ausência de 

talento, alguns instrutores acreditam que há pouco a ser feito. E, se há talento em 

abundância, é melhor ficar fora do caminho do estudante” (SCHÖN, 2000, p. 25). 

O significado da orientação, seja no TFG ou nas disciplinas projetuais, não 

possui uma conotação de uma relação determinista ou influenciadora entre as partes 

(A↔P→PR), e sim um processo em que há uma escolha conduzida de uma 

reflexão, cujo sujeito dessa escolha é aquele que conduz o projeto sob tais 

disposições, reflexões e/ou associações [entre partes e o todo] (MAHFUZ, 1998). 
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Assim, a RPA pode ser interpretada sob o ponto de vista de dois modelos de 

orientação: (i) docente como agente dinâmico do processo, que discute com o 

discente e “apresenta” a ele práticas a serem desenvolvidas (A↔P→PR); (ii) 

discente mais próximo e atuante do processo de projetação (centro do processo; 

eixo do binômio Professor/Projeto), sem distanciamento da orientação do docente, 

pois não se pode deixar à margem o importante papel do orientador, complementar 

à reflexão-na-ação do discente (SCHÖN, 2000), diante de um estudante dialogando, 

participando, ativo e questionador das sugestões e ações do orientador e do projeto 

(P↔A→PR). 

A relação da orientação (A↔P→PR) demonstra a teoria-em-uso da Vitória-

Derrota destacada por Schön (2000), na qual ambos os agente (professor e aluno) 

se testam (forças e capacidades), além de corroborar outra teoria do mesmo autor 

(ARGRYS & SCHÖN, 1974), segundo a qual o desenvolvimento do processo 

projetual fundamenta-se no Reconhecimento e Crítica das ações presentes no 

tratamento das mensagens entre os agentes no processo de orientação: 

[...] Informação válida, escolha livre e informada e compromisso interno (e 
não gerados externamente). Suas estratégias incluem defesa68 de visões e 
interesses, acoplada à investigação sobre as visões e interesses do outro. É 
uma teoria-em-uso construída sobre o relacionamento de que, em todas as 
nossas declarações, transmitimos uma mensagem dupla. (ARGRYS & 
SCHÖN, 1974 apud Schön, 2000, p. 113). 

Tal argumento evidencia a defesa como produto da postura dos discentes em 

uma orientação fundamentada num processo em que o aluno “conduz” (no sentido 

de impor discussão e diálogo), construindo referências importantes para a sua 

formação e uma postura crítica do seu ato de projetar. Sob o ponto de vista dos 

autores supracitados, o modelo que melhor elucida o adequado posicionamento do 

aluno diante do seu orientador e do artefato arquitetônico69 em desenvolvimento, 

corresponde àquele em que o aluno (i) suspende sua desconfiança por um instante, 

(ii) escuta as considerações que seu orientador tem a fazer diante do objeto, (iii) 

expressa suas críticas e análises sobre ambos (professor e projeto) e, 

                                                            
68 Grifo do autor. 

69 Entender a expressão “arquitetônico” no sentido mais amplo, definindo, também, projetos 
urbanísticos e paisagísticos. 
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posteriormente (iv) realiza suas ações, afirmando-se no processo através dessa 

mediação entre Professor e Projeto (P↔A→PR). 

Sob essas condições apresentadas, o processo de orientação é uma relação 

que se fundamenta na Relação Aluno-Professor (RPA); tal condição, para garantir 

solidez da afirmação do aluno como sujeito da projetação impera uma razão de 

ambos os agentes o [re]conhecimento de seu papel nesse processo; mas, qual seria 

a correta postura desses agentes? 

Enfrentar o questionamento acima não é um das tarefas mais fáceis, contudo, 

para enriquecer futuras pesquisas sobre o tema, com base na literatura e nas 

indicações de professores e estudantes que participaram da pesquisa, essa 

dissertação elenca alguns aspectos a serem considerados com relação ao papel de 

cada agente do processo: 

(i) a confiança do aluno diante da análise do professor como forma de 

construção do diálogo e suspensão das zonas de incertezas; 

(ii) o reconhecimento do docente das zonas de incertezas como campo de 

trabalho, de desenvolvimento do discente, e não do desenvolvimento do 

Paternalismo; 

(iii) a aceitação do discente da bilateralidade do processo de orientação [e 

não das decisões de soluções];  

(iv) o reconhecimento do docente de que o discente é o Sujeito do processo 

Projetual; 

(v) a aceitação da condição do discente de Sujeito e de que o docente é um 

agente da construção/formação dessa condição. 

O reconhecimento da orientação como processo pertinente ao 

desenvolvimento das ações de seus agentes. 
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4.4. Soluções Projetuais 

Os itens anteriores apresentaram questionamentos em torno do processo de 

desenvolvimento do TFG. Diante do exposto pelos participantes, a afirmação do 

discente como Sujeito do processo Projetual se apresenta de forma complexa, tendo 

como base uma série de elementos associados às RPA e seu papel para a 

formação do aluno. Nas secções anteriores desse capítulo, foram registrados seus 

comportamentos, opiniões e depoimentos, através dos quais eles expressaram 

questões relevantes sobre o significado do TFG, sobretudo as dúvidas e 

inseguranças geradas, pelo superdimensionamento da atividade e pela “assustadora 

liberdade” que o estudante encara para iniciar o processo, desde a Escolha do Tema 

e do modo de abordá-lo. Além disso, mostrou-se a necessidade desse trabalho estar 

apoiado em uma relação professor-aluno sólida (P↔A→PR), nos quais os papéis e 

posturas destes agentes estejam [re]conhecidos por eles. 

Estabelecendo uma analogia entre essa dissertação e o próprio processo de 

enfrentamento do TFG, tendo acontecida a definição/análise da temática e o 

conhecimento do processo, os sentimentos de medo e incerteza são afastados do 

processo, de modo a afirmar o papel central do discente em uma tomada de postura 

e [re]conhecimento da ação, atitude, e do método (aqui entendido como modo de 

sistematização das informações e atividades) a utilizar. Assim, dando continuidade 

ao processo, o presente item comenta o processo de definição das soluções 

projetuais, embora não se proponha a tratar dessas soluções como produto 

finalizado, evitando analisar o trabalho dos alunos em termos de resultado final da 

Representação enquanto Obra ou Artefato, ou adicionar a eles juízo de valor. 

Antes de se analisar os depoimentos dos participantes a esse respeito, 

recomenda-se ao leitor a releitura da estrutura dos PPPs dos dois cursos 

analisados, e suas respectivas matrizes curriculares (início do Capítulo 4), as quais 

terão reflexo no entendimento da estrutura ofertada pelos dois cursos e no processo 

de afirmação do aluno. 
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O conhecimento das soluções 

As evidencias aqui relatadas retomam a discussão relativa ao modo de 

abordagem do objeto arquitetônico utilizado pelos alunos enquanto Método para 

enfrentamento do Processo de Concepção e sua Afirmação como Sujeito no TFG. 

Retoma-se, também as observações realizadas anteriormente sobre o conceito de 

PPP das duas IES e o fio-condutor das disciplinas de Projeto Arquitetônico.  

De modo geral, os depoimentos coletados resumem e fundamentam o trinômio 

Diagnóstico-Análise-Síntese (citado anteriormente) destacando três processos que 

costumam embasar o desenvolvimento das Soluções Projetuais: 

i. Entendimento do Tema visando a posterior montagem de um Programa 

de Necessidades (leitura/diagnóstico/programa-pré-

dimensionamento/diretrizes); 

Para a solução dos estudos preliminares e do anteprojeto, usou-se o 
processo da “tentativa e erro” baseada no quadro de referência previamente 
constituído que orientava as tentativas.  Esse quadro de referência são os 
condicionantes projetuais (aspectos climáticos, físicos, topográficos, 
programáticos, legais, econômicos). Os estudos de referência também 
fazem parte do quadro de referência, uma vez que orientou a aluna no 
sentido de saber o que poderia adotar e o que deveria evitar. Enfim, a aluna 
fez e refez os esquemas inúmeras vezes até alcançar a melhor solução, 
embasada pelo quadro de referência. (Mariana, P-UFRN). 

Acredito que o principal princípio são os condicionantes projetuais. Um bom 
projeto tem que atender àqueles problemas impostos pelos condicionantes 
projetuais. Os estudos de caso, por sua vez, auxiliam a buscam de soluções 
para o projeto proposto. (Mariana, P-UFRN). 

ii. Pesquisa/observação/visitas a projetos semelhantes, que denominam 

“Estudos de Casos”, “Estudos de Referência” ou “Projetos Referência”; 

A pesquisa se fez presente em diversas etapas do trabalho. Primeiramente, 
foi realizada uma pesquisa conceitual sobre o tema em estudo, abrangendo 
a questão do turismo e da hotelaria, que teve grande importância na 
elaboração da problemática e do contexto do trabalho. Em seguida, foi 
realizada uma pesquisa sobre projetos de mesma temática que a proposta, 
quando foram realizados os estudos de referência indiretos. E, 
posteriormente, foi realizada uma pesquisa sobre o universo de estudo, e 
sobre os condicionantes legais e funcionais do projeto. Para tanto, a 
pesquisa foi a base fundamental para a elaboração da proposta, pois se fez 
presente em todas as etapas anteriores a definição do projeto. (Karine, E-
UFRN).    
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iii. Busca de uma solução começando pela Expressão-Livre de formas 

através de estudo Volumétrico. 

Este aspecto é em grande parte inerente ao próprio processo projetual do 
discente, mas, acredito que o recurso a analogias visuais com base nos 
estudos de referências diretos e indiretos realizados teve papel importante 
na geração de idéias. (Célia, P-UFRN). 

Saliente-se que o modo de abordar as etapas acima denotam uma postura 

pessoal de cada sujeito na elaboração-concepção do Projeto (sobretudo em i. e iii.), 

de modo que o progresso e o resultado das Soluções Projetuais percorrem 

caminhos largamente permeados pela subjetividade e a experiência do estudante a 

fim de resolver relações ou problemas incertos, como apontado por Schön (2000). 

As soluções são sempre realizações pessoais dos orientandos. Elas se dão 
quando, em meio a diversas questões, o aluno opta por uma determinada 
resposta. Isto é, baseado em sua própria experiência ou descoberta, após 
exaustivas análises, o aluno escolhe o caminho a ser seguido. (Ribamar, P-
UFC). 

Nesse sentido, a maioria dos depoimentos dos participantes ratificaram a 

necessidade de utilizar algum tipo de sistematização (Método) para orientar o 

processo de elaboração do TFG, e de manter-se consciente com relação à definição 

do Partido, corroborando o processo de tomada de decisão denominado por Schön 

(2000) de “experiência [re]construtiva”, segundo o qual o partido é um processo de 

geração de soluções70 por meio da sistematização de relações de diversas 

naturezas. 

Na minha opinião deve-se seguir o procedimento já consagrado por 
diversos autores. Primeiro conhecer o estado da arte do tema trabalhado 
através de pesquisa, depois sistematizar informações e definir princípios e 
conceitos para o projeto que será elaborado e por fim buscar soluções 
eficientes e inovadoras. Todas as fases devem ser acompanhadas por um 
constante processo de avaliação. (Fernando, P-UFRN). 

Mesmo sem contar com o embasamento propiciado por disciplinas que 

concentrassem seus estudos nos aspectos metodológicos da projetação, observa-se 

que os estudantes cearenses utilizaram algum meio instrumental para fundamentar 

a criação e o desenvolvimento da proposta. Ou seja, a ausência de contato anterior 

com um instrumental específico não inviabilizou o processo projetual ou de 

execução do TFG, embora o tenha tornando mais difícil. Além disso, também foi 

                                                            
70 Grifo do autor. 
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evidenciada maior dificuldade desses discentes expressarem de maneira harmônica 

os aspectos da técnica e da forma nas soluções projetuais adotadas e, sobretudo, a 

relação entre estes fatores, como se verifica nos textos a seguir. 

As dificuldades estavam sempre ligadas aos detalhes e técnicas utilizadas 
para executar aquele determinado ponto do projeto. Durante o curso, 
ficamos defasados no que diz respeito ao detalhe e execução de 
determinada técnica ou uso de determinado material em uma obra. (Bruno, 
E-UFRN). 

A discente demonstrou segurança no desenvolvimento do projeto; suas 
principais dúvidas foram mais de ordem programa/cortes e depois de ordem 
técnica (detalhes e dimensionamento de estrutura e equipamentos 
complementares), as quais foram solucionadas com o apoio da orientadora 
e consulta a profissionais especializados da área de tecnologia. (Célia, P-
UFRN). 

Tive medo de não conseguir expressar pelo desenho tudo aquilo que eu 
havia estudado. (Simone, E-UFC).   

Senti muita dificuldade para definição do programa de necessidades e 
dimensionamento de alguns elementos do programa. (Letícia, E-UFC). 

As maiores dificuldades em relação ao processo projetual foram de ordem 
funcional. Por se tratar de uma proposta de resort, que apresenta um 
programa complexo, foram surgindo dúvidas quanto a elaboração do 
programa de necessidades, das relações entre os ambientes, a definição do 
público-alvo e a quantificação da população, e dos fluxos distintos de 
hóspedes e funcionários. (Karine, E-UFRN). 

O croqui ou esboço sempre foi a base para experimentação e tomada de 
decisões. Às vezes foi necessário fazer simulações de desempenho para 
aferir a eficiência de soluções no que diz respeito ao conforto ambiental. 
(Fernando, P-UFRN). 

Nas duas instituições, tanto orientadores quanto orientandos ressaltaram que o 

domínio relativamente reduzido da relação técnica-forma dificultou o 

desenvolvimento das soluções projetuais. Apesar de alguns estudantes terem uma 

postura mais “madura” a respeito, em várias orientações foi verificado que eles 

iniciavam o processo de concepção das soluções ao transformar o programa em 

croquis da forma, mas que essa última, no entanto, aparentava representar apenas 

o envoltório/“vestimenta” do artefato, como se o elemento construtivo não fosse, 

também, um elemento estético. Essa bipartição entre forma e estética é um 

entendimento que contraria as indicações de vários autores na área (comentadas no 

Capítulo 1), como Mahfuz (2003), segundo o qual “o horizonte do projeto é o que 

distingue a leitura como estética” (p. 67). 
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Nesse sentido, vários estudantes afirmaram sentir-se “carente(s) de práticas 

embasadas na Teoria da Arquitetura e do Projeto”, situação que denota a separação 

entre prática e teoria durante o processo projetual que se manifesta em nossos dias 

e facilmente observada nas “posturas assumidas e contradições presentes nos (não) 

questionamentos dos estudantes que enfrentam o TFG”, conforme também 

comentado por alguns professores, que alegam poucas vezes “receber um aluno 

com base teórica e metodológica realmente sólida”. 

Confrontando-se os dois aspectos supracitados (dificuldade na concepção sob 

a perspectiva da relação técnica-forma, e presença/ausência da Teoria nas 

disciplinas de Projeto Arquitetônico) com as estruturas curriculares dos cursos 

analisados, deduz-se que algumas das dificuldades do CAUUFC se devem a: 

1- pouca existência (verificada nas ementas das disciplinas) de uma prática 

projetual embasada no estudo da relação do trinômio espaço-forma-

função, tarefa que é transferida para disciplinas inicias, mas acaba 

ficando à margem de análise ao próprio objeto arquitetônico do estudante; 

2- apenas no 9º semestre o estudante cursar uma disciplina especificamente 

direcionada ao estudo da Teoria da Arquitetura e Urbanismo; 

Por sua vez, na matriz curricular do CAUUFRN verifica-se que (i) as ementas 

das disciplinas de Projeto Arquitetônico dão ênfase à concepção projetual que 

valoriza a relação forma-função e (ii) há presença de disciplinas voltadas para o 

ensino de metodologia projetual e teoria da arquitetura. Apesar disso, nos 

questionários e entrevistas, alguns alunos afirmaram ter dificuldade na concepção 

do projeto, sobretudo no que se refere à progressão das idéias e conceitos ao 

adentrar na discussão desse binômio, embora a observação do processo de 

geração da obra e os produtos apresentados às bancas não reflitam esse tipo de 

problema (apresentaram resultados muito satisfatórios). 

De modo geral, as diretrizes que regem os PPPs dos dois cursos analisados 

tem como base a Concepção Dialética do Conhecimento (CORAZZA, 1991 apud 

Rheingantz, 2003, p. 122 - apresentada no capítulo inicial), refletindo-se nas bases 

das disciplinas da área de Projeto [Arquitetônico], no processo de produção dos 

TFGs e na definição de métodos a serem usados na geração de conhecimento e 
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soluções, a maioria dos quais relacionados ao princípio da SIMILARIDADE, e 

desenvolvidos a partir das etapas Síncrese-Análise-Síntese71, como segue. 

Na 1ª Etapa (Síncrese), os depoimentos dos estudantes destacaram o papel 

da Passionalidade (escolha de temas através de relações afetivas) como 

background para a construção do referencial-teórico do Projeto, possibilitando a 

valorização das “interpretações dos alunos, suas experiências, formas de expressão, 

linguagem e manifestações culturais” (CORAZZA, 1991 apud Rheingantz, 2003). 

Nesse sentido, verifica-se a importância do trinômio experiência, afetividade e 

relações culturais do sujeito [aluno] no [re]conhecimento do processo projetual, o 

que corresponde ao esforço para trabalhar a realidade pessoal do estudante capaz 

de intervir na realidade social, a fim de possibilitar uma prática projetual mais 

madura, como mostram os depoimentos a seguir.  

Este TFG (da Simone) vejo como um muito bom desempenho. Ela fez uma 
pesquisa inicialmente sobre o tema em questão, tanto no que diz respeito à 
educação quanto à arquitetura escolar, e ao iniciar suas incursões no 
projeto, também pesquisou vários processos construtivos e materiais. 
Considero que nestes dois semestres de TFG ela amadureceu muito e 
chegou a resultados muito positivos em seu projeto (Cristiane, P-UFC). 

Na minha opinião deve-se seguir o procedimento já consagrado por 
diversos autores. Primeiro conhecer o estado da arte do tema trabalhado 
através de pesquisa, depois sistematizar informações e definir princípios e 
conceitos para o projeto que será elaborado e por fim buscar soluções 
eficientes e inovadoras. Todas as fases devem ser acompanhadas por um 
constante processo de avaliação (Roberto, P-UFRN). 

A 2ª Etapa (Análise) corresponde à compreensão (análise e discussão) do 

Tema abordado através de uma montagem de um quadro de referencial teórico, 

correspondente à pesquisa realizada e trabalhada sobre o tema; estudos para 

delimitação dos problemas e estrutura do programa (destacado por participantes nos 

depoimentos a realização de estudos de fluxo e das funções); entendimento do 

aspecto espacial da paisagem e do entorno; respeito e aplicação dos condicionantes 
                                                            
71 Síncrese (termo que nesse texto será substituído por Sincretismo, em virtude dessa palavra não 
existir no dicionário brasileiro): consiste nas variáveis objetivas e subjetivas do conhecimento prévio 
do aluno, capazes de buscar o conhecimento teórico na abordagem e análise de temas relacionados 
às vivências, posturas, idéias, etc., das experiências pessoais do aluno.  
Análise: permite uma transcendência do conhecimento empírico para o conhecimento teórico através 
de associações relativas ao problema proposto com a realidade sócio-cultural, construindo elementos 
constitutivos capazes de elucidar e sintetizar as descobertas no processo de elaboração de idéias e 
conceitos, cujo arcabouço teórico constrói propostas projetuais.  
Síntese: volta aos elementos separados (na teorização) em um processo de divulgação da(s) 
solução(ões) ao objeto proposto identificado em uma práxis, cujo processo projeta soluções ao 
problema proposto expressados em uma concepção de mundo, sociedade, de homem, e teoria. 
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legais do sítio e do potencial da edificação; concordância com os aspectos 

econômicos; construção de potenciais construtivos e materiais condizentes à 

proposta em elaboração; estudos de técnicas de representação e expressão; análise 

de referenciais de Projetos “semelhantes” (os Projetos Referência), visando 

identificar a pertinência de determinados elementos constitutivos e conceituação da 

proposta para a delimitação da idéia. 

Vários participantes das duas IES ratificaram tais posturas, destacando os 

Projetos de Referência como um elemento essencial para a progressão das idéias 

em virtude da geração de similaridades entre programas que possam construir 

princípios norteadores de idéias e conceitos:  

Este aspecto é em grande parte inerente ao próprio processo projetual do 
discente, mas, acredito que o recurso a analogias visuais com base nos 
estudos de referências, 72diretos e indiretos realizados, teve papel 
importante na geração de idéias. (Célia, P-UFRN). 

O principal princípio são os condicionantes projetuais. Um bom projeto tem 
que atender àqueles problemas impostos pelos condicionantes projetuais. 
Os estudos de caso, por sua vez, auxiliam a buscam de soluções para o 
projeto proposto. (Luíza, P-UFRN). 

 Diante da alegada importância dos estudos de referência para o processo 

projetual, ressalta-se que, durante as bancas (tanto dos participantes dessa 

pesquisa quanto de outros estudantes), vários examinadores comentaram que os 

universitários analisavam apenas superficialmente esse Quadro Referencial de 

Obras, deixando, portanto, de usufruir de todo seu potencial. 

Além disso, no intuito de criar relações analógicas alguns dos trabalhos 

apresentados demonstram análises muito superficiais dos estudos de referencia, 

realizadas apenas através de Imagens e Plantas73, ou mesmo feitas a partir de 

visitas ao local do Projeto referência, mas sem acesso ao respectivo material 

técnico. 

A 3ª Etapa (Síntese) é o momento em que o aluno retoma as suas 

experiências, em busca de possíveis soluções, novas mudanças e posturas: do 

                                                            
72 Grifo do autor. 
73 Tal tratamento do instrumento poder levar o estudante a um processo de concepção projetual em 
moldes do Plantismo e Formismo (MARTÍNEZ, 2000 & LIMA, 2003). 
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agente ou sujeito; do mundo; do ambiente; da paisagem. Nessa etapa, é essencial o 

uso de modos de expressão conjunta e eficiente do problema e da solução 

encontrada; no caso dos TFGs dos grupos participantes sobressaem os estudos de 

Volumetria (conforme visto), os principais meios empregados na abordagem, 

destacados entre os estudantes das duas IES:  

Acredito que partir da volumetria é um método bastante eficaz. Estudos de 
maquetes para que o aluno tenha uma visão geral da obra e depois 
solucione a planta. (Felipe, P-UFRN). 

Para a solução dos estudos preliminares e do anteprojeto, usou-se o 
processo da “tentativa e erro”, baseada no quadro de referência 
previamente constituído que orientava as tentativas.  Esse quadro de 
referência são os condicionantes projetuais (aspectos climáticos, físicos, 
topográficos, programáticos, legais, econômicos). Os estudos de referência 
também fazem parte do quadro de referência, uma vez que orientou a aluna 
no sentido de saber o que poderia adotar e o que deveria evitar. Enfim, a 
aluna fez e refez os esquemas inúmeras vezes até alcançar a melhor 
solução, embasada pelo quadro de referência. (Luíza, P-UFRN). 

Diante dessas afirmativas, observou-se que a construção do processo projetual 

dos estudantes das duas IES (mesmo que descompassados em virtude do atraso do 

grupo da UFC por razões já explicadas) possui um desenvolvimento semelhante, 

remetendo à Subjetividade do Sujeito apoiado em uma instrumentação 

sistematizada da Realidade a qual pertence e atua esse sujeito, como resumido por 

uma participante: 

A seqüência de estudos (abordagem conceitual  estudos de referência  
estudo dos condicionantes  elaboração da proposta) facilitou o 
conhecimento sobre o tema e a definição do tipo de projeto que se desejava 
desenvolver. Foi essencial também conhecer todas as leis e diretrizes que 
delimitavam legalmente e ambientalmente a proposta, bem como entender 
todas as limitações do terreno antes de chegar a elaborar um partido 
arquitetônico. (Karine, E-UFRN). 

De modo geral, merece destaque a totalidade dos orientadores ter mencionado 

que o aluno é o responsável pelas decisões, de modo que compete ao orientador 

“acompanhar o trabalho escolhido livremente pelo aluno” (Cristiane, P-UFC). 

As soluções são sempre realizações pessoais dos orientandos. Elas se dão 
quando, em meio a diversas questões, o aluno opta por uma determinada 
resposta. Isto é, baseado em sua própria experiência ou descoberta, após 
exaustivas análises, o aluno escolhe o caminho a ser seguido. (Ribamar, P-
UFC). 

O comentário acima sugere que o campo da tomada de decisões pode ser 

dividido em duas etapas: (i) decisões alcançadas pelos alunos em seu próprio fazer; 
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(ii) decisões tomadas a partir de um questionamento apontado pelo professor. Além 

disso, no que se refere ao momento da seção de orientação, a pesquisa realizada 

(especialmente as observações das orientações) indicou que: (a) algumas soluções 

eram apresentadas pelos estudantes como produto de suas reflexões extra-

orientação; (b) outras soluções surgiam como resultado nas conversas com o(a) 

orientador(a) naquele momento.   

Em todos os problemas, as orientações foram indispensáveis para atingir as 
soluções, tanto em relações a parte teórica do trabalho, quanto em relação 
ao desenvolvimento do projeto. Desde a abordagem conceitual do tema e 
dos estudos de referência, até a elaboração do programa e do processo 
projetual, a experiência da orientadora com projetos do mesmo tema foi 
essencial. [...] Especificamente em relação ao processo projetual, foi de 
grande importância a análise de projetos similares, que acabam se tornando 
um parâmetro para elaboração da proposta. [...] Quando o projeto já estava 
sendo elaborado, algumas edificações partiam do funcional para o formal, já 
que o tema apresentava certa complexidade. Neste processo o ponto de 
partida era o programa, elaborado a partir da bibliografia específica para o 
tema, e os estudos de referência, e a finalização se dava na concepção 
formal, através de estudos de volumes e materiais. [...] Já quando a 
edificação tinha uma maior liberdade funcional, partia-se da concepção 
formal que se valia muito de referências estéticas que se adequariam ao 
tema e ao contexto local. (Karine, E-UFRN). 

Permanecem, portanto, as questões relacionadas à origem dessas soluções, a 

subordinação (ou não) do aluno às soluções apresentadas pelo orientador e a 

autoria do projeto concebido, questões que podem ser traduzidas em termos de 

autonomia do estudante. 

 

4.5. A Autonomia e o Sujeito do Ato de Projetar 

A partir do momento em que se entende o processo de ensino-
aprendizagem como atuando na fronteira entre o ser e o mundo, ou seja, na 
interface entre essas duas dimensões que geram conteúdos significativos 
crescem em importância o conceito das “relações”. Essas relações 
acontecem em três níveis: no nível pessoal, com suas pulsões e impulsos; 
no nível social, com seus aspectos comportamentais; no nível cultural, 
campo do conhecimento coletivo compartilhado. (CARSALADE, 2003, p. 
151). 

A última secção desse capítulo foi delimitada visando tecer comentários com 

relação ás práticas/posturas de um Sujeito Autônomo, e se alimenta dos resultados 

apresentados nas secções anteriores (não há novos resultados a acrescentar) 

sinteticamente retomados, e agora entendidos a partir de um novo olhar, derivado da 
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prática centrada na Reflexão-na-Ação de Schön (2000), e no ideário de Paulo Freire 

(1996), segundo o qual a formação do aluno deve ser embasada através de 

posturas que levam a transformá-lo em um Sujeito crítico, capaz de reconhecer seu 

papel na história (principalmente a sua) e entendê-lo, para ser capaz de dar 

respostas através de posturas reflexivas. 

Defendendo que a formação do aluno parte de um processo reflexivo 

pertencente a ele (aluno) e do qual o docente participa como espectador motivador, 

retoma-se aqui a pergunta-chave dessa Dissertação: estudantes no final de curso 

de AU são sujeitos Autônomos no Processo Projetual que gera o TFG?  

A pesquisa realizada para subsidiar essa discussão não teve a pretensão de 

avaliar qual o “grau” dessa Autonomia e, sim, de delimitar a problemática em torno 

da Relação Professor-Aluno (RPA) e estabelecer posturas que propiciem ações 

mais autônomas dos estudantes (futuros profissionais) na busca de uma prática 

autêntica e [re]conhecida em suas ações como sujeitos, configurando-se, assim, 

como elementos de discussão e enriquecimento da temática corrente. 

Os resultados obtidos nas duas Universidades permitiram ao pesquisador 

observar/analisar/elencar situações e modos de construção e posturas projetuais. 

Verificou-se, assim, que a atividade do TFG promove nos alunos diversas 

experiências, dentre as quais se destacam o Medo e a Insegurança (sejam 

relacionadas ao objeto a ser trabalhado, a relação entre orientador-orientando, ou a 

postura daquele que idealiza o Artefato Arquitetônico). Tal condição reflete uma 

atividade projetual ainda insipiente ou imatura (SCHÖN, 2003), pois o individuo se 

encontra na fase final de sua atividade projetual acadêmica (último semestre das 

disciplinas de projeto) e antes do início de sua vida profissional. 

Nesse sentido, para aumentar o envolvimento dos alunos no TFG, e reduzir 

suas inseguranças é essencial incentivá-lo a assumir sua conduta pessoal, aqui 

entendida não como a auto-suficiência patológica definida por Boutinet (2002), e sim 

compreendida como uma dimensão sócio-cultural de um Sujeito que se envolve com 

uma prática a partir de uma Subjetividade própria e sensível ao contexto no qual se 

insere (local, regional e global). 
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Ao confrontarmos o perfil do profissional a ser formado pelas duas IES, as 

matrizes curriculares descrevem uma postura global-local, centrada em um perfil 

generalista que permita o futuro profissional atender as demandas da sociedade e 

se posicionar criticamente frente a elas. 

Embora essa postura seja eminentemente prática e racional, os depoimentos 

evidenciaram várias emoções associadas à experienciação do TFG, relacionadas ao 

modo do estudante compreender a situação (i) como se fosse a primeira vez que 

realizasse um trabalho dessa natureza; (ii) como se precisasse demonstrar a 

capacidade de realizar “O Projeto” ou “A Prima-obra”. 

Boutinet (2002) destaca as condutas patológicas como a conseqüência de 

nossa inabilidade em dominar os processos que conduzem a concepção Projetual 

(p. 15). Arroladas no Capítulo 01, os grupos participantes apresentaram sinais de 

algum impulso ou condutas patológicas, sendo elas: Narcisismo, Mimetismo, 

Procedural e Utópico. Tal impulso leva o estudante a realizar trabalhos que não 

possuem conexão com aquele que projeta (o Sujeito) nem com o contexto sócio-

cultural que vivencia (CARSALADE, 2003). Contudo, alguns desses impulsos foram 

superados no decorrer do processo. 

Saliente-se, contudo, que esses desvios não são expressos apenas pelos 

discentes, mas também por alguns professores e até socialmente. Em linhas gerais, 

eles também podem ser fomentados por estruturas curriculares insipientes, e através 

de posturas que, ao invés de desenvolverem a formação do Sujeito Autônomo, 

reforcem o entendimento do perfil de profissional como rótulo definidor do perfil do 

sujeito. 

Entre os participantes da pesquisa, as condutas ou desvios do Mimetismo e 

Procedural foram as mais evidenciadas em algum momento do processo de 

desenvolvimento dos TFGs. Tais problemas estiveram presentes em quatro 

situações: 

i. cultura de projeto apresentada sob forma de observação de 

“exemplares” arquitetônicos ou grades, matrizes, organogramas e/ou 

fluxogramas, respectivamente; 
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ii. desenvolvimento da concepção embasada na demonstração 

[concepção] de idéias do orientador(a); 

iii. na concepção enraizada ou assujeitada em sistemas tecnológicos 

correntes; 

iv. projeção de trabalhos Standards. 

Essas condutas [muito praticadas] anulam a experiência do Sujeito com o 

objeto, exemplificada na prática de analisar os Estudos de Referência apenas pela 

perspectiva formal ou funcional (planta baixa do artefato)74. 

O “vivenciar” (também caracterizado pelo uso dos termos vivência, experiência, 

experienciar, adquirir “bagagem” ou background) foi destacado pelos participantes 

(alunos e professores) da pesquisa como condição sine quae non para as posturas e 

decisões relativas à concepção do TFG, refletindo-se na compreensão do processo 

de projetação e possibilitando que a concepção do novo objeto seja realizada de 

modo fluente, coerente e autêntico. 

Um das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou professora ensaiem a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, 
comunicante, transformador e criador, realizador de sonhos, capaz de ter 
raiva porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de 
reconhecer-se como objeto. (FREIRE, 1996, p. 41). 

Sobre a dimensão da Relação Professor-Aluno (RPA), no item que elucida a 

Orientação e os Papéis do Docente e Discente na relação de orientação, a 

necessidade do docente atuar como elemento formador, fomentador e transformador 

para o aluno-sujeito (P↔A→Pr), distanciando-se de uma relação Paternal, que 

produziria um docente co-autor do processo, conseqüência da insegurança do 

estudante (A↔P→Pr), no qual o professor “assume” o processo de soluções da 

atividade projetual. 

A formação do Sujeito Autônomo possui sua Gênesis na formação da 

atividade projetual do aluno em um processo de ensino-aprendizagem e não deve 

ser confundido com o aluno “livre”. 

                                                            
74 O famoso “Formismo” ou “Fachadismo” muitas vezes comentado nas defesas. 
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 A autonomia, mesmo na raiz do termo observado como “estado de 

independência”; e/ou “ser livre/ liberdade”, não pode ser confundida segundo o 

emprego da palavra e seu significado: um aluno espontâneo; de si mesmo ou por si 

mesmo, conforme evidenciado na raiz da palavra grega Autos. 

Portanto, disciplinas de projeto que fomentem sujeitos coerentes ao contexto 

sócio-cultural capazes de sensibilizar esses Sujeitos (alunos) diante do contexto 

(local, regional e global), devem ser trabalhadas apoiando a Subjetividade do aluno 

e suas experiências/vivências pessoais; embasadas na Teoria, instrumento 

antecipatório e definidor de conceitos e posturas através do qual permitirá o Sujeito 

intervir com mais coerência no espaço, obra ou artefato. 

Complementar a essa leitura, o termo “vivenciar” não pode ser aplicado apenas 

às condições pessoais, apesar de ser um importante elemento. O termo deve ser 

ampliado ao processo de conhecimento da disciplina, da ampliação do estudo e do 

conhecimento de Projetos (destacados pelos participantes de Estudos de 

Referência). 

Creio poder afirmar (...) que toda prática educativa demanda a existência de 
sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o 
seu cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de 
materiais; implica em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, 
utopias, ideais. (FREIRE, 1996, p. 70). 

O Método/abordagem foi destacado como presente nos depoimentos, mas no 

grupo participante do CAUUFC, foi observado que a falta de uma disciplina 

metodológica permeou a dificuldade do processo 

Em particular, um instrumento foi evidenciado como fomentador para o 

processo: os Estudos e Análises de Obras-Referência. 

A aplicação do Método, em especial o observado acima, conduz a uma prática 

mais epistemológica de Metodologia Projetual, na qual, a abordagem fundamenta 

essa prática da disciplina projetual, distanciando do conhecimento empírico o 

processo. Quanto a isso, esses estudos de referência não podem ser tratados de 

forma superficial. Apesar da conduta projetual não corresponder a uma prática de 

natureza científica das ciências sociais, anteriormente destacado, a utilização de 

certo instrumental leva o Sujeito ao [re]conhecimento do processo. 
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Em termos metodológicos há várias possibilidades de incrementar o processo 

de projetação, adicionando a ele conhecimentos diferenciados que o qualificam – 

como, entre outros, os estudos de tipologia, as pesquisas na área comportamental 

(Behavioral Research) e de sintaxe espacial, as investigações ligadas ao conforto 

ambiental –, que não foram mencionados nesse trabalho, mas fazem parte de um 

universo que complementa significativamente a atividade projetual, ampliando a 

instrumentação do estudante e potencializando a base que o habilita a tomar 

decisões projetuais mais adequadas ao problema enfrentado.   

Finalmente, diante das muitas considerações tecidas nessa dissertação a 

respeito da Relação Professor-Aluno e da autonomia do estudante no processo de 

elaboração do TFG, é possível afirmar que o entendimento dessa postura passa, 

necessariamente, pela natureza pessoal do aluno e seu modo particular de lidar com 

processo projetual. Ressalte-se que não se trata de uma falsa-liberdade em que o 

aluno pode tudo, mas de uma conduta centrada em Si mesmo (Sujeito e sua 

natureza Pessoal), e que valoriza a intermediação do docente (P↔A→PR) como 

crítico e agente de um contexto maior, o próprio contexto no qual a relação ocorre. 

Respeitando as evidências e posturas supracitadas, observou-se: 

i. A matriz curricular do CAUUFRN apresenta-se como uma estrutura 

capaz de minimizar os problemas pertinentes ao processo, observado 

que a metodologia projetual está presente em disciplinas 

complementares às disciplinas de Projeto, e que essa fomenta o estudo 

embasado em uma construção metodológica de ensino e de projeto 

baseado na complexidade do artefato e na construção do 

método/abordagem do estudante, e não no porte da edificação ou do 

docente; 

ii. A Metodologia apresentada pelo CAUUFC apresenta-se sob uma 

condição insipiente, visto que não existe disciplina que enfoca 

exclusivamente o método de concepção, cuja expressão metodológica 

fica a encargo do docente, nas disciplinas de Projeto Arquitetônico, 

podendo induzir a uma condição de Paternalismo à RPA no processo de 

orientação. 
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Portanto, é possível inferir-se que a formação de um Sujeito Autônomo, que 

esteja adequadamente inserido no Processo projetual e aja de acordo com a 

problemática em estudo, requer que a estrutura curricular e corpo docente dos CAUs 

ofereçam aos seus discentes disciplinas que desenvolvam: (i) Método/Abordagem 

que permitam a elucidação e o aprofundamento da noção de Concepção Projetual; 

(ii) a valorização da afetividade como elemento auxiliar ao processo de tomada de 

decisões, à escolhas e experimentação de Temas; (iii) Relação Professor-Aluno 

estruturada na confiança e respeito recíprocos, e no conhecimento do processo 

projetual e do papel de cada agente envolvido na situação ensino-aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tudo tem começo e meio. 
O fim só existe para quem não percebe o recomeço. 

(Luís Gasparetto). 

Esta Dissertação, intitulada “A Relação professor-aluno e a afirmação do 
discente como sujeito do processo projetual: Um estudo exploratório sobre a 
produção do Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFC 
e na UFRN” apresentou um trabalho de caráter exploratório focado na última etapa 

de formação em projeto do estudante de AU brasileiro, o TFG. 

O trabalho realizado é justificado por se entender que no desenvolvimento 

dessa atividade os estudantes experimentam um momento de grande 

responsabilidade em relação ao produto (diferentemente das disciplinas de projeto, 

nas quais o professor pode conduzir o processo de modo mais diretivo) bem como 

maior possibilidade de afirmar-se como um sujeito autônomo no contexto do 

processo projetual. A Dissertação tem como objetivo principal a discussão da 

autonomia do aluno como sujeito do processo projetual, tendo como base o 

reconhecimento da importância da Relação Professor-Aluno (RPA) para esse 

processo. 

Saliente-se, ainda, que, no contexto dos CAUs brasileiros, os principais loci da 

formação desse sujeito são as disciplinas de atelier, nas quais a Relação Professor-

Aluno (RPA) torna-se o cerne do aprendizado. Diante da complexidade desse 

ambiente e das relações aí existentes, é obvio que uma estrutura curricular de um 

CAU precisa prever a integração dos conteúdos pragmáticos distribuídos pelas 

disciplinas, sendo, no entanto, nas disciplinas de projetação que se concentra do 

ensinar-aprender a projetar (MAHFUZ, 2009).  

A problemática tratada gira em torno do ensino de arquitetura, tendo como 

base questionamentos surgidos a partir das leituras que proporcionaram a 

construção de um referencial teórico relacionado ao processo de ensino-

aprendizagem em AU. Dentre as perguntas assim geradas destacam-se (i) os 

principais problemas para enfrentamento do TFG, (ii) as preocupações 
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metodológicas do discente, (iii) o papel de docentes e discentes na elaboração do 

TFG e no processo projetual. 

Participaram da pesquisa empírica 10 duplas professor/estudante, metade das 

quais vinculadas ao CAUUFC e a outra metade ao CAUUFRN. A atividade recorreu 

a multimétodos, promovendo a somatória de dados gerados a partir de observações 

de sessões de orientações, entrevistas não-estruturadas e aplicação de três tipos de 

questionários. A utilização dessa abordagem permitiu que fosse traçado um amplo 

quadro qualitativo da questão em foco. O resultado alcançado elencou diversas 

situações e posturas pertinentes ao processo (tanto docentes, quanto discentes), 

permitindo uma aproximação maior do [re]conhecimento dos papéis de cada um, e a 

ampliação das discussões sobre a problemática. 

Apesar do resultado satisfatório, algumas críticas merecem ser elencadas 

como sugestões para futuras pesquisas sobre o assunto; (i) a necessidade de 

enxugamento dos instrumentos de pesquisa, cuja riqueza de análise poderia ter sido 

maior (ex.: Fotografias de esboços/croquis da evolução do processo de cada aluno); 

(ii) ampliação do universo de grupos, destacando a infelicidade de não se ter 

incluído a UNIFOR; (iii) maior disponibilidade de tempo para acompanhar mais 

orientações semanais dos trabalhos. 

Independentemente desses vieses, a pesquisa detectou cinco problemas cujo 

enfrentamento pode auxiliar o estudante-graduando a entender melhor o processo 

projetual, e cuja indicação é uma contribuição desta Dissertação para novas 

pesquisas na área (i) entendimento do TFG como Mito; (ii) dificuldade na Escolha do 

Tema; (iii) pouca Consciência do Método; (iv) paternalismo; (v) desconhecimento do 

papel dos agentes envolvidos no processo. 

A rotulação do TFG como Mito diz respeito ao seu entendimento como uma 

última experiência acadêmica, uma situação “quase profissional”, na qual os 

estudantes se colocam diante de situações-problemas de modo aberta e livre, o que 

gera muita expectativa e algum medo com relação ao sucesso na realização do 

trabalho. Como consequência desse juízo, todo o processo passa a ser 

superdimensionado, o que dificulta a própria escolha do tema e seu enfrentamento. 

Por sua vez, destaca-se entre razões pessoais e escolha do Tema é destacada 
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como fator fundamental para a construção da maturidade do aluno ao iniciar a 

atividade, para o que contribuem sua experiência (discutida em item anterior) e 

background, bem como a utilização de métodos sistemáticos para abordagem do 

problema. 

É bem verdade que se analisarmos a vida profissional, os arquitetos recebem o 

Tema do projeto, já que é uma demanda sócio-ambiental. Mas a análise está sendo 

feita sobre a construção de uma Autonomia de um Sujeito capaz de analisar a 

realidade na qual está se intervindo (processo de formação do sujeito). A construção 

do Projetar do estudante deve ser permeada através de situações que fomentem 

essa condição. Criar situações em que o estudante avalie as condições e se coloque 

diante delas através de ações, resulta na construção de um sujeito capaz de se 

afirmar no processo. 

Conforme visto na discussão da problemática sobre um ensino de arquitetura 

com bases epistemológicas mais consistentes, destacadas a Cultura e a Teoria 

como elementos importantes para a formação discente, uma abordagem de 

disciplinas de projetos nas quais os estudantes pudessem escolher seus Temas, 

proporcionaria a construção da Maturidade através da atividade teórica 

fundamentada na pesquisa por definições e conceitos de possíveis temas e 

programas a serem abordados sob uma análise do lugar a ser inserido, como se 

fosse uma “consultoria” na qual, o estudante, devesse realizar uma viabilidade 

arquitetônica para o sítio escolhido. 

Conscientizado disso, o estudante se afasta de determinadas escolhas por 

temas considerados “faraônicos” ou sem “significados”, como se o projeto, seja nas 

disciplinas de projeto, seja no TFG, tenha que ser concebido sob standards de 

“Prima-obras”. Outro ponto observado como problemático, e que delimita uma 

questão maior, é a função de valor social do Tema, muito mencionada nos TFGs e 

em alguns momentos das orientações, e que possui certo anacronismo quanto ao 

termo empregado, condição dominante para o estudante na determinação dos 

temas. 

O tema metodologia científica (já embasado sobre definições e quanto sua 

importância) em sentido amplo, de sistematização do processo e definição de um 
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Método, é analisada diretamente no que se refere à pesquisa e quanto às 

consequências diante do observado em termos de 

entendimento/importância/utilização no processo, pois o ser cognoscível reforça a 

sua criticidade em uma rigorosidade Metódica, cuja relação educador-educando 

possibilite essa postura crítica, da não transmissão do saber (FREIRE, 1996). 

É a postura dos estudantes diante do processo de elaboração das propostas. 

Que métodos foram empregados? Existiu consciência do método? 

Diante das respostas apresentadas e as observações das orientações dos 

grupos das duas IES, houve uma congruência nas respostas quanto ao método 

utilizado. 

Diante do observado na pesquisa, o partido (enquanto consciência da 

existência) foi destacado nos questionários em função do modo como é definido e 

sua importância para o processo projetual. Por conseguinte, foi observada a relação 

técnica/forma, apontada pelos estudantes e professores como um elemento que 

dificulta o processo. 

A Relação Professor-Aluno (RPA) foi um elemento pertinente à montagem dos 

questionários, e levado em consideração na observação das orientações. As 

pesquisas de Schön (2000) sobre a problemática da RPA, principalmente ao 

observar o Modelo do tipo Vitória/Derrota (p. 109), cuja relação de confiança, o papel 

de cada agente (docente e discente) e a relação entre esses agentes são 

importantes para a construção do processo e formação do Sujeito Autônomo (para 

esta Dissertação). 

Diante dessa relação, certas inseguranças podem aparecer no processo. O 

surgimento de desconfiança pode levar os agentes a uma postura de competição e, 

logicamente, o professor levará total vantagem sob sua condição e posição. 

Tais inseguranças podem levar o processo a um estágio em que o medo de dar 

continuidade ao processo pode gerar uma relação de dependência do estudante. 

Schön (2000) coloca a concepção sob um estado de conhecer-na-ação através de 

um reconhecimento em cada gesto do processo de concepção. Consequentemente, 
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o reconhecimento leva o aluno a uma reflexão do seu processo, denominado por 

Schön de reflexão-na-ação. 

Portanto, se o aluno reflete sob o processo suas ações empregadas no projeto, 

e se durante o processo as inseguranças e, consequentemente, o medo compõe o 

processo, quem assume o papel de reflexão no processo? 

Sobre esse estado, coloca-se a questão da “autoria”, não do artefato, mas do 

processo. Diante dos medos e inseguranças o aluno recorre ao professor, através 

de questionamentos e colocações de dificuldades, tais como; “não consigo resolver 

[...]”; ou “ficou assim, mas a solução não agrada” (Luciana, E-UFRN). 

Em tais momentos o professor entra no processo, orientando o aluno na 

observação do que foi realizado (as soluções inicialmente apresentadas) através de 

questionamentos e através de colocações de possíveis condições que devem ser 

interpretadas. 

É comum nesses momentos o professor desenhar e mostrar possibilidades e 

questionar sua ação, bem como confrontar a solução com a do estudante. Esse 

específico momento pode ocasionar três problemas: (i) situação de Vitória/Derrota 

exposto por Schön (2000); (ii) condição de dependência, na qual a produção de 

soluções dependa das ações do professor; (iii) solução adotada como resultado do 

desenho (leia-se: entendimento) do professor, e não de questionamentos do aluno. 

Sob essa condição em que o aluno, cuja problemática não é rara nas 

disciplinas de projeto e muito menos no TFG, será essa condição a partir daqui 

denominada de Paternalismo. 

No que se refere ao modo como os estudantes abordam o projeto, a pesquisa 

indicou que os mesmos se mostram mais seguros e eficientes caso (i) sejam 

capazes de adotar uma abordagem sistemática para o processo de elaboração do 

seu TFG e (ii) se reconheçam como agente ativo (Sujeito) do processo, de modo a 

conquistar sua Autonomia (liberdade consciente que possibilita a tomada de 

decisões e a adoção de abordagens/soluções que considere condizentes com os 

problemas). 
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A noção de responsabilidade no TFG está sujeita a determinados imperativos 

do contexto e da atividade desenvolvida, que causam insegurança nos estudantes, 

refletindo-se em desvios patológicos que perturbam o processo (BOUTINET, 2002), 

tais como o narcisismo e a utopia, entre outros. Um olhar mais próximo sobre os 

elementos elencados pelo resultado da pesquisa evidenciou inseguranças 

resultantes do entendimento da Relação Professor-Aluno. Tais inseguranças são 

reflexos dos processos existentes na elaboração do TFG, e, muitas vezes, de 

qualquer projeto. 

O entendimento desses problemas é uma tentativa de enriquecer as 

discussões sobre a Relação Professor-Aluno no âmbito do TFG, apontando para a 

necessidade de futuros estudos que venham a complementar esse trabalho no 

sentido do desenvolvimento de um sujeito autônomo. 

Diante de tais proposições e considerações, repete-se a pergunta: ao elaborar 
seu TFG o estudante age como um Sujeito Autônomo? 

 A resposta a esta questão ainda é dúbia, provavelmente necessitando de 

pesquisas mais aprofundadas, amplas e sistematizadas do que os estudos 

exploratórios realizados para o desenvolvimento dessa dissertação. Apesar dessa 

consciência, nesse momento é possível dizer que há estudantes mais maduros, que 

mostram relativa autonomia, e outros menos autônomos.  

Esse tipo de afirmação apóia-se no reconhecimento da autonomia como um 

processo lento e individual, cujo alcance relaciona-se a: ser capaz de enfrentar os 

problemas envolvidos no processo; ser humilde com relação a ele; adotar uma 

postura que envolva curiosidade, constatação rigor metódico, construção, diálogo e 

reflexão crítica (FREIRE, 1996).  

Para tanto, um estudante precisa desenvolver autonomia sobre o objeto e o 
assunto/tema (reconhecer a função designada para ele, no qual o entendimento 

dos fatos, a transposição do não-reconhecível e a inteligibilidade dos conceitos), 

autonomia metódica (definição de um modo para abordar o problema), relação de 

autonomia com o professor (troca de experiências, e não autoritarismo). Os 

problemas relatados na pesquisa com as duplas docente-discente, tendo como fio-

condutor a produção do TFG, mostra que o último semestre do curso de arquitetura 
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e urbanismo gera muita ansiedade e insegurança, fatores que dificultam a 

autonomia discente, e se reflete em sua performance ao final do semestre, boa parte 

desse problema influenciado pelas condições de ensino e o próprio PPP das 

escolas. 

No processo de orientação, é essencial o reconhecimento do estudante como o 

Sujeito no processo Projetual no TFG (objeto dessa pesquisa), o que pode ser 

analisado com base nas RPAs que permeiam o processo. Por outro lado, 

considerando algumas das dificuldades observadas, faz-se necessário repensar, 

tanto o tempo para realização do TFG (preferencialmente os 2 semestres indicados 

pela ABEA), quanto a própria continuidade do início da atividade profissional. No 

último caso, se considerarmos a relativa inexperiência/ imaturidade dos formandos 

(até mesmo em função da sua idade, geralmente entre 22 e 25 anos), talvez fosse 

interessante, a exemplo de outras profissões, como a Psicologia, que seus primeiros 

anos de exercício profissional pudessem ser orientados por um arquiteto mais 

experiente.  

Corroborando com Gasparetto, na citação que iniciou essas considerações 

finais, definido um princípio e estabelecidos meios que geraram resultados, essa 

pesquisa chegou ao seu final, estando o pesquisador consciente de que esta 

Dissertação é apenas um pequeno passo em direção da elucidação das questões 

levantadas. O Reconhecimento do Processo Projetual de estudantes concluintes de 

AU aqui apresentado indica a importância de se compreender e delimitar uma 

Cultura de Projeto com base na qual o estudante se torne cada vez mais consciente 

do seu papel, visto que a formação de sujeitos autônomos possibilitará que a 

disciplina se distancie mais da crise que se instalou nas escolas, de modo a 

começar a direcionar a Arquitetura para uma prática mais autêntica e socialmente 

coerente.
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Estrutura do Questionário de Setembro. 
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APÊNDICE 1 

Analisando o TFG 
Pesquisa de Campo – QUESTIONÁRIO DOCENTES 

Etapa 1 – SETEMBRO/2008 

DATA:    _____/____________/2008 INSTITUIÇÃO (sigla): 

NOME DO ORIENTADOR: 
ANO DE INGRESSO DA INSTITUIÇÃO:
TEMPO DE PESQUISA SOBRE O TEMA ABORDADO NO TFG:  
FORMAÇÃO SUPERIOR 
(     ) GRADUADO (     ) ESPECIALISTA 
(     ) MESTRE (     ) DOUTOR 
(     ) PÓS-DOUTOR 
ÁREA DA MAIOR TITULAÇÃO OBTIDA: 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO CURSO DE AU:  
DISCIPLINAS QUE ENSINA/ENSINOU NA INSTITUIÇÃO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 
 
 
TEMPO DE DOCÊNCIA:  ________ anos
NÚMERO DE ORIENTANDOS (no semestre 2008.2):  
NOME DO ORIENTANDO: 
Estamos interessados em entender sua experiência na orientação de TFGs. Nesse sentido, pedimos sua 
opinião geral, em relação aos aspectos a seguir  
01. Na sua opinião, qual o papel do orientador durante a realização do TFG? 
 
02. O(a) sr.(a) costuma utilizar alguma metodologia específica para orientação? Qual? 
 
03 Qual(is) o(s) principal(is) problema(s) que observa quanto a tomada de decisão quanto à escolha do tema? 
 
04. Analisando todo o processo de elaboração de um TFG, qual o grau de autonomia do discente para a 
realização da proposta? 
 
Agora considerando especificamente o TFG que está sendo desenvolvido nesse semestre pelo(a) estudante 
______________________________________ 
 
05. Que influências o aluno teve para a decisão do tema? qual(is) o(s) parâmetro(s) aplicado(s) nessa 
decisão? 
 
06. Quais os meios de pesquisa? e quem sugeriu esses meios? 
 
07. Quais as principais orientações dadas ao discente até esse momento? 
 
08. Quais os objetivos dessa fase? 
 
09. Como é seu relacionamento com o estudante quanto as atitudes e tomada de decisões sobre o TFG? 
Você sente que há algum tipo de dependência do aluno em relação ao orientador? 
 
10. Existe condições do aluno tomar decisões adequadas para um bom desenvolvimento do processo? Por 
quê? 
 
11. Em nossa próxima conversa, no mês de outubro, em que etapa do TFG você deverá estar? Qual(is) é / 
são sua(s) expectativa(s) com relação à participação do orientando até lá? 
 
 

 



 

Analisando o TFG 
Pesquisa de Campo – QUESTIONÁRIO ESTUDANTE 

Etapa 1 – SETEMBRO/2008 

DATA:    _____/____________/2008 INSTITUIÇÃO (sigla): 

NOME do estudante 

ANO DE INGRESSO DA INSTITUIÇÃO: 

TEMPO DE PESQUISA SOBRE O TEMA ABORDADO NO TFG:  

 

01. Por que esse tema foi escolhido? 

 

02. Como ocorreu o processo de escolha do tema? 

 

03.Qual(is) o(s) principal(is) problema(s) que você observou nesse processo de decisão ? 

 

04. Alguém ou alguma coisa influenciou a decisão do fechamento do tema? Quem ou o quê? 

 

05. Como foi realizada a pesquisa que construiu o tema do tfg? 

 

06. Quem teve a iniciativa de iniciar a pesquisa? 

 

07. Quais os meios de pesquisa? e quem sugeriu esses meios? 

 

08. Houve mudança na escolha do orientador? por quê? 

 

09. Até esse momento, quais os principais conselhos dados pelo docente? 

 

10. Esses comentários do orientador alteraram muito o que você estava pensando? 

 

11. Quais os objetivos dessa fase de decisão do referencial teórico-metodológico e do fechamento do tema? 
Eles foram alcançados? por quê? 

 

12. Você acredita poder tomar decisões projetuais que justifiquem a realização de um projeto adequado? Por 
quê? 

 

13. Como é seu relacionamento com o orientador quanto as atitudes e tomada de decisões sobre o TFG? 

 

14. Em nossa próxima conversa, no mês de outubro, em que etapa do TFG vc deverá estar? Qual(is) é / são 
sua(s) expectativa(s) com relação à participação do orientador até lá? 

 

 



 

APÊNDICE 2 

Analisando o TFG 
Pesquisa de Campo – QUESTIONÁRIO DOCENTES 

Etapa 2 – NOVEMBRO/2008 

DATA:    _____/____________/2008 INSTITUIÇÃO (sigla): 

NOME DO ORIENTADOR: 
NOME DO ORIENTANDO: 
Estamos interessados em entender sua experiência na orientação de TFGs. Nesse sentido, pedimos sua 
opinião geral, em relação aos aspectos a seguir  
01. Qual o método usado no processo de projetação do discente? e por que foi escolhido? 
 
02. Qual(is) a(s) principal(is) dúvida(s) e questionamento(s) observado(s) no discente em seu processo de 
projetação? 
 
03. Qual (is) a(s) decisão (ões) mais difícil (eis)? 
 
04. Qual(is) a(s) sugestão(ões) dadas? Elas foram aceitas? Por quê? 
 
05. Como foi a definição do partido arquitetônico? Por quê? 
 
06. Na sua opinião qual o papel dessa etapa no processo da orientação sobre as atitudes e decisões do 
discente? 
 
 



 

 

Analisando o TFG 
Pesquisa de Campo – QUESTIONÁRIO ESTUDANTE 

Etapa 2 – NOVEMBRO/2008 

DATA: _____/____________/2008 INSTITUIÇÃO (sigla): 

NOME DO ESTUDANTE: 

01. Qual o método adotado para o processo de projetação? 
 
02. Por que da escolha desse método? houve sugestão do orientador? 
 
03. Qual (is) a(s) principal(is) dúvida(s), dificuldade(s) e questionamento(s) observado(s) no processo de 
projetação? Comente. 
 
05. Qual a importância da pesquisa para o processo projetual? 
 
06. Qual o grau de aceitação da(s) sugestão (ões) do orientador que foram apresentadas e adotadas no 
processo projetual? 
 
07. Entre sua previsão inicial e o momento atual, houve mudanças de método de projetação? Por quê? 
 
08. Qual(is) a(s) diretriz(es) adotada(s) para a elaboração do partido arquitetônico? 
 
09. Qual(is) o(s) principal(is) questionamento(s) e sugestão (ões) do orientador quanto ao partido? 
 
10. Em algum momento das orientações o orientador escreveu e desenhou possíveis soluções? Elas foram 
seguidas? Exemplifique. 
 
 



 

APÊNDICE 3 

Analisando o TFG 
Pesquisa de Campo – QUESTIONÁRIO DOCENTES 

Etapa 3 – DEZEMBRO/2008 

DATA: _____/____________/2008 INSTITUIÇÃO (sigla): UFC 

NOME DO ORIENTADOR: 
NOME DO ORIENTANDO: 
Estamos interessados em complementar o entendimento de sua experiência na orientação do TFG acima 
mencionado. Nesse sentido, pedimos sua opinião, em relação aos aspectos a seguir  
01. De modo geral, a(s) expectativa(s) e objetivo(s) propostos foram alcançado(s)? Se aconteceram 
mudanças, quais foram, e por que aconteceram? 
 
02. Para as soluções dos problemas, qual foi o principal tipo de processo de geração de idéias usado? 
 
03. De algum modo o uso de metodologia científica contribuiu para o processo de projetação? Em que 
momentos e como? 
 
04. Na sua opinião, existe um método realmente eficaz para o ensino de projeto? Por quê? Qual seria? 
 
05. De acordo com a sua experiência como orientador, há algum princípio geral que possa nortear a condução 
do processo de orientação de um TFG? Qual? 
 
06. De modo geral, como você avalia a maturidade dos discentes que chegam ao TFG? 
 
07. Qual o grau de maturidade do discente nessa etapa de início da vida profissional? 
 
08. De um modo geral, quais os problemas mais usuais nos casos de trabalhos inconclusos? 
 
09. Faça uma análise final do processo de conclusão desse TFG.
 

Agradeço sua participação nessa pesquisa durante todo o semestre 2008.2 e nesse momento final. Suas 
respostas não serão identificadas de modo direto, devendo ser tratada em conjunto com as indicações dos 
demais participantes. Quando a dissertação estiver concluída (acredito que até o final de 2009) enviarei uma 
cópia.   

 



 

 

Analisando o TFG 
Pesquisa de Campo – QUESTIONÁRIO ESTUDANTE 

Etapa 3 – DEZEMBRO/2008 

DATA: _____/____________/2008 INSTITUIÇÃO (sigla): UFC 

NOME DO ESTUDANTE: 
01. Qual (is) a(s) expectativa(s) e objetivo(s) alcançado(s)? 
 
02. Nas soluções dos problemas, qual o processo de geração de idéias para solucioná-los? 
 
03. Qual a contribuição da metodologia científica para o processo de projetação? 
 
04. Você usou um método de projetação específico ou o método surgiu durante o processo? Por quê? Qual 
seria? 
 
05. Como deve ser o processo de orientação? 
 
06. Qual seria o grau de maturidade nesta etapa de início da vida profissional? 
 
07. Faça uma análise final desse processo de conclusão do TFG. 
 
08. Em caso de não conclusão do TFG, quais os principais problemas observados.** 
 
* Pergunta proposta aos concludentes
** Pergunta proposta aos inconclusos 
Agradeço sua participação nessa pesquisa durante todo o semestre 2008.2 e nesse momento final. Suas 
respostas não serão identificadas de modo direto, devendo ser tratada em conjunto com as indicações dos 
demais participantes. Quando a dissertação estiver concluída (acredito que até o final de 2009) enviarei uma 
cópia.   
 

 


