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RESUMO

As mudanças ocorridas no ensino de arquitetura nas universidades brasileiras, a
partir dos anos 90, com a revalorização do projeto de arquitetura como objeto de
pesquisa e conhecimentos científicos e, mais especificamente, a adoção pelo Curso
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) do princípio da integração de conteúdos das disciplinas, despertaram o
interesse pela investigação das questões relacionadas ao processo projetual e ao
ensino de projeto neste contexto. Passados 20 anos da sua implantação e
reconhecida como sendo o grande avanço em termos pedagógicos no processo de
ensino/aprendizagem, a integração no âmbito do CAU/UFRN apresenta-se como o
foco central desta investigação, que buscará identificar as mudanças ocorridas no
ensino de projeto e o seu rebatimento nos projetos de arquitetura desenvolvidos
pelos alunos em final de curso. De modo geral, entende-se que a necessidade de
integrar conhecimentos de diversas áreas é própria da atividade profissional do
arquiteto que busca, através de um exercício de síntese, apontar soluções para as
questões envolvidas em um projeto. Partindo da hipótese de que a integração de
conteúdos das disciplinas favorece o ensino/aprendizado de projeto de arquitetura, o
que pode ser evidenciado nos Trabalhos Finais de Graduação, torna-se necessário
compreender, à luz das teorias da educação, como os princípios de organização
curricular, tais como interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade
e transversalidade, estão relacionados com o termo integração, este sim, mais
compreendido e disseminado entre os professores dos cursos de arquitetura. O
objeto deste estudo é, portanto, a relação entre a integração de conteúdos
disciplinares e os projetos de arquitetura desenvolvidos pelos alunos no CAU-UFRN,
no âmbito dos Trabalhos Finais de Graduação (TFGs), concluídos no período de
vigência do Projeto Projeto Pedagógico A5 - a partir de 2003. A pesquisa tem por
objetivo principal investigar em que medida a integração de conteúdos disciplinares
repercute no desenvolvimento dos Trabalhos Finais de Graduação da UFRN, a partir
da análise dos desenhos e textos dos projetos dos discentes e dos depoimentos dos
professores orientadores e alunos concluintes. A análise dos dados coletados a
partir do conteúdo textual e gráfico da amostra dos TFGs do CAU/UFRN sugere que
os conteúdos das diversas áreas do conhecimento são assimilados pelos alunos e
utilizados como recursos para a concepção e desenvolvimento de projetos de
arquitetura. Ou seja, há no produto final dos alunos o registro da integração de
conteúdos, seja no discurso ou no desenho, reafirmando a importância da
convergência de diversos saberes no projeto arquitetônico. No entanto, a integração
de conteúdos do ponto de vista da sua articulação e operacionalização, que envolve
professores e alunos de um mesmo período, tem como condição sine qua non para
o sucesso deste princípio pedagógico, a disposição destes para o trabalho em
equipe, para a prática dialógica, que cria zonas de interseção, não só entre as
disciplinas, mas também entre os saberes de cada um dos participantes.
Palavras-chave: Ensino de projeto. Integração. Trabalho Final de Graduação.
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ABSTRACT

The changes in the teaching of Architecture in Brazilian Universities, from the 1990s
onwards, with the upgrading of the Architecture project as an object of research and scientific
knowledge and more specifically, the adoption by the Architecture and Urbanism Course
(CAU) from the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) of the principle of content
integration of the disciplines, aroused the interest in research on issues related to the Design
process and the teaching of design in this context. After 20 years of its implementation and
recognized as being a major step forward in teaching the teaching/learning process, the
integration is the central focus of this research, which will seek to identify changes in the
teaching design and its refutation in projects developed by students at the end of their
course. In general, it is understood that the need to integrate knowledge from diverse areas
of Architect’s professional activity, who seeks through an exercise of summary, identify
solutions to the issues involved in a project. On the assumption that the integration of content
of disciplines fosters the teaching/learning of Architecture project, which can be evident in the
Final Course Assignment (FCA), it becomes necessary to understand, in the light of theories
of education, such as the principles of curriculum organization, such as interdisciplinarity and
multidisciplinarity, transdisciplinarity and transversality are related to the term integration, is
more understood and disseminated among the professors of the Architecture courses. The
object of this study is consequently the relationship between the integration of subject
content and Architecture projects developed by students from CAU-UFRN, in the context of
Final Graduation projects (FCAs) completed in the period of duration of the Teaching Project
A5-from 2003. The study has the main objective of investigating to what extent the
integration of disciplinary content affects the development of the Final Assignment of UFRN,
from the analysis of drawings and texts of the projects of the learners and the testimonies of
teachers and undergraduate students. From a methodological point of view, the research
“Architecture, Project and Knowledge Production: Academic Production – FCAs, Thesis and
dissertations in PA/Brazil” carried out by the PROJETAR/UFRN team has been adopted as
the basis for the construction of the analytical instruments. In order to identify aspects of their
experience by various actors which were not recorded in FCA, electronic forms were applied
between teachers and students, through the internet. The integration of subject content
based Teaching Project of CAU-UFRN institutionalises the interdisciplinarity, organizing the
curriculum by thematic semesters, in which the disciplines work the same focus and at the
same site. The integrated work which derives from there tries to articulate the content of
each discipline of the period and represents a general practice and has been evaluated by
teachers and students, and considered as a facilitator of the teaching/learning process. The
analysis of the data collected from the textual content and graphic of the sample of FCAs of
CAU-UFRN suggests that the content of the various areas of knowledge are assimilated by
the student and used as a resource for the design and development of Architecture projects.
In other words, there is in the end product of the students record of the integration of content,
whether in speech or in drawing, reaffirming the importance of the convergence of various
knowledge in the Architectonic project. However, the integration of content from the point of
view of their articulation and operationalization, which involves teachers and students in the
same period, has as a condition sine qua non for the success of this educational principle,
the provision of these to work as part of a team, for the dialogic practice, which creates areas
of intersection not only between disciplines, but between the knowledge of each of the
participants.
Key words: Integration. Teaching design. Final Course Assignment.
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1. INTRODUÇÃO

As mudanças ocorridas no ensino de arquitetura nas universidades
brasileiras, a partir dos anos 1990, com a revalorização do projeto de arquitetura
como objeto de pesquisa e conhecimentos científicos e, mais especificamente, a
adoção pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (CAU-UFRN) do princípio da integração de conteúdos das
disciplinas em seu projeto pedagógico, despertaram o interesse pela investigação
das questões relacionadas ao processo projetual e ao ensino de projeto neste
contextual.
Tendo participado ativamente do processo de discussão que deflagrou a
mudança do currículo vigente até a década de 1980 no CAU-UFRN, atuando na
ocasião como representante discente e membro do Centro Acadêmico (1986-1990),
pode-se afirmar que esta geração de alunos não vivenciou na prática os efeitos do
princípio da integração de conteúdos disciplinares no ensino de projeto, uma vez
que, quando o novo currículo foi implantado, a maioria destes estudantes já havia
concluído ou já estava próxima do final do curso.
A estrutura curricular vigente até então (denominada A2) era composta por
uma série de disciplinas que eram ministradas de forma independente e isoladas
entre si, de forma que, para o aluno, tornava-se difícil a compreensão de que seus
conteúdos deveriam subsidiar a concepção e as decisões de projeto, e embasar o
que se denomina como “partido arquitetônico”. Não havia conexão entre os vários
trabalhos do semestre. O cálculo estrutural, o estudo de ventilação ou a análise
urbanística de determinada área da cidade, por exemplo, nada tinha a ver com o
projeto arquitetônico a ser desenvolvido, atitude contemplada em alguns casos
apenas no último semestre com o Trabalho Final de Graduação (TFG).
Aquela geração de alunos e docentes acreditava que a integração destes
conhecimentos aperfeiçoaria o ensino/aprendizado de projeto, o que se refletiria na
qualidade dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, durante o TFG e,
posteriormente, na vida profissional. A integração de conteúdos e produtos
acadêmicos foi então adotada a partir do currículo A3, como o princípio que
nortearia todas as atividades, o qual também definiu o período (ou semestre) como
unidade mínima de integração.
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A pesquisa tem por objetivo principal investigar em que medida a integração
de conteúdos disciplinares repercute no desenvolvimento dos Trabalhos Finais de
Graduação da UFRN, a partir da análise dos desenhos e textos dos projetos dos
discentes e dos depoimentos dos professores orientadores e alunos concluintes.
Ela tem, assim, como objeto de estudo a relação entre a integração de
conteúdos disciplinares e os projetos de arquitetura desenvolvidos pelos alunos no
CAU-UFRN, no âmbito dos Trabalhos Finais de Graduação (TFGs), concluídos no
período de vigência do Projeto Pedagógico A5 - a partir de 2003.
A hipótese que orienta a investigação é de que a integração de conteúdos
das disciplinas favorece o ensino/aprendizado de projeto de arquitetura, o que pode
ser evidenciado nos Trabalhos Finais de Graduação.
Do ponto de vista metodológico das etapas mais concretas da investigação,
foram adotados os seguintes métodos de procedimento:
a) método comparativo: este método realiza comparações, com a finalidade
de verificar similitudes e explicar divergências;
b) método estatístico: significa redução de fenômenos [...] a termos
quantitativos e a manipulação estatística, que permite comprovar as
relações dos fenômenos entre si, e obter generalizações sobre sua
natureza, ocorrência ou significado. (LAKATOS e MARCONI, 2008, p.106107)

Os fundamentos teóricos da pesquisa estão baseados em pesquisa
bibliográfica relacionada com os temas ensino de projeto, interdisciplinaridade,
processo projetual e modos de análise de projeto, bem como os estudos
desenvolvidos pelo grupo PROJETAR1, em especial aqueles relacionados à análise
dos projetos desenvolvidos durante a atividade do TFG em várias instituições
brasileiras.
O universo da pesquisa foi determinado pelo acervo de TFGs cadastrados
na Biblioteca Setorial do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (CEPAU) até o
1

A pesquisa Arquitetura, Projeto e Produção de Conhecimentos: Produção Acadêmica - TFGs, Dissertações e
Teses em PA/ Brasil (Maísa Veloso – coord.; Edja Trigueiro, Gleice Elali, Marcelo Tinoco e Sonia Marques, Edital
MCT/CNPq 02/06 – Universal, 2006-2008. http://www.grupoprojetar.ufrn.br/), analisou projetos de
arquitetura desenvolvidos sob a forma de TFGs de universidades brasileiras (Mackenzie, UFBA, UFMG, UFPE,
UFRJ, UFRN, UNB e USP) a partir de quatro eixos analíticos: • Métodos e técnicas de análise e de avaliação de
projetos • Conceitos e formas de representação do projeto; • Relações pessoa-ambiente como subsídio ao
processo projetual; • Relações configuração espacial e usos.
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ano de 2010, que é formado por 708 trabalhos. A população desta pesquisa, por sua
vez, foi formada por aqueles trabalhos que contemplam Projeto de edificações, o
que corresponde a 544 TFGs. Excetuando os TFGs realizados anteriormente à
implantação do PP A3, e considerando àqueles realizados no período de 1995 (ano
de formatura da primeira turma do PP A3) a 2010, o número total que atende à todos
os critérios mencionados é de 523 trabalhos.
A amostra da população foi determinada, a princípio, por aqueles trabalhos
que foram arquivados em meio digital, o que reduziu o intervalo de tempo para o
período entre 2003 e 2010, ou seja, o que corresponde ao atual Projeto Pedagógico
A5. Os demais critérios estabelecidos para inclusão na amostra foram: 1. Trabalhos
de turmas distintas (estratos) e 2. Trabalhos orientados por diversos professores.
Desta forma, o universo da pesquisa passou a ser de 86 trabalhos, e a amostra de
60 trabalhos garantiu um grau de confiança próximo a 90%, cujo cálculo está
descrito no capítulo 4.
O instrumental analítico foi construído tendo como base a pesquisa
“Arquitetura, Projeto e Produção de Conhecimentos: Produção Acadêmica - TFGs,
Dissertações e Teses em PA/ Brasil”, desenvolvida pelo grupo PROJETAR/UFRN,
bem como a consulta feita aos professores das diversas áreas do CAU/UFRN, sobre
a sua expectativa de reconhecimento do conteúdo das suas disciplinas no projeto
final desenvolvido pelo aluno.
Outro procedimento adotado foi a aplicação de formulário eletrônico entre
professores e egressos, através da internet, no intuito de identificar aspectos
relacionados à experiência vivenciada pelos diversos atores e que não foram
registradas no TFG.
No sentido de conceituar e compreender o significado do que vem a ser o
termo “integração” no âmbito do processo ensino/aprendizagem de Arquitetura no
Brasil, foi elaborado o segundo capítulo que dá base teórica a esta pesquisa, por
meio da leitura de textos de autores que discutem o tema “interdisciplinaridade”,
posto que é o termo utilizado no meio acadêmico que tem maior proximidade com o
princípio da integração adotado no Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAU-UFRN).
No capítulo três são apresentadas a natureza do Trabalho Final de
Graduação no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, bem como a sua
regulamentação pelo MEC, e uma primeira abordagem do problema, que buscou,
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através de entrevistas com os docentes do CAU/UFRN e com uma especialista em
Educação, compreender como a integração, princípio que norteia o Projeto
Pedagógico do curso, é por eles entendida.
O quarto capítulo, por sua vez, trata dos procedimentos metodológicos
adotados pela pesquisa no que diz respeito à determinação da amostra e construção
do instrumento analítico.
Por fim, o quinto e último capítulo procura sistematizar as observações e
análises realizadas sobre o rebatimento do princípio da integração nos projetos
desenvolvidos pelos alunos no âmbiro do TFG, seja através da aplicação de
formulário eletrônico entre professores e egressos do CAU/UFRN, seja pela análise
dos textos e desenhos dos TFGs que compõem a amostra, como forma de contribuir
para o debate e aprimoramento das questões relacionadas ao ensino de projeto que,
de fato, exprimam a síntese e integração de conteúdos apreendidos ao longo dos
semestres e no final do curso com a realização do TFG no CAU/UFRN.
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2 INTEGRAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E APRENDIZADO DO PROJETO

Como forma de conceituar e compreender o significado do termo
“integração” no âmbito do processo de ensino/aprendizagem, recorreu-se à leitura
de textos de autores que discutem o tema “interdisciplinaridade”, posto que é este o
termo utilizado no meio acadêmico que tem maior proximidade com o princípio da
integração adotado no Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAU-UFRN).
De acordo com Fazenda (1994, p. 18), “o movimento da interdisciplinaridade
surge na Europa, principalmente na França e na Itália, em meados da década de
1960 [...], época em que se insurgem os movimentos estudantis, reivindicando um
novo estatuto de universidade e de escola”, e é impulsionado, na década seguinte,
por uma série de marcos importantes, entre os quais se destaca o Seminário
Internacional organizado pelo Centro para a Pesquisa e Inovação do Ensino (CERI)
– integrado à Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico
(OCDE) – e pelo Ministério da Educação francês sobre Pluridisciplinaridade e
Interdisciplinaridade nas Universidades.
Este seminário, realizado em 1970, na Universidade de Nice, na França,
teve como objetivo elucidar a interdisciplinaridade e, na medida em que esta é
aplicada nas Universidades, analisar se realmente é positiva para um ensino e uma
pesquisa adequados à evolução do conhecimento e da sociedade. Dele participaram
representantes de 21 países, dentre os quais personalidades do meio acadêmico de
grande envolvimento com o assunto, como Leo Apostel, Guy Berger, Guy Michaud,
Marcel Boisot, Eric Jantsch, Heinz Heckhausen, Asa Briggs, Jean Piaget e outros
(SANTOMÉ, 1998, p.52).
Como não havia consenso entre os participantes deste seminário sobre o
significado de interdisciplinaridade, o título da reunião utilizava dois conceitos como
objeto do debate - pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade - no intuito de refletir
de maneira mais centrada nesses dois níveis de integração (idem). Apesar dessa
divergência, esse evento foi de grande importância para a proliferação da
interdisciplinaridade em nível mundial, constituindo-se como o marco inicial para a
realização de outros fóruns e a consolidação das bases de pesquisa sobre o
assunto.
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Segundo Follari (1982), a interdisciplinaridade representou, na época, uma
resposta ideológica de uma classe hegemônica mais preocupada em sufocar a
cólera estudantil do que em promover mudanças profundas no ensino universitário.
Num contexto semelhante ao europeu, pois nesse momento, movimentos
estudantis anticapitalistas também estavam acontecendo na América Latina, “[...] o
eco das discussões sobre interdisciplinaridade chega ao Brasil ao final da década de
1960 com sérias distorções, próprias daqueles que se aventuram ao novo sem
reflexão, ao modismo sem medir as consequências do mesmo” (FAZENDA, 1994, p.
23). Essa discussão exerceu influência na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases
Nº 5.692/71, intensificando-se mais recentemente com a LDB Nº 9.394/96 e com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No entanto, o modismo decorrente da
rápida e superficial assimilação da interdisciplinaridade no sistema educacional
brasileiro ainda perdura até hoje.
O termo interdisciplinaridade tornou-se um jargão no meio educacional,
aparecendo com frequência em projetos pedagógicos, planos de curso e no discurso
de professores. A prática da interdisciplinaridade, no entanto, resulta em conquistas
aquém das expectativas e, além disso, a execução, controle e avaliação das
iniciativas interdisciplinares apresentam dificuldades que desafiam e, muitas vezes,
desestimulam os professores que, embora aprovem a necessidade da ação
interdisciplinar para uma construção mais integrada do conhecimento, não se
propõem a

romper as barreiras da ação,

incorporando assim

o

termo

"interdisciplinaridade" ao seu vocabulário, sem que se busque seu exercício de
forma compromissada (CARLOS, 2007, p.33).

2.1 CONCEITOS E ABORDAGENS

O conceito de interdisciplinaridade não é consensual nem mesmo entre os
estudiosos

do

assunto.

Os

autores,

de

uma

forma

geral,

percebem

a

interdisciplinaridade como uma interação entre as várias disciplinas. No entanto, o
grau de interação ou a finalidade do empreendimento interdisciplinar podem variar
de autor para autor.
Uma importante hierarquização de níveis de colaboração e integração entre
disciplinas foi proposta por Jean Piaget:
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Multidisciplinaridade: O nível inferior de integração. Ocorre quando, para
solucionar um problema, busca-se informação e ajuda em várias disciplinas,
sem que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-las.
Interdisciplinaridade: Segundo nível de associação entre disciplinas, em
que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais.
Transdisciplinaridade: É a etapa superior de integração. Trata-se da
construção de um sistema total, sem fronteiras sólidas entre as disciplinas.
(SANTOMÉ, 1998, p.70)

A classificação dos sucessivos graus de relação entre as disciplinas que
conduzem à interdisciplinaridade na pesquisa mais conhecida e divulgada é a que
foi proposta por Erich Jantsch, em 1979, e é composta por cinco níveis:
multidisciplinaridade,

pluridisciplinaridade,

disciplinaridade

cruzada,

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
Multidisciplinaridade
Descrição geral: gama de disciplinas que propomos simultaneamente, mas
sem fazer aparecer as relações que podem existir entre elas. [...] Tipo de
sistemas: sistema de um só nível e de objetivos múltiplos; nenhuma
cooperação (JAPIASSÚ, 1976, p. 73).

Pluridisciplinaridade
Descrição geral: justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente
no mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as
relações existentes entre elas. [...] Tipo de sistema: sistema de um só nível
e de objetivos múltiplos; cooperação, mas sem coordenação (JAPIASSÚ,
1976, p. 73).

Disciplinaridade cruzada
Envolve uma abordagem baseada em posturas de força; a possibilidade de
comunicação está desequilibrada, pois uma das disciplinas dominará sobre
as outras. (SANTOMÉ, 1998, p. 72)

Interdisciplinaridade
Descrição geral: axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e
definida no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção
de finalidade. [...] Tipo de sistema: sistema de dois níveis e de objetivos
múltiplos; coordenação procedendo do nível superior (JAPIASSÚ, 1976, p.
73).
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Transdisciplinaridade
Descrição geral: coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do
sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral. [...] Tipo
de sistema: sistema de níveis e objetivos múltiplos; coordenação com vistas
a uma finalidade comum dos sistemas (JAPIASSÚ, 1976, p. 73).

O nível da transdisciplinaridade, que na verdade foi originalmente proposto
por Jean Piaget, em 1979, e não por Eric Jantsch, tem se fortalecido no meio
acadêmico nas últimas décadas do século XX, a partir do avanço teórico realizado
por pesquisadores de diferentes campos do saber, preocupados com a
fragmentação do conhecimento (ALVARENGA, SOMMERMAN e ALVAREZ, 2005).
Japiassú (1976) defende que a interdisciplinaridade ocorre em um nível mais
avançado de integração entre as disciplinas, no qual há um intercâmbio mais intenso
de conhecimentos entre especialistas no âmbito de um projeto específico de
pesquisa, enquanto a pluridisciplinaridade seria uma prática de ensino. Ou seja, o
grau de interação no ensino limita-se à justaposição de duas ou mais disciplinas,
sem que haja uma real integração conceitual e metodológica dos conhecimentos.
Este entendimento encontra respaldo em 1985 quando um colóquio
internacional sobre a Interdisciplinaridade e o Ensino, promovido pela UNESCO,
definiu:
“[…] dado que o conceito de interdisciplinaridade se situa no plano
epistemológico, pode-se considerar que se refere à cooperação entre as
diversas disciplinas, que contribuem para uma realização comum e que
mediante associações, contribuem para surgir e progredir novos
conhecimentos” (HAAS, 1996, p.748).

A visão de Fazenda sobre a interdisciplinaridade busca relacioná-la ao
ensino, e é baseada na ideia de cooperação e parceria:
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[...] A parceria, portanto, pode constituir-se em fundamento de uma proposta
interdisciplinar, se considerarmos que nenhuma forma de conhecimento é
em si mesma racional. A parceria consiste numa tentativa de incitar o
diálogo com outras formas de conhecimento a que não estamos habituados,
e nessa tentativa a possibilidade de interpenetração delas. [...] A parceria,
pois, como fundamento da interdisciplinaridade surge quase como condição
de sobrevivência do conhecimento educacional (FAZENDA, 1994, p. 84-85).

Não se trata, no entanto, da negação ou anulação da disciplinaridade. A
aceitação e o exercício da interdisciplinaridade se dão a partir do conhecimento
disciplinar, de forma que ela possa ser exercida, também, individualmente por
apenas um professor ao ministrar sua disciplina.
Marcel Boisot (apud SANTOMÉ, 1998, p.69) distingue três tipos de
interdisciplinaridade: a do tipo linear utiliza uma ou mais leis tomadas de uma
disciplina para explicar fenômenos de outra; a estrutural tem por resultado uma
nova disciplina estruturada a partir da criação de um conjunto de novas leis advindas
da interação entre duas ou mais disciplinas distintas; e a restritiva, cujo campo de
aplicação é definido a partir de uma necessidade imposta por um objeto concreto de
pesquisa

onde as colaborações, pelo caráter esporádico,

não produzem

modificações nas disciplinas participantes, por exemplo, em casos de projetos
urbanísticos cujas colaborações são provenientes dos campos da sociologia,
arquitetura, economia, psicologia, etc., que impõem limites à solução final do
problema, resultando na conciliação das diversas restrições apresentadas.
Japiassú (1976) reconhece dois tipos de interdisciplinaridade:
1) Interdisciplinaridade linear ou cruzada
Trata-se de uma forma elaborada de pluridisciplinaridade. As disciplinas
permutam informações, não há reciprocidade nas trocas e a cooperação
metodológica é praticamente nula. As disciplinas que fornecem informações
uma a outra, fazem-no a título de disciplinas “auxiliares”, permanecendo,
relativamente a ela, numa situação de dependência ou de subordinação.
2) Interdisciplinaridade estrutural
Ao entrar num processo interativo, duas ou mais disciplinas ingressam, ao
mesmo tempo, num diálogo em pé de igualdade. Não há supremacia de
uma sobre as demais. As trocas são recíprocas. O enriquecimento é mútuo.
São colocados em comum não somente os axiomas e os conceitos
fundamentais, mas os próprios métodos. Entre elas há uma espécie de
fecundação recíproca. Fecundação esta que pode dar origem a uma nova
disciplina: bioquímica, geopolítica, psicossociologia, etc. Trata-se de um tipo
de interdisciplinaridade que não se efetua por simples adição nem tão
pouco por mistura. O que há é uma combinação das disciplinas
correspondendo ao estudo de novos campos de problemas (JAPIASSÚ,
1976, p. 81).
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Estes autores compartilham conceitos que aproximam a interdisciplinaridade
do campo da pesquisa. A aplicação destes para o ensino, no entanto, não é
imediata.
Cesare Scurati (197- apud SANTOMÉ, 1998, p. 68 e 69), por sua vez,
apresenta uma proposta com seis níveis em ordem crescente de interrelação
disciplinares.
1) Interdisciplinaridade heterogênea
Vem a ser uma espécie de enciclopedismo, baseada na “soma” de
informações procedentes de diversas disciplinas.
2) Pseudo-interdisciplinaridade
O nexo de união é estabelecido em torno de uma espécie de
“metadisciplina”. Neste caso existe uma estrutura de união, normalmente
um modelo teórico ou um marco conceitual, aplicado para trabalhar em
disciplinas muito diferentes entre si.
3) Interdisciplinaridade auxiliar
Quando em uma disciplina se recorre ao emprego de metodologias de
pesquisa próprias ou originais de outras áreas do conhecimento.
4) Interdisciplinaridade composta
Trata-se da situação na qual, para a solução de determinados problemas
sociais, se propõe a intervenção de equipes de especialistas de múltiplas
disciplinas. Considera-se imprescindível analisar conjuntamente os
inúmeros aspectos que qualquer fenômeno sócio histórico apresenta.
5) Interdisciplinaridade complementar
Ocorre quando se produz uma sobreposição do trabalho entre
especialidades que coincidem em um mesmo objeto de estudo.
6) Interdisciplinaridade unificadora.
Aqui já existe uma autêntica integração de duas ou mais disciplinas,
resultado da construção tanto de um marco teórico comum, como de uma
metodologia de pesquisa.

Mais recentemente, Follari (1995), tal como Japiassú, distingue apenas duas
modalidades legítimas e fecundas de interdisciplinaridade:
1) Aquela que resulta na conformação de um novo objeto teórico entre duas
ciências (biofísica, bioquímica) e que leva a uma nova disciplina particular.
2) Aquela que implica na aplicação de elementos teóricos de diferentes disciplinas a
um mesmo objeto prático, mostra-se eficiente para a resolução de problemas
complexos, como o planejamento urbano.
Os estudos aqui analisados demonstram que a interdisciplinaridade não é
apenas integração de disciplinas. A interdisciplinaridade parte da disciplina e
reconhece, em cada uma, um enfoque distinto, em perspectiva particular. No
entanto, é preciso compreender que é o sujeito que realiza o trabalho interdisciplinar,
que rompe com a representação estática dos limites, e experimenta um relativo
trânsito entre as áreas de conhecimento, de forma que “após a integração, é preciso
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interação, viver a prática dialógica, atitude que cria zonas de interseção entre as
disciplinas, entre as pessoas, entre o que se sabe de si mesmo e o que não se
sabe” (HAAS, 2008, p.752), possibilitando a ampliação da capacidade de produção
de conhecimentos que em uma única disciplina não seriam possíveis.
Destaca-se

ainda

que

a

discussão

acerca

dos

conceitos

de

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade se aprofunda sobretudo em termos de
disciplina como campo de conhecimento, e não relacionada ao ensino propriamente
dito como integração/articulação entre os componentes curriculares de um curso e
menos ainda ao seu rebatimento no projeto de arquitetura, da forma como se
investiga nesta pesquisa.

2.2 A INTEGRAÇÃO DE CONTEÚDOS DISCIPLINARES NO ENSINO DE
ARQUITETURA E URBANISMO

Relacionar os conceitos definidos pelos teóricos da educação, vistos
anteriormente, ao de integração aplicada nos cursos de graduação em Arquitetura e
Urbanismo constituiu-se como uma etapa fundamental para o embasamento teórico
desta pesquisa. Para tanto, recorreu-se, nesta fase,

à literatura que trata

especificamente do ensino de Arquitetura no Brasil.
As disciplinas curriculares, que somadas a outras atividades acadêmicas,
formam o conjunto de conhecimentos e saberes constitutivos da formação de uma
determinada área de conhecimento, são instrumentos através dos quais se pode
desenvolver a capacidade de pensar, de compreender e manejar adequadamente o
mundo ao redor. No entanto, esses conteúdos devem estruturar-se em torno de
eixos para os quais convirjam as ações e esforços cotidianos de sala de aula,
convertendo-se em instrumentos significativos de aprendizagem para os alunos.
Especificamente, na formação do arquiteto, os campos de saber
tratam do desenvolvimento da capacidade de construir um pensamento
crítico, capaz de orientar escolhas e soluções e de adquirir conhecimentos,
domínios e metodologias que permitam opções tecnológicas adequadas ao
ambiente e à obra, em suas várias escalas; todos esses conhecimentos
contribuem para o processo de formação e aportam na atividade de projeto,
instruindo a compreensão geral do fato arquitetônico. Mas não são, cada
um deles, um objetivo em si mesmo, razão que deve ser suficiente. Para
recomendar e promover, no ensino, o ordenamento e a interação entre os
conteúdos, capacidades e ferramentas fundamentais de cada área.
(TEIXEIRA, 2005, p. 67)
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A necessidade de integrar conhecimentos das mais diversas áreas é própria
da atuação do arquiteto, que concretiza através do projeto a análise das questões
envolvidas,

bem

como

a

síntese

de

soluções

propostas.

Vitrúvio

(trad.

LAGONEGRO,1999) já apontava para esta questão, ao afirmar que embora
precisasse conhecer cada uma das ciências, não necessitava ser um especialista
nelas, mas integrá-las na produção arquitetônica.
Zabala (1991) estabelece três tipos de conteúdos: aqueles que os alunos
têm de saber, saber fazer e ser (de outro modo, conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais), de forma que o processo de ensino/aprendizagem de
conteúdos deve, necessariamente, além de abarcar os três tipos, integrá-los em um
todo coeso. Sendo a arquitetura “um campo de fronteira, com caráter
eminentemente relacional, de forte ação integradora onde o ato de síntese prevalece
sobre a separação das partes na sua forma final” (CARSALADE, 1997, p. 182), é
fundamental que os conteúdos sejam integrados a fim de se estabelecer o maior
número de vínculos entre eles. Em uma intervenção arquitetônica, percebe-se que o
conteúdo teórico embasa e dá sentido, o conteúdo tecnológico fornece o suporte
físico, já o conteúdo metodológico está relacionado ao próprio fazer.
Neste sentido, destaca-se o método didático proposto por Gropius que
sugeria o ensino de globalidades, evitando-se sistematicamente a ênfase setorial e
ressaltando a importância da visão abrangente não só para o arquiteto, mas para
todas as profissões:
Deve ser um processo contínuo, que se desenvolva concentricamente,
como os anéis de uma árvore. O ciclo de tarefas deveria permanecer global
em todas as fases da educação, não ser dividido em partes isoladas e
aumentar gradativamente de intensidade e profundidade em todos os
campos ao mesmo tempo. Desde o princípio a compreensão do
relacionamento orgânico de todos os domínios do saber e experiências é da
maior importância; só então a totalidade do aspecto conjunto fará sentido na
representação do estudante. Se ele parte do geral para o particular e não o
oposto, aprenderá facilmente todas as outras minúcias e as ordenará no
lugar a que pertencerem. (GROPIUS, 1972 apud CARSALADE, 1997,
p.107).

Enfim, no âmbito do ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil,
reconhece-se, de modo geral, a necessidade de integração de conteúdos das
diferentes áreas de conhecimento. Nos próximos tópicos, pretende-se direcionar a
discussão para a integração no contexto do processo de projeto e de seu ensino.
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2.3 A INTEGRAÇÃO NO PROCESSO DE PROJETO
A conceituação geral dos cursos de arquitetura e urbanismo parte do
entendimento de que está na natureza da ação do arquiteto a necessidade
de integrar conhecimentos de diversas áreas, o que implica tanto a
capacidade de análise das questões envolvidas quanto a de sintetizar
soluções, concretizadas através do projeto (TEIXEIRA, 2005, p.36)

No entanto, de acordo com Naveiro e Oliveira (2001, p. 21), “as escolas de
engenharia, de arquitetura e desenho industrial, em sua maioria, continuam
formando os profissionais com base em currículos cuja organização dificulta a
integração entre as diversas disciplinas.” De forma que, para o estudante, não é
clara a relação prática que existe entre elas no desenvolvimento de um projeto.
A integração entre as diversas disciplinas do curso, condição básica para o
desenvolvimento de atividades projetuais, pouco avança além dos burocráticos
sistemas de co-requisitação e de pré-requisitação. Esta hierarquização acaba por
“transformar-se em mera formalidade, dadas as possibilidades regradas de quebra e
da ausência de continuidade entre até mesmo, as disciplinas que são divididas em
mais de um período letivo” (CAMPOMORI, 2004).
Para Piñon (2007, s.p.), se
as escolas de arquitetura são responsáveis pela consumação da separação
de saberes e técnicas que confluem na atividade de projeto: não se pode
entender (...) porque o desenho, a construção, a estabilidade e a
climatização, para falar apenas do que é mais evidente, são consideradas
disciplinas autônomas que são ministradas como matérias complementares
ao projeto, não como técnicas sem as quais não há concepção possível, por
quanto são, ao mesmo tempo, condições e estímulo da mesma.

Campomori (2004, s.p.) afirma que,
o que caracteriza o ensino de arquitetura (...) é que ela é uma interface de
várias disciplinas e não uma disciplina. A este fato, deve-se somar a
particularidade da regulamentação profissional da área no Brasil, qual seja a
habilitação única em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Tal forma de
estruturação, ausente em boa parte dos países considerados
desenvolvidos, onde as habilitações frequentemente são diferenciadas, ao
invés de significar a real união das disciplinas, nos coloca quase que
compulsoriamente em contato com as práticas interdisciplinares.

Na prática e na maioria dos casos, o currículo de um curso de arquitetura é
organizado por meio de disciplinas pontuais e finitas agrupadas em “teóricas” e
“técnicas” – que garantem o acesso a um elenco de informações sobre as diversas
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facetas do saber arquitetônico; e disciplinas “práticas” nas quais os alunos exercitam
o fazer arquitetônico, e onde, em tese, ocorre a síntese entre teoria e técnica.
Loureiro e Amorim (apud VIDIGAL, 2004, p.18), quando buscam uma
estruturação para o discurso pedagógico nos cursos de arquitetura, caracterizam as
disciplinas ditas teóricas como “disciplinas de coleção, ou seja, elas apresentam
currículos fortemente classificados, já que seus conteúdos são precisamente
delimitados e estão reunidas em áreas do conhecimento bem delimitadas, tais como,
história ou tecnologia”. Já as disciplinas de projeto são consideradas como
“disciplinas de integração, já que elas não apresentam um conteúdo específico, de
forte classificação.” As ‘disciplinas de coleção’ devem fornecer subsídios ao
processo de projetação. Ou seja, a disciplina de projeto é o locus no qual ocorre um
ensaio para a prática que envolve conteúdos teóricos e tecnológicos.
Bruner (apud VIDIGAL, 2004, p. 22) coloca essa questão na construção dos
currículos: “(...) a aprendizagem que não conseguiu atingir ou aprender os princípios
gerais é pouco recompensada em termos de entusiasmo intelectual. (...) o
conhecimento adquirido sem estrutura suficiente para se interligar é facilmente
esquecido.”
A integração de conteúdos disciplinares, enquanto processo pedagógico,
pressupõe uma postura ativa do aluno, significa a busca pessoal de uma síntese de
conhecimentos, aponta para o esforço pessoal e, consequentemente, para o
aprendizado efetivo (CARSALADE, 1997). Os alunos devem desenvolver um
conhecimento reflexivo sobre como as disciplinas trabalham, as questões e os
problemas que elas podem resolver, os pontos fortes e limitações de cada disciplina
bem como as possibilidades de interação entre elas (GOLDING, 2009). Mostra-se,
desta forma, condição fundamental no processo de aprendizagem do projeto, pois,
caso o conhecimento aprendido numa disciplina, como, por exemplo, conforto
ambiental, não seja aproveitado na prática de ateliê, ele poderá cair no
esquecimento.
Esse tipo de conhecimento mais específico deve estar na raiz da concepção
de ensino de arquitetura do ateliê, atrelado às metodologias do projetar. Só
assim o aluno entenderá o processo como um todo relacionado, dentro de
uma estrutura de conhecimento com a qual trabalhará na busca da solução
dos problemas (VIDIGAL, 2004, p. 22).
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Ou seja, o ensino de projeto deve mobilizar todas as funções mentais do
aluno, tornando a aprendizagem significativa, através de um enfoque globalizador.
Segundo Campomori (2004),
partindo-se do conceito de transdisciplinaridade como aquele representativo
de uma idéia que não se ocupa meramente da divisão de um mesmo objeto
entre disciplinas diferentes (que o recortariam e trabalhariam seus
diferentes aspectos segundo pontos de vista diversos, cada qual
resguardando suas fronteiras e ficando, em maior ou menor grau,
intocadas), vemos que, dentro das áreas do conhecimento contemporâneo,
a arquitetura se apresenta como uma das que mais permite a efetiva
incorporação e utilização desse conceito. Como conhecimento e ofício, a
arquitetura, além de congregar os mais diversos saberes sobre as questões
de seu interesse, permite que realmente se faça a transposição dos
resultados dessa congregação de saberes de uma maneira sempre nova,
criativa e contributiva para a revelação de novas realidades. A arquitetura é,
em última análise, a superação da simples idéia de "integração," dando
origem ao que anteriormente se definiu como "interação dinâmica" ou, em
outras palavras, a transdisciplinaridade.

Especificamente para o ensino de projeto, a transdisciplinaridade deve ser
entendida como síntese em estruturação espacial na solução projetual, para a qual
convergem os conhecimentos adquiridos sobre a situação-tema.
Desta forma, a atenção volta-se para o ateliê, que é o espaço de educação
onde os processos de ensino ocorrem, na maior parte do tempo, na prática, na ação
de fazer projetos, considerando que nele existem procedimentos didáticos e
metodologias diferenciados para o ensino-aprendizado. Nessa aula, a aprendizagem
se dá a partir de exercícios práticos, que vão buscar conhecimentos estruturados em
outras disciplinas do curso de arquitetura (LOUREIRO e AMORIM apud VIDIGAL,
2004).
Portanto, a análise dos programas escolares e da aplicação dos princípios
que os norteiam deve se estender ao interior dos ateliês, porque há diferença entre o
que é pretendido e o que é ensinado realmente.
2.4

ENSINO/APRENDIZADO

DE

PROJETO

E

INTEGRAÇÃO

DE

CONHECIMENTOS

Nas escolas de Arquitetura no Brasil, o projeto arquitetônico foi por muito
tempo ensinado a partir da simulação do exercício profissional (ou seja, da atividade
em escritório), por meio da repetição de modelos normativos e da reconstituição
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pelos alunos da experiência do professor, o qual, em várias ocasiões, se
posicionava como o cliente (VELOSO e ELALI, 2003).
Piñon (2007, s.p.) afirma que
o sistema habitual de ensino parece entender que o estudante já sabe
projetar desde o início; só assim se pode entender que a prática de projeto
seja baseada na ficção profissional: se dá um terreno e um programa, e se
pede que os estudantes projetem um edifício.

Ao professor cabe resolver as dúvidas que cada estudante tenha, assumindo
uma autoridade que não possui e, representando, desta forma “a arquitetura”.
Desse modo se pretende garantir a liberdade do estudante, confiando que
isso estimulará a sua criatividade, sem dar-se conta que, agindo assim, se
está fomentando a incompetência e a desfaçatez: com efeito, tal situação
favorece a falta de vergonha do farsante que, em muitos casos, não duvida
em apresentar sua incompetência como genialidade. (Idem)

A ausência de bases conceituais sobre as quais possam ser conduzidas as
práticas projetuais no ensino de arquitetura, combinada à fragilidade didática
resultante da individualidade dos enfoques pedagógicos, é definida por Sobreira
(2008) como a "Síndrome do Vazio Conceitual".
Como sintoma dessa "síndrome", observa-se um processo de ensinoaprendizagem fragilizado, em que os produtos acadêmicos (projeto
elaborado pelo arquiteto-aprendiz), apesar da aparente diversidade plástica,
são em boa parte expressões típicas da ausência de crítica e de reflexão
projetual. Nesse processo, o arquiteto-educador se torna apenas um
mediador de ações projetuais unilaterais, esboçadas a partir de diretrizes e
programas arquitetônicos previamente estabelecidos, sobre os quais
inexistem reflexões ou questionamentos. O aprendiz, futuro arquiteto,
limitado ao seu "vazio conceitual", que é agravado pela carência de relações
interdisciplinares ou de reflexões teóricas, é conduzido pelas impressões
ora extremamente subjetivas (gosto e estilo), ora extremamente objetivas
(normas, legislação e catálogos técnicos) que são apresentadas pelo
mestre. Constrói-se, a partir daí, o seu produto acadêmico – o projeto – de
forma hermética e pouco reflexiva. Um produto de múltiplas influências,
porém de frágeis confluências, que ao final é avaliado e rotulado pelo
educador segundo medidas de desempenho que estão igualmente situadas
ora nos extremos da subjetividade (gosto), ora nos extremos da objetividade
(normatização) (SOBREIRA, 2008, s.p.).

Elvan Silva (2004), por sua vez, adverte que “o empirismo normativo, mesmo
quando destituído de sistematização, não é uma abordagem desprezível, pois, em
se tratando da formação profissional, não faria o menor sentido negligenciar o que
se passa no domínio do ofício.” O autor afirma que
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uma visão puramente acadêmica da arquitetura poderá conduzir a uma
concepção platônica do projeto arquitetônico, com um alto poder de
sedução; mas, na esfera da prática do ofício, a concepção platônica se
desfaz, diante de uma realidade insensível, composta de códigos de obras,
empreiteiros, fornecedores etc., e, naturalmente, usuários de verdade, com
idiossincrasias também verdadeiras (Idem).

Encontrar o ponto de equilíbrio para uma prática projetual acadêmica que
considere as questões normativas próprias da atividade profissional, sem, no
entanto, inibir ou tolher o processo criativo e de formação do aluno é um dos
principais desafios dos professores das disciplinas de projeto de arquitetura.
Analisando a dicotomia entre a arte e técnica Graeff (1995, p.30), adverte
que
(...) O divórcio esse, entre a concepção-projeto da obra e sua realizaçãoconstrução, gera graves consequências para a arquitetura: o desenho se
faz cada vez menos projeto e mais desenho mesmo, e a arquitetura passa a
ser, cada vez mais, pensada e avaliada como arte plástica. O saber fazer
arquitetura vai dando lugar, na formação do arquiteto, ao saber desenhar e
discursar sobre arquitetura. Assim, o divórcio entre arte e técnica na
arquitetura começa com o distanciamento entre teoria e prática, o
desenho/proposta teórica e a construção/realização prática da obra, vale
dizer, do espaço.

Esta, para alguns professores de projeto, é uma questão crucial uma vez
que o desenvolvimento das propostas dos alunos restringe-se ao anteprojeto, fase
na qual são aprofundados os aspectos conceituais, nem sempre relacionados à
execução, e que são refletidos no grau de detalhamento construtivo exigido. O fazer
construir a arquitetura, desta forma, só será vivenciado fora da academia.
Lawson (2011, p.19) afirma “ser dificílimo reproduzir na universidade boa
parte do mundo profissional real. Especificamente, em geral não há clientes com
problemas reais, dúvidas, orçamentos e restrições de prazo”.
De forma que, muitas vezes, é difícil para os alunos desenvolver um
processo que lhes permita relacionar-se adequadamente com as outras partes
envolvidas em um projeto. Em vez disso, para eles é mais fácil desenvolver, de
forma muito pessoal, processos autorreflexivos que visam principalmente satisfazer
a si mesmos e, talvez, aos professores. Assim, é fácil o atelier didático transformarse num lugar fantasioso e distante das necessidades do mundo real, o que, no
processo global, tende a distorcer não só o equilíbrio de habilidades como também o
conjunto de valores que os alunos adquirem.
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Por outro lado, no tocante à discussão sobre concepção projetual, para
Elvan Silva (2004), “na dimensão teleológica do ofício, o que realmente interessa é a
excelência da obra (o produto), não do processo em si; se a obra tem qualidade, é
indiferente se resultou de um processo rigoroso de dedução ou de um ato de
revelação divina”. Como seria então tratada esta questão no âmbito da academia?
Como incutir no aluno a importância do processo projetual, uma vez que a mídia, de
uma forma geral, valoriza e discute apenas o produto final.
Visão polêmica, questionada por muitos autores, como por exemplo,
Sobreira (2008), que afirma:
A disciplina de Projeto, apesar de ser tradicionalmente definida como
“disciplina de ateliê", portanto conduzida de forma prática e experimental,
não pode estar dissociada da apreensão teórica ou da exposição dos
conceitos. Afinal, considerando o processo de elaboração como algo tão
importante quanto o produto em si, no processo de aprendizagem do projeto
a tradicional "caixa preta" do processo criativo é aberta, dissecada; e o
processo que em geral é hermético e unilateral passa a ser desvendado e
acompanhado em cada uma das etapas.

Este autor sugere que o processo unilateral do tipo pergunta-resposta
(programa-projeto), “deveria ser substituído por uma relação mais complexa, porém
mais coerente com o processo de aprendizagem: conceitos-reflexão-idéia.”
Reforçando o sentido de processo, ao invés do simples produto, “através da reflexão
e da apreensão dos conceitos, da reflexão sobre o tema e sobre os princípios, da
formulação e reformulação das idéias, em um ciclo dinâmico de elaboração
projetual” (Idem)2.
Elvan Silva (2004) admite que, por mais virtudes que apresente, o empirismo
normativo não é suficiente para proporcionar a bagagem cognitiva requerida por
uma formação profissional verdadeiramente universal e ambiciosa na arquitetura.
Esta formação (...) aspira contemplar inúmeros aspectos do fenômeno
arquitetônico e caracterizar um repertório que exceda os limites da
aplicação de receitas ad hoc, para fazer jus ao nome de erudição. É aí que
se abre espaço para a compreensão de que o ensino do projeto
arquitetônico não se realiza apenas no ambiente do ateliê, mas no ambiente
mais amplo de todas as demais disciplinas que constituem o plano de
ensino dos cursos de arquitetura (Idem).
2

Outros autores como Moneo (2008) e Boudon (2004) destacam a importância cada vez mais atribuída ao
processo de projeto não só no meio acadêmico, mas também, ainda que em menor escala, no meio
profissional, no qual arquitetos fazem questão de narrar seu processo de concepção como fator imprescindível
para compreensão de usa obra. São exemplos desta postura Peter Eisenman e Jean Nouvel.
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Sobreira (2008, s.p.) sugere a revisão do método projetual, como simulação
acadêmica de uma atividade profissional futura, mais especificamente a revisão do
método de ensino. “Afinal, o saber e as ferramentas metodológicas associadas à
execução do projeto são em geral confundidas com as ferramentas do ensino do
projeto.” Afirma que “entre o arquiteto e o educador de arquitetura há uma lacuna
didática que precisa ser preenchida com a reflexão sobre o método e seus
princípios.”
Tipicamente, as escolas usam o ateliê físico e conceitual como principal
mecanismo de ensino. Em termos conceituais, o estúdio é um processo de
aprender fazendo, no qual os alunos recebem uma série de problemas de
projeto para resolver. Assim, aprendem a projetar principalmente na prática,
em vez de empregar estudos ou análises. [...] Um dos pontos fracos do
estúdio tradicional é que os alunos, por dar muita atenção ao produto final
do trabalho, deixam de refletir suficientemente sobre o processo. (LAWSON,
2011, p. 19)

Para Schön (2000, p. vii), “a racionalidade técnica, a epistemologia da
prática predominante nas faculdades, ameaça a competência profissional, na forma
de aplicação do conhecimento privilegiado a problemas instrumentais da prática”. É
preciso superar o distanciamento entre a pesquisa e a prática abrindo espaço para
reflexão-na-ação que encontra no ateliê de projeto o cenário ideal. Este autor afirma
que no ateliê de projeto:
... estudantes aprendem principalmente através do fazer, apoiados pela
instrução. Sua aprendizagem prática é “reflexiva” em dois sentidos: destinase a ajudar os estudantes a tornarem-se proficientes em um tipo de
reflexão-na-ação e, quando isso funciona bem, acaba por envolver um
diálogo entre instrutor e aluno que toma a forma de reflexão-na-ação
recíproca. (2000, p. VIII)

No entanto, Lawson (2011) adverte que, em geral, na prática do ateliê os
alunos aprendem resolvendo problemas sugeridos pelos professores, e não
adquirindo teoria e depois aplicando-a. Também destaca que, infelizmente, a ênfase
nesses ateliês recai mais comumente sobre o produto final, e não sobre o processo.
Espera-se que os alunos, em vez de mostrarem a evolução da metodologia, como
tudo procedeu, se esforcem na busca por soluções, estas sim é que serão
avaliadas. “Muitas vezes também a inevitável cerimônia de crítica que encerra o
projeto do estúdio tende a concentrar-se na condenação retrospectiva de elementos
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do produto final, e não no estímulo para desenvolver modos melhores de trabalhar”
(ANTHONY, 1991 apud LAWSON, 2011, p. 151). De forma que, uma vez que “não
vale nota”, o processo projetual não é apreendido pelo aluno como etapa
fundamental que embasa o produto final e que, portanto, não merece o mesmo
destaque.
Quanto ao Princípio Interdisciplinar, aspecto de destaque neste estudo,
Sobreira (2008) afirma que as disciplinas de projeto são a espinha-dorsal de
qualquer curso de Arquitetura e Urbanismo, mas não são autossuficientes, “de forma
que a interdisciplinaridade é uma prática essencial para a completa apreensão das
diversas faces (histórica, tecnológica, social, simbólica, ambiental, etc.) da
disciplina.”
Elvan Silva (2004, s.p.) trata esta mesma questão sob o ponto de vista da
Projetualidade,
considerada como aquela categoria complexa que inclui tanto a convicção
de que o mundo visível pode ser aperfeiçoado como a sistematização do
conhecimento para identificar os elementos programáticos e modos
apropriados de encaminhar as soluções requeridas.

Silva afirma que as instituições de ensino devem aprofundar o seu estudo,
mais do que estudar o fenômeno do projeto isoladamente. E esclarece que, “se o
ensino do projeto arquitetônico pode parecer um território privativo dos docentes das
disciplinas

específicas,

o

ensino

da

projetualidade

é

da

competência

e

responsabilidade de todo o corpo docente da instituição.” (Idem).
Os alunos devem ser capacitados para aprender a sistematizar e aplicar de
forma efetiva, no processo de projeto, todos os conteúdos envolvidos no seu
desenvolvimento e não para, simplesmente, seguir um conjunto de procedimentos,
já que o ritmo das mudanças no mundo no qual têm de trabalhar logo os deixaria
para trás. (LAWSON, 2011).
Desta forma, dada a relevância da constante discussão sobre o ensino de
projeto, do ponto de vista de sua prática, métodos e análises, é que se propôs este
estudo, cujo foco central é a integração de conteúdos disciplinares e seu
rebatimento nos projetos desenvolvidos pelos alunos em seus trabalhos de final de
curso, os quais, por princípio, conforme o artigo 9º da Resolução CNE/CES
nº6/2006, correspondem a uma atividade de síntese e

de conhecimento, e
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consolidação das técnicas de pesquisa; sendo, portanto o TFG, uma fonte de dados
considerada ideal para a investigação realizada.
Portanto, com base nestas referências observadas tanto na literatura, quanto
no cotidiano da sala de aula e que são, também, recorrentes nas discussões que
buscam aperfeiçoar o ensino de Arquitetura e Urbanismo na UFRN, buscou-se, em
primeiro momento, ouvir os docentes do CAU para entender como o princípio da
integração é por eles compreendido e comparar com o que ora foi apresentado. Este
estudo é apresentado no capítulo a seguir.

3. O TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO (TFG) E O CURSO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DA UFRN

Neste capítulo, discute-se a natureza do Trabalho Final de Graduação no
âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, bem como a sua
regulamentação pelo MEC (denominado “Trabalho de Curso”) para, com isto,
demonstrar que se trata da fonte de dados adequada para a investigação que se
seguiu. É apresentada, ainda, uma primeira abordagem direta do problema, que
buscou, através de entrevistas com os docentes do CAU/UFRN e com uma
especialista em Educação, compreender como a integração, princípio que norteia o
Projeto Pedagógico do curso, é por eles entendida.

3.1 OS TRABALHOS DE CURSO (TC) SEGUNDO AS DIRETRIZES DO MEC
O documento “Perfis da área & Padrões de qualidade: Expansão,
Reconhecimento e Verificação Periódica dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo” 3,
da Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CEAU), define
o Trabalho de Curso (TC) como uma atividade avaliativa das condições de
qualificação para o exercício profissional, que deve ser realizado após a
integralização curricular.
O Trabalho de Curso não constitui “matéria a ser trabalhada pelos cursos, e
sim atividade exigida para a conclusão do curso e obtenção do diploma” e, portanto,
não é uma disciplina (BRASIL, 1995, p. 14).
3

Este documento encontra-se disponível na página oficial do Ministério da Educação, no link:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf.
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Afirma ainda que o TC é “para os arquitetos e urbanistas o mais apropriado
exame dentre os exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabelecidos
para cada curso”, cuja compreensão é unânime, tendo sido aprovada, em 1995, no
Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil - COSU.IAB/Ouro Preto; no
Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura - ENEA/Santos; no Encontro
Nacional de Sindicatos de Arquitetos - ENSA/Campo Grande e no Congresso
Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura - CONABEA/Brasília.
O TC é obrigatório para todos os formandos e realizado com base em
diretriz única e geral para todos os cursos e estudantes, possui caráter universal e
deve ser realizado individualmente pelos alunos durante o último ano do Curso de
Graduação. É um trabalho que demonstra o domínio sobre os conhecimentos
essenciais e a capacidade de resolver problemas de arquitetura e urbanismo. Seus
objetivos são: avaliar previamente o domínio das competências - atividades e
atribuições, para o exercício profissional e para a consequente responsabilidade
técnica e social dele decorrente e avaliar o domínio dos conhecimentos necessários
ao desempenho das atividades e ao exercício das atribuições que confere a
habilitação profissional. (BRASIL, 1995, p.16)
Em outras palavras, trata-se de um momento de comprovação - um rito de
passagem da fase de aprendiz à fase de profissional. Uma espécie de “exame de
ordem” dentro das escolas, em que as competências obtidas no curso devem ser
expressas.
3.1.1 Diretrizes gerais/nacionais

Os anos 1990 marcaram a retomada do papel regulatório do Estado na área
do ensino superior. Na área de arquitetura e urbanismo, até então, os cursos eram
organizados com base na Resolução nº 3 do Conselho Federal de Educação de 25
de junho de 1969, que fixava o Currículo Mínimo. A recomposição da CEAU em
conjunto com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura – ABEA – permitiu a
realização de estudos e de ampla discussão nacional sobre o aperfeiçoamento da
política nacional de educação do arquiteto e urbanista, que pudesse ter reflexos na
qualidade de ensino, na produção científica e tecnológica e no mercado de trabalho.
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Como um dos resultados deste trabalho, em 21 de dezembro de 1994, o
MEC baixou a portaria 1770/94 – SESu/MEC, que fixou as diretrizes curriculares e o
conteúdo mínimo do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo.
No ano de 1996 foi sancionada a nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira, que extinguiu os “Currículos Mínimos” e instituiu as “Diretrizes
Curriculares”.
A proposta de Resolução das Diretrizes Curriculares para os Cursos de
Arquitetura e Urbanismo, encaminhada ao MEC em 1998, fruto do trabalho coletivo
que envolveu o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
(CONFEA), a ABEA e a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura
(FENEA), foi finalmente aprovada no dia 2 de fevereiro de 2006 através da
Resolução CNE/CES nº6/2006, tendo sido alterada em 17 de junho de 2010 pela
Resolução CNE/CES Nº 2/2010.
A análise destes documentos permite perceber a importância do Trabalho de
Curso para a formação do Arquiteto e Urbanista, dada a sua permanência e
continuidade desde a Resolução nº 3/69, em todos os documentos da área.
O texto da Resolução nº 3/69, inicia com o parecer 384/69 do relator José
Barretto Filho do Conselho Federal de Educação que, ao tratar do currículo mínimo
vigente, nos termos do parecer nº 336 de 1962, informa que a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul sugere a exigência de um “trabalho de diplomação”. A
resolução, no entanto, não faz qualquer referência a esta atividade.
No entanto, o TC passou a ser implantado em praticamente todos os cursos
de Arquitetura do país antes mesmo de tornar-se uma exigência legal, ainda que
com denominações distintas. Na FAUUSP, era denominado Trabalho de Graduação
Integrado (TGI) e consistia em condição sine quae non para a obtenção do diploma.
A portaria Nº 1.770/94 torna o TFG uma atividade obrigatória e passa a
disciplinar o seu formato. Em seu artigo 6º, determina o caráter individual da
atividade e a orientação por um professor arquiteto e urbanista:
Será exigido um Trabalho Final de Graduação objetivando avaliar as
condições de qualificação do formando para acesso ao exercício
profissional. Constitui-se em trabalho individual, de livre escolha do aluno,
relacionado com as atribuições profissionais, a ser realizado ao final do
curso e após a integralização das matérias do currículo mínimo. Será
desenvolvido com o apoio de professor orientador escolhido pelo estudante
entre os professores arquitetos e urbanistas dos departamentos do curso e
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submetido a uma banca de avaliação com participação externa à Instituição
à qual estudante e orientador pertençam.

O texto da Resolução CNE/CES nº6/2006, altera a forma como o TFG era
tratado até então para “Trabalho de Curso”, mantendo o caráter de atividade
individual orientada por um professor arquiteto e urbanista, fato que gerou um
processo para alteração da resolução, a partir de consulta formulada pelo professor
engenheiro civil Marcos José Vieira de Melo do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo da UFPE, com a alegação de que deveria ser extensiva a outros
profissionais que a instituição considere aptos a fazê-lo.
O Artigo 9º desta resolução informa que:
O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório e realizado
ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teóricoprática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração
de conhecimento, e consolidação das técnicas de pesquisa e observará os
seguintes preceitos:
a)
Trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno,
obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais;
b)
Desenvolvimento sob a supervisão de professores
orientadores, escolhidos pelo estudante entre os docentes arquitetos e
urbanistas do curso;
c)
Avaliação por uma comissão que inclui, obrigatoriamente, a
participação de arquiteto(s) e urbanista(s) não pertencentes(s) à própria
instituição de ensino, cabendo ao examinando a defesa do mesmo perante
essa comissão.
Parágrafo único. A instituição deverá emitir regulamentação própria,
aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo,
obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação,
além das diretrizes e técnicas relacionadas com sua elaboração.

Por fim, a Resolução Nº 2/2010, que alterou dispositivos da Resolução
nº6/2006 institui que:
Art. 6º Os conteúdos curriculares do curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo deverão estar distribuídos em dois núcleos e um Trabalho de
Curso, recomendando-se sua interpenetrabilidade:
§ 3º O Trabalho de Curso será supervisionado por um docente, de modo
que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica,
a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização do último
ano do curso.

E apresenta a alteração do inciso II do Art. 9º da Resolução nº6/2006,
atendendo ao Parecer CNE/CES Nº 255/2009, de 2 de setembro de 2009:
“II - desenvolvimento sob a supervisão de professor orientador, escolhido
pelo estudante entre os docentes do curso, a critério da Instituição ;”
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Em resumo, percebe-se que, ao longo do tempo, o TFG foi reconhecido
como atividade fundamental para o registro e avaliação da capacidade de síntese e
integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Arquitetura e
Urbanismo, tendo sido aperfeiçoado por meio de discussões e debates e,
regulamentado por legislação específica.
Assim sendo, os projetos de arquitetura desenvolvidos nos trabalhos de final
de curso devem, em princípio, expressar os conteúdos apreendidos ao longo da
formação, inclusive na sua relação com outras subáreas de conhecimento como
teoria, história, representação e tecnologias da arquitetura e do urbanismo. Vale
destacar que em pesquisa sobre os TFGs em 9 escolas de arquitetura no Brasil a
equipe do Grupo Projetar da UFRN constatou que a grande maioria (cerca de 80%)
dos trabalhos tinham como objeto projetos de arquitetura.

3.2 O CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFRN

Criado pela Resolução 58/73 CONSUNI, de 13 de agosto de 1973 e
reconhecido através do Decreto-Lei n° 83.208/79 de 28 de fevereiro de 1979, o
Curso de Arquitetura e Urbanismo passou por várias estruturas curriculares: o
Currículo Pleno A1 - a partir de 1973; o Currículo Pleno A2 - a partir de 1977; o
Projeto Pedagógico A3 - a partir de 1989; o Projeto Pedagógico A4 - a partir de
1997; e o Projeto Político Pedagógico A5 – a partir de 2007.
Após uma década de vigência da então denominada grade curricular A2, e
em um momento de grande discussão nacional, tanto em fóruns estudantis quanto
no âmbito da ABEA, iniciou-se um amplo processo de discussão para a
reformulação curricular do curso, que envolveu professores e estudantes.
Como resultado deste processo, obteve-se uma proposta considerada
inovadora, embasada em uma visão integrada dos conteúdos das disciplinas do
curso, transformando a estrutura curricular em um sistema similar ao sistema
seriado. Implantado em 1990, o Projeto Pedagógico A3 representou um grande salto
qualitativo em relação ao currículo anterior e, até hoje, o currículo integrado é uma
referência importante para os cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil.
Os currículos A4 e A5 buscaram corrigir distorções e atender às exigências
estabelecidas pela Portaria Nº 1770/94 - MEC que fixou as diretrizes curriculares
para a área de Arquitetura e Urbanismo; e as novas Diretrizes Curriculares
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Nacionais (DCN) expressas da Resolução n˚6 de 02 de fevereiro de 2006 –
CESCNE/MEC, respectivamente, porém, o princípio da integração permanece como
eixo central da metodologia adotada pelo CAU (DARQ/UFRN).

3.2.1 O Projeto Pedagógico e o Regulamento do Trabalho Final de Graduação
no CAU/UFRN
O atual Projeto Pedagógico A54 é resultado de longo processo de discussão
e amadurecimento do próprio curso, bem como, das transformações sociais,
econômicas e tecnológicas pelas quais passa a sociedade. De forma que é
necessária uma breve apresentação dos projetos pedagógicos que o antecederam,
para melhor compreensão dos princípios que o norteiam.
O Currículo Pleno A1 refletia a própria origem do curso, vinculado à Escola
de Engenharia e baseado nos currículos dos cursos de Arquitetura da Universidade
de Brasília (UNB) e da Universidade Federal do Ceará (UFCe), era composto por
disciplinas isoladas, com foco na tecnologia, e oferecidas por vários departamentos
da universidade. Impunha um saber compartimentado e pouco direcionado para a
área de atuação profissional.
Entre 1976 e 1977 foram propostos ajustes visando o agrupamento dos
períodos por blocos, tomando a definição de enfoques como base da organização
curricular e que culminaram com a implantação do Currículo Pleno A2.
A primeira modificação curricular estruturada ocorreu em 1981, buscando
selecionar os conteúdos relativos às disciplinas de matemática e física, que eram
ministradas indistintamente para inúmeros cursos da UFRN, direcionando-os às
necessidades da formação profissional do arquiteto e urbanista. Observa-se que,
apesar desse avanço, outras deficiências persistiram, tais como: a desvinculação
dos conhecimentos entre si, a não aglutinação das disciplinas afins em torno de
áreas de conhecimento, e o excesso de disciplinas de conteúdo técnico.
Em 1987, com base em avaliações realizadas pela Coordenação do curso e
pelo seu Centro Acadêmico (CAAU) e em inúmeras discussões sobre ensino de
Arquitetura ocorridas no âmbito do curso e em eventos locais e nacionais o CAU fez
sua primeira avaliação de peso. Neste mesmo sentido, em outubro de 1988, foi
4

O Projeto Pedagógico A5 encontra-se disponível na página oficial do Departamento de Arquitetura da UFRN
na internet: http://darq.ufrn.br/webroot/files/projetos/prj4b472a107dd96.pdf.
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realizado o Seminário sobre Ensino de Engenharia e Arquitetura na UFRN. As
conclusões destes eventos apontaram para a elaboração de um novo currículo que
propôs uma mudança completa da estruturação do CAU, ao mesmo tempo em que
possibilitava o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão no
Departamento de Arquitetura.
Neste ambiente de discussão, foram delineadas as propostas que
embasariam o surgimento de um currículo diferenciado, o Projeto Pedagógico A3. A
principal mudança curricular se deu pela adoção do princípio de integração de
conteúdos e produtos acadêmicos, que norteava todas as atividades, e pela
definição do período (ou semestre) como unidade mínima de integração.
Além disso, foram definidas 05 áreas de conhecimento (Representação
Gráfica, Projeto de Arquitetura, Estudos Urbanos, Teoria/História, e Tecnologia) em
torno das quais foram organizadas as disciplinas e as linhas de estudo e pesquisa
do CAU.
Nesse novo currículo, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem
passou a ser realizada principalmente a partir de um trabalho, chamado integrado,
que aglutinaria os conteúdos das disciplinas de um mesmo período, e deveria ser
apresentado no final de cada uma das três unidades. Ou seja, um “trabalho cujo
conteúdo e temática envolvesse, na medida do possível, todas as disciplinas do
período, pressupondo uma organização e um trabalho em conjunto dos professores
das referidas disciplinas e de seus respectivos alunos” (UFRN, 2006).
Tendo sido considerada uma proposta revolucionária no âmbito dos cursos
de arquitetura e urbanismo brasileiros à época, o currículo A-3 foi implantado em
1990, representando um salto qualitativo para o CAU, que resultou na melhoria da
qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos.
A fim de equiparar os diversos cursos de arquitetura e urbanismo brasileiros,
o Ministério da Educação e do Desporto, através da portaria nº 1770 de 21 de
dezembro de 1994, fixou diretrizes curriculares, conteúdo e carga horária mínimos
para cursos de graduação na área. Observando a necessidade de adequação às
novas regras, bem como de ajustes do currículo A-3, foram realizadas novas
rodadas de discussão envolvendo professores e estudantes que geraram a proposta
do Projeto Pedagógico A-4, vigente a partir de 1996, para o qual foram previstas
avaliações periódicas com vistas a sua atualização.
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Esta nova proposta reconheceu o princípio da integração entre as disciplinas
como um aspecto inquestionável do currículo A-3. Observou-se, ao longo do tempo,
um imenso ganho qualitativo no processo de aprendizado e de formação do
profissional arquiteto e urbanista. O currículo reformulado, portanto, o reafirma como
princípio fundamental no processo ensino/aprendizagem.
O currículo manteve ainda o princípio dos enfoques semestrais, em torno
dos quais os conteúdos das diferentes disciplinas que compunham cada período
eram trabalhados, tendo em vista a integração.
No entanto, algumas mudanças foram propostas, como a flexibilização da
integração para atender as potencialidades e limites de cada período e do tema
escolhido em cada semestre. A integração entre as disciplinas de cada período
deveria ocorrer segundo enfoques e não ter necessariamente a disciplina de projeto
como carro-chefe, conforme expresso na metodologia do currículo anterior,
respeitando aspectos como: tema abordado, área estudada, conteúdo de cada
unidade das diversas disciplinas, entre outros (UFRN, 2006).
A publicação do edital n° 4/97, da Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação (SESu/MEC), que convocou as Instituições de Ensino
Superior (IES) a apresentarem propostas para as diretrizes curriculares dos cursos
de graduação, em um amplo processo de debates ocorrido em todo o território
nacional, e que culminou com a formulação das diretrizes curriculares para os
diversos cursos de graduação, implicou na obrigatoriedade dos cursos de graduação
a se adaptarem às mesmas dentro de um prazo estabelecido, uma vez que estas
passaram a ter força de lei. A partir de então, os Projetos Pedagógicos dos cursos
de graduação das IES passaram a ser reformulados.
O atual Projeto Pedagógico A5 é o resultado do trabalho desenvolvido, em
2003, pela Comissão para Reestruturação Curricular (criada em setembro de 2000 e
inicialmente denominada Comissão Permanente para Elaboração do PPP
assessorada pelo Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras
– PAIUB) e que foi realizado para atender à Resolução n° 6, de 2 de fevereiro de
2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em
Arquitetura e Urbanismo.
O novo PP foi objeto de ampla discussão, em diferentes momentos, da qual
tomaram parte professores, estudantes e funcionários e manteve os avanços obtidos
nas últimas reformulações curriculares, em especial a que produziu o currículo A-4.
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Mais do que um passo no constante repensar da formação do profissional arquiteto
e urbanista, propôs-se a contribuir para a “formação de profissionais capazes 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” (UFRN, 2006).
Os princípios norteadores que definem a estrutura curricular deste PP são os
seguintes:
1) a integração vertical e horizontal das disciplinas obrigatórias do Curso; 2)
o agrupamento dos diferentes conhecimentos que compõem a formação do
arquiteto e urbanista em cinco grandes áreas de conhecimento, mais as
inter-áreas; 3) o caráter generalista e interdisciplinar da formação
profissional em nível de graduação e, finalmente, 4), o Trabalho Final de
Graduação (TFG) como momento privilegiado de aprendizagem e de
aplicação dos conhecimentos obtidos ao longo do curso.

Com o intuito de atender as exigências do MEC, aperfeiçoar a integração e
dado a necessidade de inclusão de disciplinas e outras atividades fundamentais à
formação profissional, o Currículo A-5 também introduziu as Atividades Obrigatórias
e Complementares. Entre as obrigatórias, destacam-se: Introdução à Arquitetura e
ao Urbanismo, no primeiro período; o Estágio Curricular Supervisionado, a partir do
5º período; e o TFG, que deixou de ser disciplina. As atividades complementares,
estão distribuídas segundo grupos de atividades de ensino, pesquisa e extensão,
tendo o aluno que participar em pelo menos dois grupos de atividades, estas são
escolhidas de acordo com interesses específicos de cada estudante e correspondem
a 200h.
Neste novo PP, as disciplinas obrigatórias e optativas, oferecidas pelo CAU,
foram agrupadas em cinco áreas de conhecimento, mais as chamadas disciplinas
inter-áreas. Tratam-se das mesmas áreas que foram estabelecidas desde o
Currículo A-3, implementado a partir de 1990, com pequenas alterações. São
definidas no PP como:
A Área de Representação e Linguagem tem como objetivo estimular o
aluno a desenvolver uma linguagem gráfica adequada, fornecendo subsídio
para as demais áreas e suas respectivas especificidades. É formada por
disciplinas de geometria, desenho, comunicação visual e informática e está
concentrada nos primeiros anos do curso.
A Área de Projeto contribui para a formação de um profissional crítico,
capaz de interferir no ambiente construído por meio de soluções criativas,
social e ambientalmente adequadas ao contexto no qual estiverem inseridas
e que demonstrem domínio de métodos e técnicas de projetação, bem
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como a integração de saberes de outras áreas de conhecimento. Ela é
formada pelas disciplinas Espaço e Forma e as de Projeto Arquitetônico,
estando presente ao longo de todo o curso.
A Área de Estudos Urbanos e Regionais atua no espaço físico-territorial e
transmite ao estudante noções básicas da relação entre o território e o
espaço social, buscando contribuir para a sua formação crítica e criativa no
que se refere à análise e à intervenção no ambiente construído. É dividida
em disciplinas de Fundamentos Sociais e uma sequência de conteúdos de
Planejamento e Projeto Urbano e Regional. Envolve desde noções básicas
do desenho das pequenas aglomerações urbanas e rurais até a
problemática da degradação do meio natural e do ambiente construído,
assim como os grandes desafios da sociedade pós-moderna.
A Área de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo busca
apreender os conceitos que nortearam a concepção arquitetônica e
urbanística nos diversos períodos da história e sua produção, relacionando
os condicionantes técnicos, ambientais, sociais e econômicos, de forma que
o estudante saiba refletir sobre cada período, contribuindo, assim, para a
compreensão do momento atual. Contempla, também, as disciplinas de
Estética e História das Artes e Técnicas Retrospectivas.
A Área de Tecnologia subsidia as demais áreas, de forma gradual e
integrada, mediante conceitos e aplicação de recursos tecnológicos,
visando o equilíbrio entre o projeto e a execução. Ela compreende
disciplinas como Estrutura, Instalações, Conforto Ambiental e Topografia.
Além das disciplinas específicas contidas nas cinco áreas, o CAU oferece
as chamadas disciplinas inter-áreas, ou seja, aquelas cujo conteúdo abarca
pelo menos duas áreas acima definidas. São elas: Métodos e Técnicas,
Psicologia Ambiental, Estatística, Fundamentos Ambientais, Planejamento
da Paisagem, Prática Profissional, Detalhes de Representação Gráfica em
AU, Atelier Integrado e Introdução ao Trabalho Final de Graduação. (UFRN,
2006).

No Currículo A-5, a integração continuou mantida, seguindo a flexibilização
inserida no Currículo A-4, de forma que, para dar continuidade à obtenção dos
resultados positivos deste princípio, fez-se necessário manter o planejamento
semestral das disciplinas, feito através de reuniões dos professores e alunos antes
do início do semestre letivo e reuniões periódicas dos professores do período ao
longo do semestre, para avaliar e planejar o andamento das disciplinas e de sua
atividade.
O princípio da integração também transparece na estrutura curricular com o
sistema de co e pré-requisitos para as disciplinas obrigatórias do curso. Estes co e
pré-requisitos permitem a cobrança, por parte da coordenação do período ou mesmo
da Coordenação do CAU, dos conteúdos que podem e devem ser ministrados de
forma integrada entre si.
Tendo em vista o caráter generalista da formação, preconizada nas
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o PP A-5 reconhece que
a busca pela integração deve ser, mais uma vez, um imperativo do curso. A
integração procura a aproximação e a compreensão holística dos
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conhecimentos, que estariam, de outra forma, compartimentados,
estudados como se não existisse qualquer relação entre si (UFRN, 2006).

Ou seja, considera que a formação profissional deve ser estruturada a partir
de atividades acadêmicas diversas, organizadas de modo a favorecer a articulação
dos conhecimentos e dos saberes e tem o princípio da integração como meio ideal
para tanto.
O PP A-5 trata ainda do regulamento do TFG, atividade acadêmica
obrigatória desenvolvida no décimo e último período do curso, que tem como prérequisito o cumprimento de todas as disciplinas e atividades obrigatórias do curso,
de forma a atender o que preconiza as DCN sobre esta atividade que busca avaliar
a capacidade do aluno em expressar o domínio sobre os conhecimentos essenciais,
adquiridos ao longo do curso, e a capacidade de resolver problemas de arquitetura e
urbanismo.
Em cumprimento a estas mesmas normativas, o TFG possibilita ao
estudante desenvolver um trabalho cujo tema é de sua livre escolha, desde que
esteja inserido em uma ou mais áreas de atuação do arquiteto e urbanista, e que
seja realizado sob a orientação de um professor do Departamento. Destaca-se,
entre os objetivos estabelecidos pelo regulamento, que com este trabalho o aluno
deve ser capaz de “demonstrar o aprendizado de métodos e técnicas de apreensão,
reflexão e concepção do espaço socialmente produzido com a proposição de
soluções de problemas pertinentes à Arquitetura e Urbanismo” (UFRN, 2006).
Em síntese, o TFG “é o momento de avaliação do processo de
aprendizagem dos alunos do CAU, que ocorre de forma gradual e acumulativa, ao
mesmo tempo em que possibilita a avaliação do Curso como um todo e de sua
estrutura curricular” (UFRN, 2006). Apresenta-se, portanto, como uma fonte de
dados ideal para o desenvolvimento desta pesquisa que investiga a repercussão da
integração de conteúdos disciplinares nos projetos arquitetônicos desenvolvidos
pelos alunos.

3.2.2 Uma primeira abordagem do problema: A integração segundo os
professores do CAU/UFRN e da Educação/UFRN
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Reconhecida como sendo o grande avanço em termos pedagógicos no
processo de ensino/aprendizagem, a integração de conteúdos disciplinares, adotada
pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN há 20 anos, ainda não passou por
um

processo

de

investigação

que

demonstre

seu

real

efeito

sobre

o

desenvolvimento dos projetos de arquitetura produzidos pelos alunos ao longo do
curso e, principalmente, aqueles desenvolvidos no último ano.
Partindo do pressuposto de que a integração de conteúdos das disciplinas
favorece o ensino/aprendizado de projeto de arquitetura, o que pode ser evidenciado
nos Trabalhos Finais de Graduação, buscou-se, inicialmente, investigar se há, entre
os professores do curso, um consenso quanto a sua definição e efeito sobre o
ensino de projeto de arquitetura. A realização desta pesquisa exploratória tornou-se
necessária, ao longo das discussões ocorridas durante os seminários de tese, para
ajudar a esclarecer algumas questões relativas ao entendimento sobre a “integração
de conteúdos” como princípio norteador para o ensino de projeto.
Dos trinta e cinco professores efetivos e sete substitutos integrantes do
curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, no período 2010.2, 12 responderam
espontaneamente às questões encaminhadas por e-mail e que serão apresentadas
a seguir.
Aqueles que participaram do processo de discussão para a mudança da
estrutura curricular e da implementação da integração no curso, no final da década
de 80, entendem a integração como:
Uma outra estratégia na formação do arquiteto e urbanista pois trata-se de
um processo que implica em planejamento das atividades a serem
desenvolvidas, de forma que se atendam os enfoques pré-definidos na
proposta curricular, cujo tema e comunidade/localidade que serão
beneficiadas, também são definidos em comum acordo com todos os
docentes envolvidos no processo, de modo que o "trabalho integrado"
originalmente proposto, seja a contribuição de todos os professores que
atuam num determinado período letivo, trabalhando conjuntamente e, cuja
troca de experiências se transforma num exercício coletivo, favorecendo o
ensino e a aprendizagem, onde todos saem enriquecidos, tantos os alunos
que entendem o “porquê” estão estudando aquele conteúdo, como também
a troca de conhecimentos e a cobrança indireta da atuação e cumprimentos
das atividades planejadas, entre os docentes das várias áreas que
compõem aquela equipe de um determinado período letivo. (Virgínia
5
Araújo )

5

A profa. Virgínia Araújo era a coordenadora do curso quando foi iniciado o processo de discussão para a
mudança da estrutura curricular, como tal, coordenou as reuniões e grupos de trabalho formados por
estudantes e professores, que culminou com a proposição do Projeto Pedagógico A3.
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É uma atitude que visa contribuir para a compreensão do todo como
entidade maior do que a soma de suas partes constituintes. Afilia-se às
noções de estrutura e sistema. Tem caráter aditivo e não subtrativo,
multiplicador e não divisório. O que não significa que seja uma camisa de
força. Pelo contrário, nas discussões iniciais dos idos do início dos anos 90
visava expandir a compreensão do todo, ampliar a flexibilidade curricular
(para que os alunos pudessem "montar" expertises mais sintonizadas com
seus talentos) e evitar a redundância e a fragmentação inútil de saberes.
(Edja Trigueiro)

A integração, no universo didático-pedagógico, é um princípio segundo o
qual o conhecimento é produto de múltiplos saberes e competências, que
envolvem o cognitivo, o sociocultural e afetivo, de forma interligada e
interdependente. (Jesonias Oliveira)

A integração curricular consiste na integração interna da temática e das
disciplinas do currículo e na integração externa com as exigências do meio
e da comunidade. É garantir a formação profissional de caráter
generalista e interdisciplinar através da integração curricular.
A integração curricular se opõe ao método positivista, ao romper com o
saber/conhecimento fragmentado. Na perspectiva de integração curricular o
saber é concebido como um conjunto de conhecimentos inter-relacionados.
(Cristina de Morais)

Apesar do uso de vocábulos distintos em significado, tais como: princípio,
que se refere às regras fundamentais admitidas como base de uma ciência;
estratégia, que pode ser entendida como sendo a arte de dirigir um conjunto de
disposições e; atitude, que significa a exteriorização de um intento ou propósito;
observa-se que há consenso no que se refere ao compartilhamento de
conhecimentos, ao trabalho conjunto entre professores e de que a integração é um
aspecto positivo do curso.
Aqueles que participaram do processo de implementação do Projeto
Pedagógico A3, professores contratados no início dos anos 90, entendem que:
(...) a integração aplicada como princípio pedagógico fundamental no
nosso Curso de Arquitetura e Urbanismo como uma tentativa de romper
com a fragmentação do conhecimento, tão presente em cursos de
graduação. A integração do conhecimento visa relacionar os conteúdos dos
componentes curriculares (disciplinas) sintetizando-os em atividades
práticas desenvolvidas em comum em um determinado semestre letivo.
(Fernando Costa)

Para mim integração é uma postura pedagógica/acadêmica, que enfatiza
a necessidade de permitir aos estudantes e professores a utilização de um
mesmo trabalho para exercitar diversos conteúdos de modo conjunto, o que
deveria representar economia de tempo e de esforços, além de possibilitar a
elaboração de um produto final mais amadurecido e que articule diferentes
saberes e fazeres. Por outro lado, ainda é preciso ressaltar que podem
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existir integrações horizontais (dentro de um mesmo período) e verticais
(entre períodos), parciais (parte do conteúdo) ou completas (todo o
conteúdo de uma unidade, por ex.), ou mesmo em função de temas ou de
algum trabalho/atividade específico. (Gleice Elali)

Consiste em uma estratégia de ensino em que os docentes de um mesmo
período ministram os conteúdos específicos de suas disciplinas, levando em
consideração as abordagens das demais disciplinas e campos de
conhecimento envolvidos naquele período, aplicados sobre um tema
comum. Essa abordagem articulada culmina no desenvolvimento de um
trabalho integrado, exigindo do aluno respostas a determinados problemas
no campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo. (Marcelo Tinoco)

Ao que já foi observado anteriormente, percebe-se agora, no entendimento
destes professores, um sentido de racionalização das atividades desenvolvidas nas
diversas disciplinas que permite, por outro lado, um maior aprofundamento e
aplicação de conhecimentos.
Os novos professores, contratados nos últimos 6/7 anos, entendem a
integração como:
Método pedagógico de ensino que mostra as relações e os rebatimentos
de diversos conhecimentos adquiridos no curso. (Aldomar Pedrini)

Para mim a oportunidade de integrar com outras disciplinas é uma forma de
explorar a interdisciplinaridade própria do paisagismo, definido como um
campo multidisciplinar. O projeto paisagístico requer conhecimentos
próprios de várias disciplinas e a integração, nesse caso específico, facilita
e muito a aprendizagem e possibilita um melhor produto final. (Paulo Nobre)

É a soma do conhecimento de diferentes disciplinas voltadas para a
consolidação da atividade de criação e projeto de uma obra arquitetônica.
(Edna Moura Pinto)

Em minha concepção e pela experiência que tenho tido em sala de aula
(disciplina de Atelier Integrado de Arquitetura e Urbanismo) o ensino de
projeto está relacionado à percepção e apreensão de condicionantes
(físicos, legais, climáticos, territoriais, carências sociais e comunitários, etc.)
e problemas cuja resposta provável se apresenta no projeto, posteriormente
na construção, no edifício. O projeto, portanto, em minha concepção, que é
compartilhada com a de Elvan Silva, deve ser encarado antes de tudo como
um "meio", uma alternativa de resolução de um problema específico, e não
como a resolução definitiva deste problema, uma vez que está sujeita à
aprovação dos usuários quando materializado (edifício) e principalmente
com relação ao uso. O ensino de projeto, portanto, está em estimular o
estudante de arquitetura a compreender que condicionantes e problemas
lhe darão diretrizes e/ou suportes para definição do chamado partido
arquitetônico e urbanístico, que quase sempre se traduz no elemento
"forma". E é ai onde reside o papel da integração, ou seja, os aspectos
transdisciplinares e interdisciplinares que permeiam o processo de
concepção projetual. Para mim, o mais interessante no ensino de projeto é
perceber a diferença de resultado do ponto de vista da forma nas propostas
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dos alunos, quando lhes são apresentados os mesmos condicionantes
projetuais e de que maneira essas condicionantes estimularam seu
potencial criativo em face a todos os campos disciplinares em que essas
condicionantes penetram e/ou tangenciam. (Rodrigo Costa – Prof.
substituto)

Neste grupo de respostas observa-se o direcionamento da integração para a
aplicação prática no desenvolvimento de projetos, apontando para um ganho de
qualidade percebido no produto final, bem como a sua relação com o conceito de
interdisciplinaridade.
Quando

perguntado

de

que

forma

a

integração

favorece

o

ensino/aprendizagem, obteve-se as seguintes respostas:
Favorece o ensino e aprendizagem na medida em que pressupõe a
interatividade
entre
os
participantes
(alunoXprofessor/
alunoXaluno/professorXprofessor)
e
incentiva
às
atividades
investigativas, estimulando a curiosidade científica. Nessa compreensão, a
integração se aplica em qualquer contexto de ensino, cabendo a cada um
dos segmentos envolvidos estabelecer os objetivos comuns e a forma de
condução do processo de aprendizagem para que a integração seja bem
sucedida. (Jesonias Oliveira)

O aluno tem a oportunidade de, ao mesmo tempo em que adquire o
conhecimento em um componente curricular, aplicá-lo em um outro
componente de forma prática, por exemplo: ao cursar uma disciplina de
estruturas, desenvolver o sistema estrutural do trabalho prático de Projeto
de Arquitetura; ou desenvolver o sistema de proteção solar de uma
edificação aplicando os conhecimentos que está adquirindo/construindo em
uma disciplina de conforto Ambiental. Essa prática pedagógica consolida o
conhecimento de forma mais consistente. (Fernando Costa)

Em AU, a integração favorece o aprendizado por exigir que as discussões e
decisões essenciais à elaboração de diagnósticos e propostas articulem
conhecimentos variados fazendo-os dialogar entre si, o que representa o
exercício do pensamento complexo, e permite que o estudante defina
realmente os condicionantes que irá favorecer para a definição do partido
(quer se trate ou não de uma questão projetual). (Gleice Elali)

Considerando que os problemas em arquitetura e urbanismo refletem as
atividades humanas sobre o território, nas suas diversas escalas e
dimensões, sob esta ótica a integração favorece a formação do aluno no
curso de Arquitetura e Urbanismo. (Marcelo Tinoco)
A integração contribui para o ensino em geral, e sobretudo de conforto,
porque há mais empenho e interesse por parte dos alunos em melhorar
seus projetos arq. ou urb. Por outro lado, a integração tem as desvantagens
em aumentar a quantidade dos trabalhos e limitar o interesse do aluno
apenas ao que pode ser aplicado no projeto, porque tudo se encontra em
um projeto de arquitetura por semestre. Quanto mais houver exercícios de
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projeto, mais oportunidades de reflexão e integração de conhecimento
teremos. (Aldomar Pedrini)

De acordo com as respostas, pode-se inferir que todos os entrevistados
compreendem a integração como um aspecto favorável ao ensino de arquitetura e
urbanismo, apesar de haver uma discordância quanto à racionalização dos
trabalhos, no entendimento deste último professor, com a integração, o número de
atividades torna-se maior.
Ao se apresentar as mesmas questões a um profissional da área da
educação obteve-se a seguinte orientação: “encontram-se referências a esse tema
em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade como princípios de
organização curricular: todos esses termos são polêmicos e polissêmicos.” (Marta
Pernambuco6)
Observa-se que, de acordo com o que foi declarado pelos professores, a
integração de conteúdos disciplinares adotada pelo CAU/UFRN aproxima-se do
conceito de Transdisciplinaridade proposto originalmente por Jean Piaget e
defendida por Campomori para o ensino de arquitetura. No entanto, a literatura na
área de ensino de arquitetura e urbanismo aprofunda a discussão em torno do tema
da Interdisciplinaridade, corroborando a afirmação da Profa. Marta Pernambuco de
que estes termos são polêmicos e polissêmicos. Ou seja, não há consenso sobre
qual aproximação seria a mais exata entre estas práticas e a integração adotada
pelo CAU/UFRN e tampouco esta pesquisa se propõe a resolver esta questão.
Considera-se, no entanto, que essa falta de consenso tem rebatimento no
objeto de estudo, ou seja, na compreensão do que é um projeto de Trabalho Final
de Graduação e no seu desenvolvimento, ou seja, no processo de interação dos
saberes apreendidos no curso.
No nosso entendimento, o princípio da integração, já consagrado pelo PP e
entre discentes e docentes do CAU, trata de uma exploração das possibilidades de
interação entre saberes; e, antes de tudo, da interação entre pessoas portadoras
desses saberes. Trabalhar segundo esse princípio significa articular todos os
saberes que respondem a um determinado problema. Trata-se de um processo, uma
forma de ensinar e de aprender, e não um resultado ou um produto. De forma que,
neste estudo, a palavra integração será utilizada para identificar no objeto desta
6

Profa. Marta Pernambuco possui doutorado em Educação na área de concentração Didática. É profa. do
Departamento de educação da UFRN.
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investigação (projetos desenvolvidos em TFGs) se houve e como se deu a interação
de conhecimentos/conteúdos apreendidos nos componentes curriculares.
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4. OS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos adotados pela
pesquisa no que diz respeito à determinação da amostra, construção do instrumento
analítico, bem como aqueles relacionados à pesquisa realizada através da aplicação
de questionário entre professores e egressos do CAU/UFRN.

4.1 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO ANALÍTICO

A construção do instrumento analítico considerou a experiência da pesquisa
“Arquitetura, Projeto e Produção de Conhecimentos: Produção Acadêmica - TFGs,
Dissertações e Teses em PA/ Brasil”, desenvolvida pelo grupo PROJETAR
(http://www.grupoprojetar.ufrn.br/), bem como a consulta feita aos professores das
diversas áreas do CAU/UFRN, sobre a sua expectativa de reconhecimento do
conteúdo das suas disciplinas no projeto final desenvolvido pelo aluno. E isso
sempre com o objetivo principal de obter respostas à seguinte questão: a integração
de conteúdos das disciplinas favorece o ensino/aprendizado de projeto de
arquitetura? Estas respostas orientaram a construção do formulário analítico a ser
detalhado posteriormente, contemplando todas as áreas de conhecimento do curso,
tendo o entendimento de que o projeto seria a síntese de todas elas. Cabe ressaltar
que as áreas de conhecimento definidas nesta análise, não correspondem
literalmente as áreas definidas no Projeto Pedagógico A5. Pois, considerando a
importância

dada

pelos

professores

para

alguns

conteúdos

específicos,

reconhecidos como subáreas ou interáreas, para o desenvolvimento dos projetos de
arquitetura, ou seja pela tradição de pesquisa dos professores do CAU/UFRN, estes
foram alçados, para efeito desta análise, à condição de área de conhecimento.
Para tanto, foram considerados os seguintes aspectos, observados tanto no
discurso descritivo/justificativo do projeto, quanto na sua apresentação sob a forma
de desenho:
a) Do ponto de vista do processo e das tomadas de decisões do Projeto de
Arquitetura propriamente: Se há referência a autores/bibliografias ou se há
referências empíricas para o projeto, apresentadas em estudos de precedentes
diretos ou indiretos. Em caso afirmativo, quais os aspectos destacados pelo autor do
TFG que justificaram a realização destes estudos e que serviram como base para as
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decisões

de

legais/jurídicos,

projeto

(históricos,

socioculturais,

funcionais/programáticos,

econômico-financeiros,

formais/tipológicos,

estéticos,

tecnológicos, de conforto ambiental, formas de representação e/ou concepção ou o
processo do projeto estudado. Quanto ao desenvolvimento da proposta, buscou-se
identificar, no discurso do autor, quais as principais restrições para o projeto e quais
os principais condicionantes do partido/ideia, se foram objetivos auto impostos (pelo
próprio autor) e qual sua natureza: sociocultural, econômico-financeira, estética,
tecnológica, legal/jurídica, funcional/programática, formal/morfológica/tipológica, e/ou
físico-ambiental. Por fim, se havia relação entre a proposta e os conceitos e métodos
descritos no discurso textual, bem como entre a proposta arquitetônica e os estudos
de referência realizados.
b) Do ponto de vista urbano, procurou-se identificar quais as referências
contidas no discurso quanto à análise do sítio, perfil socioeconômico, impacto
urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos;
procurou-se observar, tanto no discurso quanto no projeto, se foram observadas as
prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção (pelo menos
Plano Diretor e Código de Obras), assim como as relações do edifício projetado com
o entorno.
c) Do ponto de vista ambiental e tecnológico, buscou-se observar quais as
referências contidas no discurso quanto a clima e entorno, insolação, ventilação,
aberturas; com relação ao conforto térmico, se a proposta/discurso inclui estudos de
orientação do edifício considerando a trajetória solar, análise do conforto urbano do
entorno, implantação do edifício no lote com base nos ventos predominates,
elementos de proteção solar, dimensionamento das aberturas em função de
ventilação natural, zoneamento com base na insolação. Quanto ao conforto
luminoso, se a proposta/discurso contempla estudo do terreno, estudo do edifício
proposto e/ou dimensionamento das aberturas em função da iluminação natural.
Também se houve uso de softwares de simulação para estudos de insolação,
ventilação, acústica e/ou iluminação, bem como uso de carta solar e máscara de
sombra. Ainda procurou-se identificar se o trabalho contempla estudos/propostas
quanto à eficiência energética do edifício. Por fim, quanto aos elementos tectônicos,
se são descritos/especificados os materiais e sistemas construtivos adotados pois,
conforme informações dadas pelos professores da área, não há expectativa quanto
ao aprofundamento dos conhecimentos relacionados ou apresentação de cálculo
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estrutural, uma vez que não são exigências e tampouco documentos típicos da fase
anteprojeto do projeto de edificações, de acordo com a NBR 6492 da ABNT.
d) Do ponto de vista da teoria e história: se o discurso contempla alguma
referência histórica e como ela é apresentada, se em função do sítio, da tecnologia
construtiva, dos objetivos do programa e/ou da forma ou do estilo arquitetônico.
Buscou-se ainda observar se a linguagem do projeto teve como base tipos
arquitetônicos buscados na história ou em edificações de uso similar. Por fim, se
houve descrição de conceitos, se eles se relacionam com a proposta final
apresentada.
e) Do ponto de vista da arquitetura da paisagem: em termos de desenho,
buscou-se identificar se, havendo vegetação, onde ela se encontra representada, na
implantação, planta baixa, cortes, fachadas e/ou volumetrias, se apenas no
ambiente interno, no ambiente externo ou em ambos. Também se observou se
discurso e projeto descrevem ou não o tipo de vegetação utilizada e se esta é
comum ou incomum nos projetos locais; bem como se é citada ou descrita a
vegetação preexistente no lote.
f) Do ponto de vista da consideração dos usuários no projeto, buscou-se
observar: se o discurso apresenta definição e/ou quantidade total de usuários,
conforme as diferentes categorias de usuários, condição social e econômica dos
usuários ou qualquer outra indicação a eles referente. Quanto a este aspecto no
projeto, procurou-se identificar se as exigências de acessibilidade/usos foram
contempladas nas áreas de circulação externa e interna, bem como nas áreas de
uso comunitário (externas e/ou internas). Ainda no projeto, se houve representação
ou não de layout e, em caso afirmativo, se o layout está presente em todo o projeto
ou apenas em parte dele, e de que forma estes elementos são apresentados (se
apenas através de mobiliário básico, ou se apresenta alguns ou muitos
complementos). Por fim, ainda no desenho, procurou-se identificar onde se encontra
a figura humana, se na planta baixa, cortes, fachadas e/ou volumetrias.
g) Do ponto de vista da representação e linguagem: foram observadas se
as técnicas de desenho e representação textual de projetos atendem às convenções
gráficas determinadas pelas normas da ABNT (principalmente a NBR 6492) para o
nível de apresentação de anteprojetos, que é o nível exigido pelo regulamento do
TFG. Destaca-se a apresentação completa ou não dos desenhos em pranchas de
tamanho padrão, uso de letra técnica, especificação de materiais, presença ou não
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de quadros de esuqadrias ou de descrição de materiais, escala do desenho,
indicação de orientação, apresentação do objeto tridimensional, quer seja através de
perspectivas ou de maquetes.
A partir destas informações foi elaborada uma planilha excel (Apêndice 5)
para coleta dos dados utilizando o software Excel, na qual, após leitura do texto e
exame das pranchas de desenho de cada TFG, foram registrados os dados de
interesse da pesquisa e que foram destacados acima.
Utilizando a ferramenta de cálculo do programa, o registro dos dados foram
observados do ponto de vista numérico da sua recorrência ou ausência. As
informações quantitativas e qualitativam embasaram a análise dos dados que será
apresentada no capítulo seguinte.

4.2 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

O universo da pesquisa foi determinado pelo acervo de TFGs cadastrados
na Biblioteca Setorial do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (CEPAU) até o
ano de 2010, que é formado por 708 trabalhos. Para se determinar a população
desta pesquisa foram adotados, a princípio, os seguintes critérios:
a) Deveriam tratar de Projeto de edificações, independentemente do tipo
arquitetônico proposto;
b) Os arquivos deveriam completos contendo pranchas de desenhos e
textos.
Considerando os critérios acima, observou-se que 544 são da área de
projeto de arquitetura. Contudo, o universo da pesquisa são os TFGs do curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFRN realizados no período de 1995 (ano de formatura
da primeira turma do PP A3) a 2010, de forma que o número total que atende a
todos os critérios mencionados é de 523 trabalhos.
A amostra da população foi determinada, a princípio, por meio de
amostragem probabilista estratificada, cujos estratos foram formados pelos
semestres de defesa dos TFGs. De cada estrato, por meio de técnicas aleatórias,
foram retiradas amostras proporcionais à população total contida em cada um
(MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 35).
Considerando que os trabalhos são frutos de 3 estruturas curriculares
distintas, mas que têm em comum o princípio da integração, no sentido de reduzir a
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heterogeneidade do universo da pesquisa e garantir um grau de confiança em torno
de 90%, foi adotado como critério principal para inclusão na amostra a existência de
arquivos digitais dos trabalhos, o que facilitaria também a compreensão dos textos e
desenhos. Desta forma, o intervalo de tempo foi reduzido para TFGs apresentados
entre 2003 e 2010, ou seja, o que corresponde ao atual Projeto Pedagógico A5. Foi
atingida, assim, a homogeneização do universo da pesquisa, uma vez que os
trabalhos foram resultantes de uma mesma estrutura curricular, de um mesmo
entendimento e amadurecimento do princípio de integração e orientados por uma
mesma equipe docente.
Os demais critérios estabelecidos para inclusão na amostra foram:
c) Trabalhos de turmas distintas (estratos);
d) Trabalhos orientados por diversos professores.
O universo da pesquisa passou a ser de 86 trabalhos, cujo tamanho
amostral foi calculado segundo uma Amostra Aleatória Simples (AAS). A seleção
das unidades amostrais seguiu as proporções populacionais de acordo com o ano
de conclusão, professor orientador e temática de projeto (o pré teste demonstrou
que esta última não exerce influência sobre a verificação de integração de
conteúdos).
Para se estabelecer o erro amostral, foi utilizada a fórmula (BARBETTA,
2002):

E=

(N-n)pq z²α/2
n(N-1)

Procurando estabelecer uma tolerância de erro amostral
comprometesse a confiança nos resultados obtidos (tabela 01).
Tabela 01 – Valores críticos associados ao grau de confiança na amostra
Grau de

α

Valor crítico Z
α/2

Confiança
90%

0,10

1,645

95%

0,05

1,96

99%

0,01

2,575

Fonte: LEVIN, 1987.

que não
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Para tanto, foi aplicada, em pré-teste, uma amostra de 60 trabalhos para a
qual se verificou o grau de confiança próximo a 90% e erro amostral no intervalo
entre 0,2 e 0,7 (tabela 02) para os itens determinados para a verificação de
integração de conteúdos das várias áreas de conhecimento associadas ao
desenvolvimento dos TFGs.

Tabela 02: Erros obtidos segundo intens de avaliação
Teorias e Conceitos
N
p
q
E (erro)
G.Confi

86
0,79592
0,20408
0,1
1,96

n=
60
Erro calculado
0,056402

História
N
p
q
E (erro)
G.Confi

86
0,28571
0,71429
0,1
1,96

ERROS OBTIDOS COM SUAS ENTREVISTAS REALIZADAS ATÉ AQUI, SEGUNDO ITE
Metodologia e
Desenho
Estudo
Estudos Urbanos
N
86
N
86
N
p
0,55102
p
0,95918
p
q
0,44898
q
0,04082
q
E (erro)
0,1
E (erro)
0,1
E (erro)
G.Confi
1,96
G.Confi
1,96
G.Confi

n=
60
Erro calculado
0,063221

n=
60
Erro calculado
0,069607

Estudos
Usuário/Ambiente
N
86
p
0,63265
q
0,36735
E (erro)
0,1
G.Confi
1,96

N
p
q
E (erro)
G.Confi

n=
49
Erro calculado
0,089057

n=
49
Erro calculado
0,092348

Paisagismo
86
0,51020
0,48980
0,1
1,96

n=
60
Erro calculado
0,02769

Conforto e
Conforto
Ambiental
Tecnologia

N
p
q
E (erro)
G.Confi

86
0,46939
0,53061
0,1
1,96

n=
49
Erro calculado
0,092194

Fonte: Elaborado pelo autor sob a orientação do Prof. Dr. Flávio Henrique Freire
do Depto. de Estatística da UFRN

Em suma, foram selecionados para análise 60 TGFs apresentados entre
2003 e 2010, segundo estratos apresentados sinteticamente no quadro resumo dos
trabalhos incluídos na amostra do Apêndice 4.
Os TFGs selecionados foram analisados entre os meses de junho de 2013 e
julho de 2014, utilizando-se para tanto a planilha do excel descrita no item anterior
(Apêncice 5).

4.3 FORMULÁRIO SOBRE A VIVÊNCIA DO TFG

n=
Erro calcu

60

Uma outra ferramenta utilizada na busca de alcançar os objetivos da
pesquisa foi a aplicação de formulário eletrônico (apêndices 1 e 2) entre professores
e egressos a partir de formulário previamente estabelecido, considerando a
sequência: elaboração, pré-teste, aplicação, tabulação, análise de dados.
Foi uma ferramenta extremamente útil na identificação de aspectos
relacionados com a experiência vivenciada pelos diversos atores e que não foram
registradas no trabalho. Além disso, permitiu verificar informações do ponto de vista
do processo de TFG no olhar de quem dele participou.
Foi estruturado a partir de perguntas que foram respondidas pelos egressos
e professores orientadores de TFG, em questões de múltipla escolha (segundo de
escala de valores ou não) ou discursivas, a fim de se traçar um panorama da
aplicação do princípio da integração ao longo do tempo.
O período de aplicação do formulário ocorreu entre os dias 17 de abril de
2013 a 24 de agosto do mesmo ano. Neste caso, adotou-se a amostragem por
conveniência, de forma que o número de respondentes entre os egressos foi de 33
e de professores 10.
Após a coleta, os dados foram elaborados e classificados de forma
sistemática

(seleção,

codificação,

tabulação)

com

auxílio

de

aplicativos

processadores de imagens e textos, e softwares como o Excel.
Os dados obtidos com a aplicação destes instrumentos de pesquisa são
apresentados e discutidos no capítulo a seguir.

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS TFGS

Uma vez construído o instrumento de coleta de dados, procedeu-se à leitura
e análise das pranchas de projeto dos 60 trabalhos selecionados. Inicialmente,
buscou-se observar, no discurso do autor, se havia o registro dos conteúdos das
diversas disciplinas do curso como parte integrante do processo de projeto, quer
seja embasando as decisões projetuais, sendo condicionantes ou determinantes
para o desenvolvimento da pesquisa em si ou do próprio projeto. As informações
coletadas foram transferidas para a planilha, para posterior tabulação de dados.
Após a leitura completa da parte textual do trabalho, foi feita a análise do
projeto em si. A partir do conhecimento prévio do conteúdo do texto do autor,
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procurou-se identificar, através da análise dos desenhos, os conteúdos das diversas
disciplinas citados por ele em seu discurso, de forma a perceber se realmente houve
um rebatimento destes conhecimentos na proposta projetual. Da mesma forma, os
dados coletados foram registrados na planilha.
As análises dos conteúdos por subárea de conhecimento, descritos no ítem
4.1 deste capítulo, listados pelo painel de experts como sendo conteúdos mínimos
para se observar a existência de aplicação integrada, em uma proposta de projeto,
do conhecimento interdisciplinar, que é característico da profissão de Arquiteto e
Urbanista, foram embasadas na literatura de referência especializada.
Para análise de métodos e processos de projeto as bases principais foram:
Hertzberger (2005); Kowalstowski et al (2011); Lawson (2011); Leupen et al (2004);
Mahfuz (2003) Veloso et al (2008); bem como as pesquisas do Grupo Projetar/UFRN
que tem como foco o projeto de arquitetura.
A teoria e conceito do projeto teve como base principal a antologia de Kate
Nesbitt (1996), que reúne ensaios que fundamentaram a análise dos paradigmas e
temas recorrentes na arquitetura contemporânea.
A análise referente à relação entre usuários e ambiente no processo de
projeto consideraram autores como: Boutinet (1993); Gunther, Pinheiro & Guzzo
(2004); e Elali (2000).
Para embasar a análise do emprego das mais variadas técnicas de
representação foram utilizados sobretudo Ching (2012 e 2013); Durand e
Domingues (2003).
Yopanan Rebello et al (2000) e Frampton et al (2008) fundamentaram a
análise da tectônica e do emprego de sistemas estruturais identificados nos projetos.
Para além do emprego da vegetação apenas como complemento de
representação do projeto, autores como Abbud (2006); Farah, Schlee & Tardin
(2010); Mascaró (2005 e 2008); Sun Alex (2008); embasaram as análises sob ponto
de vista da aplicação dos conhecimentos de paisagismo no processo de concepção
projetual.
Da mesma forma, considerando a importância do estudo do clima local para
a tomada de decisões projetuais que venham a promover o conforto do usuário nas
edificações, as principais bases que apoiaram essa análise foram: Bittencourt
(1995); Lamberts et al (2014); Olgyay (1998); Frota & Schiffer (1988).
Por fim, a análise da aplicação dos conteúdos de urbanismo foi embasada
em autores como: Del Rio (1990); Lamas e Linch (2004).
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5 A INTEGRAÇÃO DE CONTEÚDOS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA DE
TFGs

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os dados primários
levantados sobre a integração de conteúdos nos TFGs do CAU/UFRN, quer sejam
eles qualitativos, quando obtidos por meio de questões abertas, em que o
respondente pôde emitir opinião própria; quer sejam quantitativos, aqueles que
foram obtidos através da coleta e tabulação de dados levantados no material digital
dos TFGs arquivados na CEPAU. No primeiro item, a questão da integração é
discutida segundo a percepção do quadro docente hoje atuante no curso e de
parcela de alunos egressos. No segundo, analisam-se os TFGs selecionados.

5.1 A PRÁTICA DA INTEGRAÇÃO NA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES E
EGRESSOS DO CAU UFRN
Em uma segunda etapa da pesquisa, foram aplicados questionários junto a
professores e a alunos egressos do CAU/UFRN, no intuito de comparar as vivências
da integração enquanto princípio pedagógico ao longo do curso e na elaboração do
TFG sob o ponto de vista de cada grupo: docentes e discentes. Para tanto, foi
construído um formulário (Apêndices 2 e 3) que poderia ser respondido on line,
através do aplicativo Google Drive. Vinte professores e cento e quarenta egressos
foram contatados via correio eletrônico ou através do Facebook. O critério de
seleção dos egressos considerou o ano de formatura, de forma a garantir que estes
tenham vivenciado a integração curricular. Deve-se ressaltar que o CAU-UFRN
recebe 40 alunos por ano (20 por semestre) e o Departamento de Arquitetura tem
em média 35 docentes. Para ampliar o alcance da pesquisa entre os egressos
contactados, solicitou-se, a estes 140, que enviassem o questionário para os
colegas de turma, de forma que este número pode ser maior, uma vez que alguns
comunicaram ter enviado o questionário aos colegas. Os egressos que responderam
ao questionário, trinta e três no total, concluíram o curso entre 1998 e 2012 (gráfico
01). Dos 10 professores que preencheram o formulário, 7 doutores e 3 mestres.
Quanto ao exercício de projeto durante o curso, questionou-se sobre a
importância de haver uma introdução teórico-conceitual prévia a respeito das
questões peculiares do tema a ser abordado em cada projeto, sejam elas históricas/
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culturais ou tecnológicas. Professores e egressos posicionaram-se em sua maioria
afirmativamente. Do ponto de vista dos professores, pode-se aqui apresentar alguns
depoimentos representativos deste pensamento:
Porque o ato de projetar requer embasamento e repertório conceitual. Além
disso, é necessário que se considere a relação entre a proposta e o
contexto onde a mesma será inserida. O profissional arquiteto e urbanista
trabalha com o homem e com suas subjetividades, com projetos individuais
e coletivos que evoluem cada vez mais rápido e cuja singularidade inclusive estética - deve ser atualizada. Essa subjetivação não pode ser
abandonada ao sabor do mercado, da tecnocracia, ou do consumo, esses
fatores devem ser elaborados e interpretados pelos arquitetos e urbanistas,
que devem levar em conta suas responsabilidades estéticas, éticas e
políticas.
Porque o conteúdo teórico pode acompanhar, pari-passu, o processo de
concepção, DESDE QUE PROGRAMADO para tal, seja pelos professores
de projeto, seja pelos professores de projeto em colaboração com
professores das disciplinas que enfocam fundamentos teóricos
metodológicos da produção-fruição do ambiente construído.
Gráfico 01: Ano de conclusão de curso dos egressos respondentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto ao ponto de vista dos egressos, são estes os principais destaques:
Acredito que a introdução teórico-conceitual permite uma compreensão
mais abrangente do problema do projeto, permitindo-se compreender a real
complexidade que este significa. É a compreensão do tema como que faz o
aluno enxergar que o projeto é bem mais que a construção em si, e lhe faz
compreender as interferências que trará ao entorno e aos usuários.
Situa o aluno naquilo que ele vai passar a lidar cotidianamente, dando
subsidios técnicos para a formulação das atividades requeridas pela
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disciplina. Senti que quando essa base não era feita, os projetos ficavam
muito a desejar.
Dá subsídio ao projeto, tanto na compreensão da obra quanto na
apropriação de repertório e resolução dos dilemas projetuais.

Ou seja, todos, docentes e egressos, concordam que é importante haver
uma discussão prévia sobre conceitos e conteúdos que possam embasar e dar
sentido às propostas de projeto. A questão que se coloca agora é sobre quem deve
ser responsável pela condução deste trabalho.
A maioria dos docentes que responderam também concorda que é de
responsabilidade de todos os professores do curso este embasamento teóricoconceitual e não somente dos professores de projeto, posição confirmada pelos
egressos que afirmam ter recebido estas informações tanto dos professores de
projeto quanto dos professores das demais disciplinas.
Outra questão recorrente nas discussões sobre avaliação entre professores
de projeto e alunos, refere-se ao peso que cabe ao processo de projeto se
comparado ao peso do produto final. Praticamente todos concordam que a avaliação
do exercício projetual deve ser realizada tanto em função do produto final quanto do
processo projetual, divergindo apenas no que diz respeito ao peso de cada um neste
processo. Alguns valorizam um pouco mais o processo; outros o produto.
Entre os professores, a maioria concorda que, para efeito de avaliação, o
processo projetual é tão importante quanto o produto final (Quadro 01). Porém, um
professor fez a seguinte ressalva, ao considerar que a avaliação não deve
necessariamente ser pré-determinada: “Se o processo foi meio atropelado, mas o
resultado é satisfatório a avaliação pode ser mais ou menos valorizada (e viceversa)”.
Quadro 01: Importância do processo e do produto na avaliação
Pesos e quantidade de respostas dadas pelos professores

50% processo e 50% produto – 5
40% processo e 60% produto – 1
30% processo e 70% produto – 1
Fonte: Elaborado pelo autor

70% processo e 30% produto – 1
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Um número maior de egressos acredita que a avaliação deve considerar
processo e produto sob pesos iguais; por outro lado, observa-se uma tendência à
valorização do produto quando são sugeridos pesos diferentes (Quadro 2).
Quadro 02: Importância do processo e do produto na avaliação
Pesos e quantidade de respostas dadas pelos egressos

50% processo e 50% produto – 7
40% processo e 60% produto – 4
30% processo e 70% produto – 3
70% processo e 30% produto – 3
60% processo
e 40% produto
–2
Fonte: Elaborado
pelo autor
80% processo e 20% produto – 2

Algumas respostas dadas pelos professores justificam esta tendência
35% processo e 65% produto – 1

considerando, inclusive, a atuação do arquiteto no mercado de trabalho quando
comparada à atividade do ensino de arquitetura:
Entre projetar e projeto (de arquitetura) ocorre uma cadeia de produção
contínua sob domínio de um único agente - o arquiteto. Como resultado de
uma atividade, o projeto é a parte mais tangível dessa cadeia e como ocorre
em qualquer tipo de trabalho, é a partir do resultado que aferimos nossa
satisfação com determinada atividade. Por outro lado, não consideramos
plausível que os resultados sejam a base de um aprendizado, qualquer que
seja a disciplina. Na atividade de ensino espera-se que o resultado seja
fruto de uma aplicação sistemática de técnicas e conhecimentos.
No meio extra acadêmico, o resultado impera, o processo perde toda sua
importância, pois a sociedade se pauta por resultados. Porém, no âmbito
acadêmico, o processo é que tem mais relevância, sob o risco de tornar
injustificável o próprio ensino.
No contexto de ensino, negligenciar o processo, seria como admitirmos que
o processo não se ensina - se obteria por osmose e portanto fugiria a
avaliação. Ensinar seria observar. Ao contrário disso, o processo é na
verdade o que justifica a existência da própria instituição de ensino.
Acho que projeto feito sem metodologia consciente é fadado a ser
superficial e genérico, apenas repetindo paradigmas que podem ou não se
adequar àquelas necessidades específicas. Já um projeto feito com
profundidade metodológica mas com mau resultado final me parece vítima
de uma pretensão que não deu certo.
Com certeza o peso do produto final assume uma porcentagem maior de
importância, uma vez que é isto que se perpetua. Mas não há dúvida de que
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um processo projetual de qualidade gera uma possibilidade muito maior de
sucesso para o produto final.

Corroborando o destaque feito por um professor sobre a necessidade de
haver uma flexibilidade do processo de avaliação, um dos egressos destaca:
O produto é resultado do processo. Se o processo é bem desenvolvido e se
há orientação/discussão a respeito das soluções, o produto provavelmente
atenderá às expectativas. Por outro lado, às vezes acontece do produto não
ser tão bem finalizado em função de algum tipo de problema (falta de
organização do tempo, problemas pessoais em trabalhos desenvolvidos em
grupos, etc;) o que faz com que o processo seja levado em consideração.

Desta forma, processo e produto compõem o todo a ser avaliado, cabendo
ao professor, conforme a dinâmica do período, estabelecer os pesos mais
adequados a um e a outro.
Quando questionados se os conhecimentos necessários ao projeto devem
ser ministrados na aula de teoria sendo aplicados na aula de ateliê, para a qual
convergem

os

conteúdos

integrados,

apenas

um

professor

respondeu

afirmativamente justificando que “é necessário o conhecimento prévio, teórico, para
uma boa prática projetual.”
Os demais que se posicionaram contra esta divisão aula teórica-ateliê, assim
justificaram:
O lugar da síntese é o atelier - é no atelier que se discutem e resolvem
questões de projeto - mas quem deve fazer esta síntese é o aluno com o
auxílio de professores de diversas áreas.
Há conhecimentos que apenas a teoria proporciona; mas também há
conteúdos que ela não trata, ou trata de modo muito subjetivo, e apenas a
prática em atelier pode trazer à tona.
A "construção" do conhecimento deve se dar de forma integrada e deve
haver sintonia entre teoria e prática.

Entre os egressos, por uma pequena diferença, o número de respostas a
favor foi superior, justificadas da seguinte forma:
A aplicação, a prática, não está isenta de teoria. O fazer profissional sempre
vem acompanhado de conhecimento - sistematizado ou não. Em outros
termos, a prática não é uma instância isolada da teoria. Por outro lado, a
teoria é de uma ordem que extrapola à prática. O conhecimento é amplo, se
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propõe a ser aplicado a qualquer prática em torno de mesmo objeto. O
conhecimento é geral, a prática é específica. Dessa forma, creio que, na
verdade, a questão que se coloca não é se teoria e prática deveriam ter
cada uma o seu momento, mas sim, se a teoria deveria ter o seu próprio
momento no decurso do ensino. Entendo que
sim, pois vejo o
conhecimento sistematizado como o elemento que justifica o próprio
aprendizado.
A prática de integração das disciplinas remete à complementação das
mesmas, dessa forma, creio que a base deve ser repassada em outras
cargas horárias diferentes das preciosas horas de ateliê.
Acredito que a divisão em aula teórica ou de ateliê funcione para organizar
as aulas de forma que os conhecimentos necessários ao projeto sejam
passados anteriormente ao início das atividades práticas. Porém, isso não
significa que durante estas o aluno não precise de informações
complementares ou até mesmo a retomada diante de dúvidas frente a
prática.

Aqueles que se posicionam em oposição, destacam:
Acredito que seria uma contradição separar a aquisição desses
conhecimentos, se o objetivo da integração é justamente permitir a
compreensão das relações entre teoria e prática para o aluno.
Porque a aplicação direta do conhecimento referido permite uma
assimilação diferenciada (melhor) deste, de modo que a apresentação do
conhecimento já aplicado ao projeto parece ser a melhor opção de
ensino/aprendizado.
Na verdade, acho importante a aplicação do conteúdo teórico no exercício
projetual, sendo ainda mais interessante a integração de disciplinas para
aprofundamento sobre o tema de projeto.

Apesar da divergência nesta questão entre a maioria dos docentes e dos
egressos, observa-se o destaque para a importância da integração nas respostas
contrárias ou não a existência de momentos distintos para teoria e prática. E ainda,
do ponto de vista dos egressos, nota-se uma preocupação com o aproveitamento do
tempo dedicado ao desenvolvimento do projeto e discussão dos trabalhos no ateliê.
Aos docentes foi perguntado se há integração entre a sua disciplina e as
demais do mesmo período (semestre ou ano), ao que nove deles responderam
afirmativamente, confirmando a prática da integração horizontal no CAU-UFRN.
Aos egressos a questão foi estendida a qualquer momento do curso, para a
qual se obteve a totalidade de respostas afirmativas, sendo o sexto período (ou
semestre) apontado como o período mais integrado, seguido do sétimo e do nono
como se observa no gráfico 02.
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Na percepção dos professores, considerando que esses não participam
diretamente das atividades de todos os períodos, 4 indicam o 7° período como o
mais integrado, 2 consideram que é o 4° período e outros 4 apontam o 1°, o 2°, o 3°
e o 5°. Observa-se, desta forma, uma aproximação com as respostas dos egressos
quanto à indicação do sétimo período como sendo um dos mais integrados do curso.
No entanto, nenhum docente citou o 6º semestre, o mais votado pelos egressos. É
evidente que estas percepções variam conforme a vivência de cada um em
determinado momento do curso, mas, mesmo assim, é possível identificar algumas
convergências e diferenças recorrentes no tempo.
Gráfico 02: Indicação do períodos/semestres com maior integração no curso (egressos)

Fonte: Elaborado pelo autor

Em se tratando especificamente do TFG e considerando ser esta, em sua
essência, uma atividade de síntese de conhecimentos, foram listadas as grandes
áreas de conhecimento específico que compõem a formação do arquiteto e
urbanista, tais como: história da arquitetura, teoria da arquitetura, representação
tridimensional do projeto, desenhos preliminares/desenho à mão livre – croquis,
computação gráfica (2D e 3D), planejamento urbano, desenho urbano, arquitetura
de interiores, paisagismo, especificações de materiais, meio ambiente e espaço
construído,

relações

sócio-culturais,

relações

pessoa/ambiente,

técnicas

construtivas, soluções estruturais, pré-fabricação e industrialização na construção,
teoria e metodologia do projeto. A partir desta lista, o docente deveria determinar,
em uma escala de 0 a 10, o grau em que ele se sente preparado para instruir o
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aluno no processo de elaboração do TFG, cujo resultado pode ser observado no
gráfico 03.
Com base nesses dados, observa-se que, de modo geral, os professores
sentem-se melhor preparados, em uma escala entre 7 e 10, para orientar no TFG
questões relacionadas as mais diversas formas de representação do projeto no
campo bi e tridimensional, desde as fases iniciais do desenho; ao planejamento
urbano e desenho urbano, o que confirma a importância tradicional desta área no
curso desde a implantação da primeira base de pesquisa nos anos 80; ao meio
ambiente e espaço construído, o que demonstra a atualização do corpo docente
quanto as questões ambientais levantadas nas últimas décadas; e também sentemse melhor preparados para orientar o aluno sobre técnicas construtivas.

Número de docentes

Gráfico 03: Grau declarado de preparo do docente para instrução do aluno no TFG, por área de
conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, tem-se um número maior de conteúdos das áreas de teoria e
história da arquitetura, computação gráfica, paisagismo, relações sócio-culturais e
pessoa/ambiente, soluções estruturais, especificações de materiais, pré-fabricação
e industrialização na construção, teoria e metodologia do projeto, são destacados
como sendo de domínio do corpo docente, em uma escala que varia entre 5 e 10
graus. Apenas um número pequeno de professores declarou estar preparado, em
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uma escala de 7 a 10, para orientar questões relacionadas a arquitetura de
interiores.
Considerando a mesma relação de áreas de conhecimento específico
apresentada aos docentes, questionou-se aos egressos sobre quais aspectos foram
utilizados no processo de elaboração do seu TFG, em uma escala e zero a dez
(gráfico 04).
Dos trinta e um egressos que responderam ao formulário, treze destacam
com grau dez os conhecimentos de computação gráfica, como recurso utilizado na
elaboração do TFG, o que pode ser confirmado ao se observar os trabalhos da duas
últimas décadas, que estão arquivados na biblioteca do curso, em que o desenho
auxiliado por computador se sobrepõe a qualquer outro recurso de representação
gráfica. Em seguida, com graus 9 e 10, são destacados os conhecimentos das áreas
de meio ambiente e espaço construído e relações sócio-culturais, o que confirma
que também, assim como os professores, os alunos em final de curso preocupam-se
em observar as questões ambientais relacionadas ao processo de projeto
arquitetônico, bem como sua adequação ao meio sociocultural em que ele será
proposto, uma das ênfases do curso.
Gráfico 04: Grau de importância dos conhecimentos utilizados no TFG (discentes)

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a mesma proporção de respostas para os itens anteriores, observa-se
que os conhecimentos relacionados a área de arquitetura de interiores foram
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associados à resposta “não se aplica”, o que pode confirmar a preferência dos
alunos por desenvolver projetos arquitetônicos de edificações, tradicional no curso.
Os conhecimentos sobre as “relações usuário e ambiente” e a “teoria e
metodologia de projeto”, apontados com grau de importância entre 8 e 10, são
destacados na sequencia. Cabe ressaltar que estes são temas de pesquisa do
grupo PROJETAR que é formado, principalmente, por professores das disciplinas
de projeto de arquitetura e com importante visibilidade no curso.
História da arquitetura, desenho urbano, paisagismo, bem como, préfabricação e industrialização na construção são indicados como “não se aplica”,
cabe

aqui

esclarecer

que

os

alunos

que

responderam

ao

questionário

desenvolveram em seus TFGs projetos de edifícios e alguns destes aspectos são
tratados eventualmente de acordo com a ênfase do projeto, caso o projeto envolva o
reuso de uma edificação histórica, por exemplo, ou de forma opcional, como no caso
de paisagismo, que complementa alguns trabalhos.
Os outros aspectos destacados com grau de importância entre 5 e 10 foram:
teoria da arquitetura, representação tridimensional do projeto, meio ambiente e
espaço construído e, técnicas construtivas e soluções estruturais. Os demais
aspectos foram assinalados com grau de importância inferior a cinco.
Por fim, os professores foram orientados a responder sobre o que eles
esperam encontrar no TFG do aluno como indicativo da síntese de conhecimentos
adquiridos pelo aluno ao longo do curso (Quadro 03). As respostas que obtiveram
maior incidência foram as seguintes (por número de indicações):
Quadro 03: Quantidade de respostas dadas pelos professores e aspectos presentes no TFG
(8) características ambientais do sítio (clima, relevo, orientação solar)
(8) características urbanas do entorno (sistema viário, porte e escala
das construções vizinhas etc.)
(8) levantamento dos recursos e tecnologias construtivas disponíveis
para aplicação no exercício
(7) análise de tipologias de edifícios atuais, similares ao tema
(6) perfil sociocultural dos possíveis usuários
(5) domínio de softwares de simulação e/ou desenho
(5) análise de tipologias na história da arquitetura,similares ao tema
(3) levantamento da produção de arquitetos conhecidos
(4) outros
Fonte: Elaborado pelo autor
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As respostas reafirmam o peso das áreas de Conforto no Ambiente
Construído e de Estudos Urbanos para o CAU/UFRN, formadas por grupos de
pesquisa já consolidados, há mais de duas décadas. Por se tratar de projeto do
edifício, os conteúdos relacionados à promoção do conforto térmico por meio dos
condicionantes naturais (ventos predominantes e insolação), não podem estar
dissociados das características urbanas do entorno que, por sua vez, podem
influenciá-los na micro escala da área de intervenção. Nesta interseção, as duas
áreas se complementam e dão base às decisões iniciais de projeto.
Naturalmente, os professores dão destaque à tecnologia relacionada à
construção de edifícios, cobrando dos alunos o conhecimento prévio sobre a
exequibilidade da proposta a ser apresentada, de forma que estes conteúdos são
relacionados à propria concepção do projeto, que deve envolver a escolha do
sistema construtivo mais adequado ao edifício a ser concebido. Para esta escolha,
outro item destacado pelos professores – que foi a análise de tipologias de edifícios
atuais,

similares

ao

tema

–

pode

contribuir

substancialmente,

indicando

possibilidades não só relacionadas à forma e função da edificação, mas também de
sua construção, de novos sistemas e materiais construtivos, que permitam ao aluno
explorar possibilidades a partir de um conhecimento empírico de análise de projetos
e/ou obras.
Os que responderam “outros” acrescentam:
A síntese dos conhecimentos deve estar na proposta em si. Ao analisar o
TFG deve ficar claro que, para formulá-lo, além de ter analisado trabalhos
semelhantes que lhe serviram como base, o estudante pensou no perfil e
nas necessidades dos usuários, nas condições do sítio (em si e com relação
ao entorno), na funcionalidade, na estética, na estrutura, nas instalações,
nos modos de representação, nas inserção do edifício na paisagem, etc...
Essas informações estão tanto no desenho em si quanto, também, no texto
justificativo. Não há um elemento a procurar, e sim um conjunto de
elementos que devem ser satisfeitos (não isoladamente, mas no seu
contato uns com os outros).
Análise de propriedades espaciais em face dos objetivos a alcançar quanto
ao desempenho do espaço construído - acessibilidade, inteligibilidade,
visibilidade.
Análise dos condicionantes e desempenho de conforto ambiental (térmico,
acústico e luminoso)
Não só capacidade de análise mas também de gerar soluções que reflitam
essa síntese de conhecimento
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Espero encontrar: capacidade analítica (análise de tipologias) mas também
de resolver simultaneamente questões funcionais, formais e tecnológicas,
adequadas ao meio ambiente. Se for a que eu mais valorizo, eu diria a
concepçao adequada do projeto (adequada ao conceito, ao clima, à
topografia, ao meio sociocultural).

Os egressos, por sua vez, indicaram quais conteúdos eram mais cobrados
por seus orientadores nos exercícios de projeto do TFG (por número de indicações –
Quadro 04).
Quadro 04: Quantidade de respostas dadas pelos egressos e aspectos presentes no TFG
(24) características ambientais do sítio (clima, relevo,orientação solar)
(20) análise de tipologias de edifícios atuais, similares ao tema
(19) características urbanas do entorno (sistema viário, porte e escala das
construções vizinhas etc)
(19) domínio de softwares de simulação e/ou desenho
(17) perfil sociocultural dos possíveis usuários
(15) levantamento dos recursos e tecnologias construtivas disponíveis para
aplicação no projeto
(10) levantamento da produção de arquitetos conhecidos,
(8) análise de tipologias na história da arquitetura, similares ao tema
(6) Outros

Fonte: Elaborado pelo autor

As respostas dadas pelos egressos são semelhantes àquelas obtidas entre
os professores, que também destacaram as questões ambientais, urbanas,
tecnológicas e o conhecimento empírico dado à partir da análise de edifícios
existentes.
No entanto, percebe-se entre os alunos uma preocupação maior quanto ao
domínio de softwares de simulação e/ou desenho, mais da metade deles afirmaram
que seus orientadores cobraram este conhecimento, durante a elaboração do TFG.
Os que responderam outros acrescentam:
Conforto Ambiental e desempenho termo-energético e etiquetagem de
edifícios.
Exploração de diferentes metodologias de análise do espaço edificado.
Legislação Urbana especifica ao local de inserção do projeto
Estudos de conforto envolvendo análise de sombreamento de aberturas
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Levantamento de aspectos culturais locais para desenvolvimento do partido
arquitetônico.
Legislação Urbanística e os impactos práticos no desenho urbano e na
qualidade de vida da população.

De forma geral, percebe-se que há sintonia entre as respostas dadas por
professores e egressos, quanto ao que se considera ser conhecimento fundamental
para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico e que não pode deixar de ser
observado em um TFG, em ambos os casos, reafirmando a importância da
convergência de diversos saberes no projeto arquitetônico.

5.2 ANÁLISE DO REBATIMENTO DA INTEGRAÇÃO DE CONTEÚDOS NOS TFGs
SELECIONADOS

Partindo do princípio de que o projeto de arquitetura de um TFG deve
representar a síntese de conhecimentos acumulados ao longo do curso ou ser a
resposta dada a uma questão que integra e/ou combina estes conhecimentos, ou
ainda, como sugere Lawson (2011, p. 66), “Um bom projeto é quase um holograma:
a imagem inteira está em cada fragmento”, a pesquisa buscou analisar cada um
destes fragmentos que compõem cada projeto apresentado nos TFGs selecionados,
oriundos de uma proposta amadurecida de currículo integrado experienciada ao
longo de cerca de vinte anos pelo CAU/UFRN.
Para tanto, faz-se inicialmente necessário caracterizar os 60 trabalhos que
compõem a amostra dos TFGs. De acordo com o que estabelece o regulamento do
TFG do CAU/UFRN, todos apresentam textos monográficos (compostos por
referências teórico/metodológicas, pesquisa histórica e/ou referências projetuais)
além do memorial justificativo do projeto, acompanhado do caderno de pranchas.
Em um primeiro momento, destacam-se as três variáveis que foram
consideradas, na tentativa de se contemplar, de forma equitativa os trabalhos que
compõem a amostra desta pesquisa, são elas: número de trabalhos por ano, número
de trabalhos por professor orientador e número de trabalhos de acordo com a
tipologia da edificação proposta.
Conforme o ano de conclusão, cabe destacar que, a princípio, buscou-se
selecionar o número de trabalhos de forma proporcional ao número de alunos
concluintes em cada ano. O que nem sempre foi possível, dado ora pela ausência
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de arquivos digitais e ora por problemas de leitura dos arquivos gravados nos CDs.
Portanto, os 60 trabalhos incluídos na amostra, estão distribuídos da forma como
ilustrada no gráfico 05:
Gráfico 05: Número de TFGs por ano de conclusão do curso

Fonte: Elaborado pelo autor

Um outro critério observado na seleção dos trabalhos foi o número de
trabalhos por orientador. Buscou-se uma aproximação proporcional considerando a
quantidade de trabalhos orientados por cada professor em cada turma. No período
pesquisado, todos os 15 professores que orientaram os TFGs foram contemplados
na amostra. A coleta dos dados demonstrou que os professores que ministram as
discipinas de projeto são preferidos pelos alunos, quando o trabalho versa sobre a
temática projeto do edifício, com destaque para três destes professores, como pode
ser observado no gráfico 06.
Gráfico 06: Quantidade de trabalhos por orientador/área a que se vincula

LEGENDA: Área de atuação dos docentes
(PA) - projeto de arquitetura
(RG) - representação gráfica
(TH) - teoria e história
(TC) - tecnologia da construção
(CA) - conforto ambiental

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os tipos de edificações propostas foram classificados conforme as
categorias demostradas no gráfico 07 abaixo, no qual se percebe a preferência pelo
desenvolvimento de edifícios destinados à cultura e ao lazer tais como: museus,
espaços para eventos e/ou espetáculos; seguido por habitação uni ou multifamiliar e
edificações destinadas à educação.
Gráfico 07: Recorrência dos tipos de edifícios propostos

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando ainda os tipos de edifícios, em termos de área construída, as
propostas apresentadas variam de 53,00m², para uma habitação de interesse social,
a 51.000,00 m², proposta para um museu de arte. E ocupam lotes que variam de
200,00 m² a 60.780.000, 00 m², para abrigar um Haras.
Quanto à cidade para as quais as intervenções são propostas observa-se
que 72% são para a cidade de Natal e que as demais estão assim distribuídas:
16,7% para os municípios da região

da Grande Natal (Parnamirim, Macaíba,

Extremoz e Ceará-Mirim); três foram propostas para Mossoró, a segunda maior
cidade do estado; uma para cada um dos seguintes municípios: Barra do Cunhaú,
Rio do Fogo e Riachuelo; e apenas uma para uma cidade fora do estado,
Mucugê/BA (Gráfico 08).
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Em se tratando da edificação projetada, constata-se que a maioria (36) é
proposta em vários blocos (5 blocos em média), sendo desenvolvida em dois
pavimentos. Apenas 4 são verticalizados apresentando respectivamente 15, 23, 26 e
31 pavimentos.

Gráfico 08: Cidades para as quais os projetos foram propostos

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto ao sistema construtivo predominante, 19 adotam o Concreto
Armado, 11 a Estrutura Metálica, 9 a Alvenaria Tradicional, 2 a Madeira, 17
propostas fazem associações destes materiais, 1 usa outro sistema e 1 não indica.
Observa-se, então, que a maioria dos TFGs adota os sistemas construtivos
tradicionais, reproduzindo o que se vê concretamente no mercado da construção
civil da cidade de Natal. A adoção da madeira como sistema construtivo
predominante está associada aos trabalhos que se propõem sustentáveis.
Feitas estas considerações sobre as características gerais dos trabalhos,
parte-se agora para a apresentação e discussão dos aspectos relacionados às
diversas áreas de conhecimento do curso e de como eles se apresentam nos
trabalhos, quer seja em termos do discurso textual ou dos desenhos apresentados.
O objetivo é identificar e compreender se e como estes conhecimentos influenciaram
o desenvolvimento do projeto, o que demonstraria a sua integração e rebatimento na
proposta apresentada.
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5.2.1 Conhecimento específico: Teoria e/ou Metodologia do Projeto

Do ponto de vista do processo e das tomadas de decisões do Projeto de
Arquitetura, 39 (65%) trabalhos citam metodologias que serviriam de base para o
desenvolvimento de projetos. Autores como Elvan Silva (1983, 1991, 1998, 2006),
Laerte Pedreira Neves (1998) e Edson Mahfuz (1995, 2002, 2003) são os mais
citados, quer seja como única referência ou de forma associada. Autores como
Henry Sanoff (1992, 2000) foi citado em dois destes trabalhos; Vicente Del Rio
(1998), Phillipe Boudon (2000), William Peña e Steven Parshall (2001)

foram

citados apenas uma vez. A preferência pelos três primeiros autores no TFG está
associada ao fato de que eles são adotados como referências nas disciplinas iniciais
de projeto do curso. Observou-se que as metodologias apresentadas por estes
autores são adotadas apenas parcialmente no desenvolvimento das propostas
projetuais dos TFGs. Considerando que ao final do curso, o aluno foi confrontado
com várias experiências de projeto em disciplinas, a adoção parcial de uma delas
demonstra tanto um posicionamento pessoal quanto o amadurecimento do seu
próprio fazer projetual e não a simples reprodução de um método.
Quanto à existência de referências empíricas para o projeto, que são
aquelas apresentadas sob a forma de estudos de precedentes a partir da análise de
obras ou projetos similares ao tema ou ao partido arquitetônico adotado, quer seja
de forma direta (quando o autor realiza visitas técnicas in loco), ou de forma indireta,
(quando o autor realiza a análise por meio de plantas, imagens e/ou textos,
disponibilizados em publicações), a quase totalidade dos trabalhos (59) apresenta
este tipo de recurso. São apresentadas, em cada trabalho, no mínimo duas
referências e em média cinco, entre diretas e indiretas. Observa-se a preferência
pela análise de obras construídas, mesmo que de forma indireta, uma vez que
apenas 11 trabalhos apresentam a análise de projetos de edificações não
executados, frutos de participação em concursos de ideias (Figura 01), por exemplo.
Os estudos indiretos são apresentados como referências positivas para o
projeto, uma vez que, em geral, o autor procura selecionar obras/projetos cuja
funcionalidade, sistema construtivo e/ou forma plástica são tidas como exemplares
daquela tipologia. Já as referências diretas (presentes em 51 trabalhos), realizadas,
em sua maioria, em obras na própria cidade de Natal e, sob o argumento de que são
adaptações de uso em edificações existentes (Figura 02), muitas vezes precárias, e
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são apresentadas com o sentido de reforçar a necessidade de um projeto idealizado,
desde sua concepção, para a finalidade ao qual se destina. Outros buscam
referências diretas em outras cidades, dada a ausência de edificações similares ao
uso pretendido para o projeto em Natal (Figura 03).
Figura 01: Projeto (não vencedor) de autoria de Edson Mahfuz, para o concurso promovido
pela concessionária Telemar para revitalização de um prédio de 1918,
utilizado como referência empírica.

7

Fonte: TFG 12 , 2005.2

Figura 02: Estudo direto realizado no Centro de Treinamento Missionário Nordeste, em Natal/RN

Fonte: TFG 10, 2005.2

Em termos de origem, as referências nacionais (88,3%) se sobrepõem,
quantitativamente, às referências locais (70%) e internacionais, estas últimas
estiveram presentes em vinte e oito trabalhos (ou 46,7%).

7

A numeração da fonte das próximas ilustrações encontra correspondente na coluna “número de ordem” no
apêndice 4, que apresenta o quadro resumos dos 60 trabalhos da amostra.
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Figura 03: Estudo direto realizado no Heliporto “Helipark”, localizado no município de
Carapicuíba/ SP, projeto do arquiteto João Armentano.

Fonte: TFG 22, 2006.2

Quanto aos meios utilizados na pesquisa de referências empíricas diretas
prevalece a visita in loco sobre outros como, visitas técnicas e Avaliação Pós
Ocupação, citados em 14 trabalhos (23,3%). Já para os estudos indiretos, utilizando
como fonte de informações os portais da internet, são realizadas análises de
projetos/obras usando recursos imagéticos e textuais. A argumentação presente
nos textos de análise, em geral, é descritiva; poucos são os trabalhos que
apresentam os projetos de forma crítica (14) ou comparada (06). Nestas análises, os
aspectos destacados pelo autor são, principalmente, os funcionais/programáticos
associados ou não aos formais/morfo/tipológicos, seguidos pelos aspectos estéticos,
tecnológicos e de conforto ambiental.
Apesar do destaque com que estes estudos de referência são tratados nos
TFGs pesquisados, apenas vinte e sete deles (45%) apresentam conclusões que
apontam diretamente para a contribuição destes na concepção e no processo do
projeto. Os demais trabalhos limitam-se a descrever os projetos/obras.
As

análises

a

seguir

correspondem

às

observações

quanto

ao

desenvolvimento da proposta. Estas informações estão em geral contidas no
capítulo em que o autor passa a descrever o projeto, indicando aspectos que
restringiram e/ou condicionaram o partido ou o projeto, bem como a relação deste
com os estudos de referência, conceitos e métodos. A análise dos aspectos
restritivos e/ou condicionantes partiu de uma relação prévia entre estes, que foram
definidos como: objetivos auto-impostos (pelo autor), sócio-culturais, econômicofinanceiros,

legais/jurídicos,

funcionais/programáticos,

formais/morfológicos/

tipológicos, estéticos, tecnológicos, físico-ambientais, e “outros”.
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Entende-se como “restrições de projeto” os aspectos que, segundo o autor,
de alguma forma criaram limitações às tomadas de decisões ao partido ou que
reduziram as alternativas do projetista (PORTILLO; DOHR, 1994 apud LAWSON,
2011, p.109). Sob esta ótica, os aspectos “legais e jurídicos” são os que foram
apontados mais vezes (13%) como restritivos e estão relacionados a legislação
urbanística vigente, de preservação do patrimônio histórico ou ambiental (Figuras 04
e 05), de adequação à regulamentação de determinados programas institucionais,
bem como, normativas específicas de algumas tipologias de edifício, como hospitais
e escolas.
Figura 04: Vista Panorâmica do edifício da Rotunda, proposta de reuso.

Fonte: TFG 60, 2010.2

Figura 05: Proposta para uma marina no estuáriodo rio Potengi, Natal/RN, que além de ser uma área
de preservação ambiental é também histórica, por abrigar a edificação mais antiga da cidade, a
fortaleza dos Reis Magos.

Fonte: TFG 58, 2010.1

Um outro aspecto que merece destaque é aquele relacionado às
características físico-ambientais, também apontado como restritivo, quer seja no que
diz respeito à forma, dimensões e/ou topografia do terreno (Figura 06), quer seja
relacionado à análise climática da àrea e sua relação com o conforto no ambiente
construído (Figura 07). Os demais aspectos, relacionados anteriormente, são citados
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em um ou outro trabalho. Destacou-se aqui apenas aqueles em que se observa a
sua recorrência em pelo menos oito trabalhos.
Figura 06: Proposta para a sede da ONG Canto Jovem, em terreno com topografia em aclive e
em área com controle de gabarito

Fonte: TFG 45, 2009.1

Figura 07: Ilustração da obstrução da ventilação em uma das alternativas de proposta para uma
residência de baixo impacto ambiental

Fonte: TFG 50, 2009.2

São considerados como “condicionantes” aqueles critérios, destacados pelo
autor, como determinantes do partido e/ou o projeto, ou seja, aqueles que formam o
fio condutor das decisões relacionadas ao partido ou projeto, dizem respeito às
funções do projeto e aos processos de avaliação com base nos objetivos
(PORTILLO; DOHR, 1994 apud LAWSON, 2011, p.109). São, em essência, flexíveis
e avaliatórios. Para efeito desta análise, serão apresentados apenas aqueles
apontados em pelo menos dez dos sessenta trabalhos analisados.
Desta forma, os aspectos formais/morfológicos/tipológicos (Figuras 08 e 09),
citados em trinta e dois trabalhos (ou 53,3%), apresentam-se como os principais
condicionantes. É importante destacar que este aspecto relaciona-se diretamente
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aos estudos de referência para o projeto apresentados anteriormente, em que o
aluno expõe exemplares de obras/projetos que se assemelham a proposta por ele
desenvolvida.

Figura 08: Proposta para o reuso de uma antiga sede de fazenda, preservando o tipo original, para
abrigar a sede comunitária do assentamento rural denominado Lagoa Nova I.

Fonte: TFG 59, 2010.2

Figura 09: Estudos formais para um centro empresarial vertical, conforme tipologia do edifício
compacto em torre única.

Fonte: TFG 54, 2010.1

Os aspectos físico-ambientais são citados em trinta dos sessenta trabalhos
integrantes da amostra e, em primeira análise, demonstram a preocupação do aluno
em observar a adequação da edificação proposta às questões de conforto ambiental
que promovem o aproveitamento da ventilação e iluminação naturais e a redução do
consumo de energia (Figuras 10 e 11) e, por outro lado, indicam que os
conhecimentos específicos da área de conforto ambiental mantêm-se integrados ao
processo de projeto ao longo do curso. Uma visão mais ampla deste aspecto
demonstra o vigor e a influência desta área de conhecimento para o CAU/UFRN.
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Figura 10: Simulação realizada com o software PHOENICS mostrando a
situação dos fluxos de vento no entorno da edificação proposta.

Fonte: TFG 14, 2005.2

Figura 11: Simulação realizada com o software ECOTECT representando
a situação de insolação na abertura

Fonte: TFG 14, 2005.2

Vinte e um trabalhos apontam os aspectos funcionais/programáticos como
um dos principais condicionantes. São aqueles atrelados à distribuição espacial dos
ambientes e suas relações de proximidade, bem como à necessidade de acessos,
os quais perpassam por todos os tipos definidos neste trabalho.
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Por fim, doze trabalhos do total analisado (20%) destacam os aspectos
estéticos como condicionantes do projeto, em geral, associados a outros aspectos
listados anteriormente (Figura 12 e 13). Em nenhum trabalho, este aspecto se
apresenta como único determinante das decisões de projeto. O que indica um
entendimento, por parte dos alunos, quanto ao que se convencionou chamar de
equilíbrio entre forma e função para as decisões de projeto, como demonstrado nas
palavras da aluna Lívia Cristina Campos (2007), quando justifica as decisões
tomadas para a sua proposta: “o partido arquitetônico ao mesmo tempo em que
reflete o contexto objetivo do programa, através da interpretação dos condicionantes
existentes, espelha também um elemento subjetivo, que é a intenção plástica do
projetista”. Ou seja, para além das questões práticas associadas ao uso pretendido
para o edifício, das questões normativas e legais, das simulações de adequação aos
condicionantes climáticos, entre outros aspectos que são possíveis de mensurar,
observa-se a preocupação destes alunos com o aspecto mais subjetivo do projeto
que está relacionado com a beleza da edificação, tanto no que diz respeito à forma
propriamente dita, quanto aos elementos e materiais construtivos que a compõem.
Por fim, ao se comparar projeto e discurso, pôde-se perceber que, na
maioria dos trabalhos, os autores demonstram claramente uma relação entre a
proposta e os conceitos e métodos explicitados no texto, ou seja, há um rebatimento
das informações coletadas, na fase inicial da pesquisa, seja na fase de concepção
como no projeto final.
Figura 12: Proposta de projeto para um templo Budista, para o qual o
aspecto estético condicionou a proposta.

Fonte: TFG 13, 2005.2
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Figura 13: Proposta de projeto para um Heliporto na zona urbana de Natal/RN

Fonte: TFG 22, 2006.2

Em quarenta e cinco trabalhos (75%), a relação entre as propostas
projetuais e os conceitos e métodos apresentados8 é percebida nos desenhos que
representam a proposta (Figuras 14 e 15) e, em doze (20%), de forma parcial, ou
seja, o projeto não se vincula plenamente aos conceitos e métodos, a eles são
acrescidas visões particulares dos autores ou não são considerados plenamente.
Neste caso, um exemplo que pode ser destacado, é quando o aluno faz referência a
metodologia de projeto apresentada por Laerte Neves em seu livro “Adoção do
Partido na Arquitetura” (2012), no qual afirma que: A escolha desta ideia é o ato
criativo de síntese, fruto da combinação de dois conjuntos de ideias: 1) ideias
desenvolvidas em consequência das informações básicas; 2) ideias acrescidas de
decisões complementares próprias do projeto idealizado; e não as descreve por
completo na apresentação da sua proposta. Não significa tratar-se de um aspecto
negativo, apenas a constatação da mudança de rumo que pode haver no decorrer
do desenvolvimento do projeto, ou do amadurecimento do projetista ao ponto de, a
partir de uma metodologia pré-estabelecida, acrescentar ou suprimir etapas,
definindo um modo próprio de projetação.

8

Destaca-se que, para efeito deste estudo, conceitos e métodos não foram analisados separadamente. E que, o
entendimento do aspecto “conceito” pode referir-se a compreensão demostrada pelo aluno sobre as
especificidades do objeto arquitetônico em termos de sua funcionalidade, e não somente em termos de
estudos formais.
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Figura 14: Estudos volumétricos para o projeto de um Centro Cultural,
às marges do rio Potengi, Natal/RN, para atender ao conceito
da permeabilidade visual e aos ventos.

Fonte: TFG 47, 2009.2

Figura 15: Estudos simbólico-formais tendo como base conceitual a arquitetura de antigos engenhos
para o projeto de um centro de recepções e eventos em Ceará-Mirim/RN

Fonte: TFG 51, 2010.1

A mesma impressão se repete ao se analisar a relação entre a proposta e os
estudos de referência. Em vinte e seis trabalhos (43,3% do total amostrado), as
análises (diretas e/ou indiretas) de obras/projetos foram determinantes para a
concepção da proposta e em trinta e dois trabalhos (53,3%), estes estudos tiveram
influência apenas parcial. Alguns trabalhos utilizam estes estudos de referência
apenas sob o ponto de vista funcional, uma vez que, em alguns casos, não há uma
edificação com uso similar na cidade e a observação formal não é realizada. Como é
o caso do trabalho da aluna Camila Batista Fernandes (2006), que se propõe a
projetar uma escola de cenografia (Figura 16) e, para tanto, busca em vários
espaços da cidade, nos quais esta atividade se desenvolve, entender quais as
necessidades de espaço físico que uma escola desta natureza teria, sem se ater as
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questões construtivas e formais da edificação, pois há outros usos compartilhados
no edifício. Os estudos empíricos indiretos que são buscados, em geral, em obras
tidas como ícones ou símbolos da arquitetura, publicados em revistas ou portais
especializados na internet, prestam-se mais ao papel de referência formal e, em
alguns casos, funcional também, quando se trata do mesmo uso pretendido para o
projeto. Deste modo, percebe-se uma preferência pelos estudos indiretos, apenas
três trabalhos não os citam, enquanto que para os estudos diretos, a ausência é
percebida em nove trabalhos.
Figura 16: Proposta de projeto para uma Escola de Cenografia

Fonte: TFG 21, 2006.2

5.2.2 Conhecimento específico: Estudos Urbanos

Considerando que a amostra de trabalhos restringe-se a aqueles cujo objeto
de estudo é o projeto de edifícios, a verificação dos conteúdos da área de Estudos
Urbanos nas propostas de TFG buscou identificar referências relacionadas às
características urbanas do entorno do terreno no qual foi proposto o projeto.
Assim, analisando os discursos dos autores, verifica-se que em cinquenta
trabalhos (ou 83,3% do total analisado), há considerações sobre as relações da
proposta arquitetônica com o seu entorno. Quarenta e dois trabalhos apresentam a
análise do sítio de implantação em termos de uso e ocupação do solo (Figura17); em
trinta e quatro, há considerações sobre acessos e sistema viário no entorno próximo
do terreno; vinte e dois descrevem a infraestrutura existente, justificando que a
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escolha do terreno atende às necessidades da proposta; um número menor de
trabalhos, apenas cinco, trata do impacto urbano gerado quando da implantação da
proposta e, apenas dois descrevem o perfil sócio-econômico da população da área.
Figura 17: Exemplo de ilustração de análise do sítio em função do uso e ocupação do solo

Fonte: TFG 16, 2006.1

Sabe-se que a implantação de uma edificação em um determinado terreno,
principalmente, em áreas de uso já consolidados da cidade, tanto pode sofrer
influências do entorno, quanto gerar impacto a esta localidade, dependendo da
finalidade para a qual foi projetada. A apresentação dos aspectos citados acima, que
se espera serem considerados no TFG, demonstrando, assim, a assimilação dos
conteúdos da área de Estudos Urbanos e sua repercussão no projeto de arquitetura,
justificam as decisões de projeto relacionadas à minimização de qualquer impacto
que o novo edifício venha causar no sistema viário, por exemplo; bem como a
escolha correta do terreno que atenda às especificidades da edificação, como no
caso das propostas para escolas e hospitais, cujas normas apresentam as
características da vizinhança adequada a estas tipologias. É compreensível que um
trabalho que trata do projeto de uma residência unifamiliar, não apresente estudos
de impacto urbano gerado quando da sua implantação. Porém, aqueles com
potencial de geração de um público não comum na área (geradores de impacto de
tráfego e de vizinhança), devem destacar as ações de projeto empreendidas para a
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minimização dos transtornos decorridos, materializando, desta forma, em termos de
desenho, os conhecimentos adquiridos apresentados em texto.
Ainda em termos dos discursos textuais dos autores, buscou-se verificar se
há considerações sobre as prescrições urbanísticas incidentes, e, nos projetos, se
há a aplicação destas normativas. Em cinquenta e oito trabalhos (ou 96,7%), há
referências a pelo menos duas leis municipais que são o Plano Diretor da Cidade
do Natal e o Código de Obras e Edificações do Município de Natal, e a NBR 9050 Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. As
propostas para outros municípios diferentes de Natal, usam a legislação própria do
município, quando esta existe. Na ausência de uma regulamentação própria, é
utilizada, a título de referência, a legislação da capital. A observação do que
prescreve esta legislação é rebatida no projeto sob a forma de recuos obrigatórios,
taxas de ocupação e de permeabilidade do terreno, gabarito, cálculo de vagas de
estacionamento, condições de acessibilidade, entre outros; aspectos presentes nos
projetos analisados (Figura 18). Cabe ressaltar que os dois trabalhos que não
abordam esta legislação foram propostos para a área rural de dois municípios
distintos.
Figura 18: Evolução da planta baixa que envolve o atendimento das normas urbanísticas
relacionadas a recuos obrigatórios, taxa de ocupação, vagas de estacionamento e outros.

Fonte: TFG 24, 2006.2

Enfim, é notório que as referências às questões urbanas nos projetos
arquitetônicos

desenvolvidos

nos

TFGs

analisados

estão

circunscritas

majoritariamente a questões legislativas e, em segundo lugar, ao entorno no qual se
insere a proposta.
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5.2.3 Conhecimento específico: Conforto Ambiental e Tecnologia da Edificação

A busca pela aplicação dos conhecimentos, referentes à área de conforto
ambiental, nos projetos de TFG, também se deu em termos dos discursos dos
autores, sobretudo no capítulo em que são apresentados os estudos do terreno. De
forma que foram identificados, em trinta e três trabalhos (ou 55% do total), a
descrição do clima local e a influência do entorno sobre o mesmo. Cinquenta e oito
trabalhos (96,7%) apresentam estudos de insolação, sendo que quarenta e quatro
deles com o auxílio de softwares de simulação (Figura 19). Para o desenvolvimento
destes estudos, vinte e sete utilizam a carta solar, quatro a máscara de sombra
(Figura 20) e dezenove utilizam os dois recursos.
Figura 19: Simulação de sombreamento no terreno – 9h30min realizada com o Software Ecotect

Fonte: TFG 37, 2008.1
Figura 20: Diagrama de máscara de sombra do terreno obtido a partir do Software Ecotect

Fonte: TFG 37, 2008.1
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Ainda com relação aos estudos das condições climáticas do local em que se
insere o projeto, cinquenta e seis trabalhos (93,3%) apresentam estudos de
ventilação, considerando a predominância e direção dos ventos na área de
intervenção, destes, quatro utilizaram de softwares de simulação (Figura 21).
Catorze trabalhos apresentam estudos relacionados as aberturas, no que diz
respeito a iluminação, com o objetivo de obter o melhor aproveitamento deste
recurso passivo para a promoção de conforto à edificação.
Figura 21: Simulação realizada com o software PHOENICS mostrando o estudo das

velocidades do vento no entorno da edificação

Fonte: TFG 14, 2005.2

Do ponto de vista do conforto térmico, observa-se, tanto no discurso quanto
no desenho, que trinta e sete trabalhos (61,7%) incluem elementos de proteção solar
nos edifícios projetados (Figuras 22 e 23); vinte e um apresentam estudos para
orientação do edifício considerando a trajetória solar; vinte e sete (ou 45%) propõem
a implantação do edifício no lote com base nos ventos predominates; dezenove
apresentam o zoneamento dos setores da edificação com base na insolação; dois
trabalhos detalham o dimensionamento das aberturas em função de ventilação
natural e apenas um trabalho trata da análise do conforto urbano do entorno.
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Figura 22: Estudo da incidência solar na fachada

Fonte: TFG 34, 2008.1

Figura 23: Estudo da eficiência dos beirais para a proteção solar obtido a partir do Software Ecotect

Fonte: TFG 50, 2009.2

Percebe-se que, de uma forma geral, os trabalhos que aprofundam as
questões de conforto térmico, demonstrando através de diagramas e cálculos estes
estudos, são aqueles que se propõem, desde o início, a desenvolver propostas de
baixo impacto ambiental ou que utilizam os princípios da arquiteura bioclimática,
acompanhando a tendência atual que aponta para a sustentabilidade das
construções, não só em termos do projeto em si, como também se preocupando
com a vida útil do edifício proposto. Estes, que explicitam estas questões,
correspondem a 8% do total de trabalhos da amostra. Acredita-se que este também
é o motivo para que apenas cinco trabalhos apresentem estudos sobre a eficiência
energética da edificação (Figura 24), uma preocupação bem mais recente no âmbito
do curso.

94

Figura 24: Geometria modelada e simulação da média das temperaturas operativas internas em um
dia típico de cada mês do ano a partir do programa DesignBuilder 2.0.4.

Fonte: TFG 44, 2009.1

Quanto ao conforto luminoso, poucos são os trabalhos que se detêm a
apresentação destes estudos para o edifício proposto; são apenas quatro do total de
sessenta analisados. Quatro também é o número de trabalhos que detalham o
dimensionamento das aberturas em função da iluminação natural (Figura 25). Um
percentual pouco expressivo diante da ênfase dada a esta questão no conteúdo de
uma disciplina do curso.
Figura 25: Simulação das faixas de iluminância de ambientes a partir do software Relux Professional.

Fonte: TFG 37, 2008.1
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Finalmente, a proposição de diretrizes de isolamento acústico aparece em
treze trabalhos (ou 21,7%), sendo que cinco apresentam o uso de softwares de
simulação relacionado à acústica do ambiente proposto (Figura 26). Em geral, os
trabalhos que apresentam estes estudos, são aqueles relacionados às edificações
que abrigam eventos ou espetáculos, ou que geram ruídos ao entorno, quando do
seu funcionamento.
Figura 26: Simulação geométrica do som a partir do software Ecotect

Fonte: TFG 19, 2006.1

Quanto aos conhecimentos relacionados à tecnologia da edificação
(sistemas e materiais construtivos), procurou-se identificar se havia nos discursos
dos concluintes a especificação dos materiais e técnicas construtivas e a justificativa
para tais escolhas. Em termos de desenhos, se houve a correta representação
destas no projeto. Neste sentido, observou-se que apenas um dos trabalhos não
indica explicitamente o sistema construtivo adotado e que quarenta e cinco
especificam (75%), nos desenhos, os materiais adotados na proposta (Figuras 27 e
28). Ainda em termos do sistema construtivo, constata-se a preferência pelo
concreto armado, presente em trinta e um trabalhos, em associação a outros
sistemas ou indicado isoladamente. A estrutura metálica, da mesma forma, é
adotada em vinte e quatro propostas (40%); em seguida, a alvenaria tradicional
aparece indicada em doze trabalhos e, por fim, a madeira foi adotada como sistema
único em dois trabalhos e em associação com outros sistemas em uma proposta
(Figura 29).
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Figura 27: Vista explodida do sistema de montagem da estrutura

Fonte: TFG 22, 2006.2

Figura 28: Maquete eletrônica dos sistemas construtivos

Fonte: TFG 37, 2008.1
Figura 29: Projeto de residência com proposição de sistema construtivo pré-fabricado em madeira

Fonte: TFG 44, 2009.1
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Como foi comentado anteriormente, acredita-se que a escolha dos sistemas
construtivos pelos alunos, acompanha a evolução do mercado da construção civil
em Natal que, na última década, passou a adotar sistemas mistos de construção
aliados ao concreto armado e a explorar os sistemas construtivos pré-fabricados
também como elemento de vedação e não só estrutural.

5.2.4 Conhecimento específico: Teoria e História da Arquitetura

A observação dos conteúdos da área de teoria e história da arquitetura no
desenvolvimento de projetos de edificações, quando se analisa os textos dos
trabalhos, deu-se a partir da seguinte questão: há referência histórica no discurso?
Este tipo de referência foi observada em dezesseis trabalhos, sendo que em quatro
deles ela ocorre em função do sítio, ou seja, são propostas de reuso em edifícios
históricos ou novas edificações inseridas em sítios históricos urbanos ou rurais
(Figura 30). Três deles referem-se à tecnologia construtiva; em seis a referência
histórica é dada em função dos objetivos do programa e, em outros quatro, em
função do estilo arquitetônico (Figura 31).
Figura 30: Estudo do perfil da Avenida Câmara Cascudo com implantação do Museu do Folclore
Potiguar

Fonte: TFG 12, 2005.2
Figura 31: Estudos formais para o Museu de Arte Contemporânea de Natal, tendo como referência de
projeto a tipologia da Fortaleza dos Reis Magos

Fonte: TFG 07, 2005.1
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Ao se analisar o desenho, buscou-se identificar na linguagem do projeto
referências tipológicas similares ao tema na história da arquitetura, o que pôde ser
observado em apenas dezessete propostas (28,3%). Destaca-se que este se trata
de um aspecto obrigatório para aqueles trabalhos que abordam do reuso de
edificações existentes, não necessariamente com valor patrimonial (Figura 32) e/ou
que se inserem em sítios históricos, o que é o caso de cinco destes trabalhos. Em
outros, a referência a tipos históricos busca resgatar a ambiência de cidades ou
edificações antigas em propostas para habitações temporárias, como residências
universitárias, e espaços de hospedagem, ou ainda, para museus históricos.
Destaca-se que a referência não é necessariamente literal, pode ocorrer a
apropriação de um determinado conceito ou princípio a partir da qual é feito o que se
convencionou chamar de “releitura”, como pode ser observado na figura 33, cuja
proposta faz referência ao pilotis e a janela em fita da arquitetura moderna.
Figura 32: Proposta de reuso para o conjunto histórico do Parque Ferroviário em Natal

Fonte: TFG 60, 2010.2
Figura 33: Proposta para uma faculdade de AU em Mossoró

Fonte: TFG 25, 2006.2
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5.2.5 Conhecimento específico: Arquitetura da Paisagem

Os conteúdos de paisagismo (classificado no currículo atual como disciplina
inter-áreas) também foram buscados, tanto nos textos quanto nos desenhos de
representação do projeto, considerando a importância dada aos conhecimentos
relacionados ao meio ambiente urbano nas últimas décadas. Em termos do discurso,
vinte e dois trabalhos (36,7%) descrevem a vegetação pré-existente no lote e
quarenta especificam a vegetação proposta para o lote, mesmo sem apresentar um
projeto completo de paisagismo para o projeto (Figura 34). Destes citados, treze
trabalhos, tanto descrevem a vegetação existente, quanto sugerem o tipo de
vegetação para o projeto, que, em geral, é comumente indicada nos projetos locais.
Figura 34: Projeto de uma casa de espetáculos em que houve a especificação da vegetação

Fonte: TFG 35, 2008.1

Quanto à utilização de vegetação no projeto, buscou-se identificar a sua
proposição, considerando o ambiente interno e o externo (Figura 35). Trinta e quatro
trabalhos (56,7%) indicam o uso da vegetação tanto para o espaço interno quanto
para o externo. Vinte utilizam apenas no ambiente externo e cinco somente para o
ambiente interno.
Quanto a sua representação no desenho, ela pôde ser observada em
cinquenta e sete trabalhos (95%) nas plantas de implantação (Figura 36); em
quarenta e seis nas plantas baixas; em quarenta e seis nas pranchas de cortes; em
quarenta e quatro nas representações de fachadas e em trinta e nove trabalhos
(65%) a vegetação compõe o desenho de representação das volumetrias do projeto
(Figura 37).
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Figura 35: Proposta para um edifício residencial com jardim incorporado ao pavimento tipo

Fonte: TFG 38, 2008.1

Figura 36: Representação da vegetação na planta de implantação do
Museu de Arte Contemporânea de Natal

Fonte: TFG 07, 2005.1
Figura 37: Presença da vegetação na volumetria do bloco de apartamentos
da proposta para o Punaú Nature Resort
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Fonte: TFG 39, 2008.2

Na verdade, conforme a NBR 6492, o projeto de paisagismo não se
configura como elemento obrigatório que compõe a representação do anteprojeto
arquitetônico de uma edificação, desta forma, não se espera do aluno que
desenvolve o projeto de arquitetura de um edifício no seu TFG, que apresente, como
complemento, um projeto paisagístico completo. No entanto, a expectativa é que os
conhecimentos sobre a vegetação e sua relação com o ambiente construído sejam
assimilados e a vegetação não seja tratada meramente como “molho”. Da forma
como apresentada na amostra de trabalhos, pode-se inferir que, pela sua disposição
no desenho, a vegetação é utilizada como um aspecto auxiliar de projeto na
promoção do conforto térmico (Figura 38), seja sombreando áreas externas como
estacionamentos ou fachadas, seja compondo pátios internos ou por puro
embelezamento da proposta, que é também uma das funções intrínsecas à
vegetação.
Figura 38: Projeto de uma estação de serviços automotivos na qual se prevê a
utilização de teto jardim para a promoção do conforto térmico da edificação

Fonte: TFG 34, 2008.1
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5.2.6 Conhecimento específico: Relação Usuários e Ambiente

Considerando as metodologias de projeto, citadas pelos próprios autores
dos TFGs, que consideram a caracterização do usuário como premissa fundamental
para as ideias básicas do partido, e que há no próprio CAU/UFRN pesquisas
consolidadas que estudam as questões relacionadas à interação usuário/ambiente,
o que está estabelecido oficialmente como interáreas, foi alçado, para efeito desta
pesquisa especificamente, à condição de área de conhecimento, tendo em vista que
o reconhecimento da necessidade de comunicação entre projetistas e usuários de
ambientes para identificação de suas exigências ou para saber de que realmente
eles precisam, levam o arquiteto a recorrer a outras áreas de conhecimento, como a
ergonomia, por exemplo. Além disso, considerando a orientação de projeto que visa
o acesso universal a toda e qualquer edificação de uso público, fez-se necessário
investigar se o conhecimento específico sobre a relação entre usuários e ambientes,
dada pela informação no discurso ou pela presença da figura humana no desenhos,
está presente nos projetos apresentados.
Desta forma, analisando primeiramente o discurso dos autores, buscou-se a
informação sobre a definição dos usuários potenciais do projeto. Destaca-se que
este é um aspecto considerado nas metodologias de projeto definidas por alguns
autores citados nos TFGs, como uma base necessária para a tomada de decisões
de projeto.
Observou-se, então, que em dezenove

trabalhos (31,7%) apenas a

quantidade total de usuários é mencionada; em dez (16,7%), é determinada a
quantidade de usuários por turno; em vinte e um (35%) são definidas diferentes
categorias de usuários; e apenas catorze trabalhos (23,3%) mencionam a condição
social e econômica dos usuários. Do total da amostra, dezoito trabalhos (30%) não
fazem, no texto, qualquer alusão aos usuários, nem quantitativa nem qualitativa. A
ausência deste tipo de informação pode acarretar dúvidas quanto, por exemplo, ao
cálculo correto do volume de água necessário para a edificação, uma vez que, para
algumas tipologias o cálculo é baseado na quantidade de usuários.
Ao se analisar os desenhos, buscou-se identificar se havia a presença da
figura humana, ainda que somente para indicar a acessibilidade dos ambientes,
como por exemplo, a representação da acessibilidade em cadeira de rodas.
Constatou-se que a figura humana foi representada no desenho de planta baixa de
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trinta e nove trabalhos (65%); em quarenta e cinco trabalhos (75%) a representação
se deu nos cortes (Figura 39); em trinta e quatro deles a figura humana aparece nas
fachadas; e em trinta trabalhos ela é representada nas volumetrias do edifício.
Apenas em seis trabalhos não há qualquer representação da figura humana nos
desenhos do projeto. Observou-se que a figura humana é, em geral, uma mera
representação e a que mais aparece é a do cadeirante.
Figura 39: Exemplo de corte no qual são apresentados o mobiliário e a figura humana

Fonte: TFG 45, 2009.1

Uma outra forma de verificar se houve preocupação com o usuário no
momento da concepção do projeto, pode se dar pela existência ou não do layout dos
ambientes nas representações do projeto. O layout permite observar a existência de
circulação necessária entre o mobiliário, para que o ambiente possa ser
ergonomicamente adequado. Assim sendo, a presença de layout indicando apenas
o mobiliário básico (bancadas fixas e peças sanitárias) foi observada em 16
trabalhos; trinta e sete (61,7%) apresentaram, além do mobiliário básico, alguns
complementos; e outros sete trabalhos apresentaram o layout acrescido de muitos
complementos, com a indicação não só de móveis mas de outros objetos também.
Por fim, reforçando o aspecto do desenho universal a ser considerado no
projeto para que todos, independentemente de restrições físicas, possam ter acesso
ao edifício, buscou-se verificar a identificação de acessibilidade nos espaços. Desta
forma, foi verificado que trinta e oito trabalhos (63,3%) apresentam esta indicação
nas áreas de circulação externa, seja pela presença de rampas, piso tátil e/ou vagas
de estacionamento, conforme o que recomenda a NBR 9050 e que foi citada nos
textos; oito trabalhos apresentam indicação de acessibilidade em áreas de
circulação interna, percebidas pela presença de elevadores, plataformas de percurso
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vertical ou rampas; seis possuem esta indicação em áreas externas de uso
comunitário; e quarenta trabalhos (66,7%) do total da amostra, apresentam
indicação de espaços acessíveis em áreas internas de uso comunitário, dada pela
presença de sanitários ou ambientes adaptados, como por exemplo, unidades
habitacionais em estruturas de hospedagem (Figura 40).
Figura 40: Planta baixa do apartamento Standard acessível

Fonte: TFG 39, 2008.2

Em apenas seis trabalhos não se observou a presença da indicação de
acessibilidade. Destaca-se que dois trabalhos propõem projetos para habitação
unifamiliar, em que não há a obrigatoriedade de determinação de ambientes
acessíveis (Figura 41).
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Figura 41: Planta baixa de uma habitação segundo os parâmetros do
Programa de Arrendamento Residencial – PAR

Fonte: TFG 29, 2007.2

A análise dos dados, de uma forma geral, reforça o que já foi observado na
pesquisa realizada pelo grupo Projetar/UFRN, de que há pouca preocupação dos
estudantes a esse respeito ou que, se estes aspectos acima apresentados foram
considerados durante a elaboração das propostas, eles não foram discutidos
claramente no texto do trabalho, caracterizando uma séria lacuna no documento. Os
TFGs analisados tendem, então, a ser superficiais quanto à definição do usuário. Em
termos de desenho, percebe-se que a “humanização” do projeto por meio de layout
e da presença de figura humana restringe-se a uma apresentação geral, mais como
indicadora da escala da proposta. O uso de ferramentas digitais como o CAD e o
Sketchup e das bibliotecas de imagens facilita a “humanização” dos espaços a partir
da utilização de modelos prontos, mas, por outro lado, verifica-se que não há
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preocupação com a completa adequação das imagens em termos temáticos ou de
conforto ambiental, podendo-se destacar, por exemplo, escola para educação infantil
sem figuras de crianças, casas de idosos sem figuras de idosos, ou pessoas com
casaco de pele em pleno nordeste brasileiro (VELOSO et al, 2008).

5.2.7 Conhecimento específico: Representação e Linguagem

Na opinião de Donald Schön (1983, apud LAWSON, 2011), os desenhos
fazem parte do processo mental de pensar no projeto. De acordo com o seu ponto
de vista, a princípio, no processo de concepção, “o projetista realiza o ato de
desenhar não para se comunicar com os outros, mas para seguir uma linha de
pensamento. Conforme se desenvolve, a imagem do desenho permite ao projetista
“ver” novas possibilidades ou problemas.” (LAWSON, 2011, p. 246). Mas é também,
através dos desenhos, esboços, croquis e diagramas do projeto que o arquiteto
estabelece o diálogo com os outros, seja o usuário ou profissionais envolvidos na
sua execução.
Neste sentido, cabe distinguir como foram analisados os desenhos que
ilustram os projetos. Entende-se que todas as formas de representação dos planos
horizontais e verticais (plantas, cortes e fachadas), bem como volumetrias e detalhes
compõem qualquer uma das etapas de desenvolvimento do projeto, o que as
distinguem é o aprofundamento das informações a respeito do objeto. Ou seja, os
desenhos de concepção devem levar a compreensão geral do projeto e tem o
propósito de convencer os interlocutores sobre sua viabilidade atendendo os
aspectos envolvidos quer sejam de ordem funcional, formal, de conforto, entre
outros, desenvolvidos sob forma de croquis, esquemas e/ou diagramas, muitos
deles sem dimensões exatas. Os desenhos de comunicação acrescentam, a estes
desenhos iniciais, informações complementares advindas de simulações e testes,
por exemplo de eficiência das possíveis estratégias de sombreamento. Os desenhos
de execução dão dimensão a estes desenhos iniciais, quer seja métrica, de caráter
construtivo, ou seja, de exequibilidade. O reconhecimento da importância da
linguagem gráfica, seja como concepção seja comunicação ou execução do projeto,
leva a esta análise a seguir.
Considerando o regulamento do TFG do CAU/UFRN que indica o nível de
anteprojeto para a apresentação final dos trabalhos e o que determina,
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principalmente, a NBR 6492 sobre as convenções gráficas para a apresentação de
anteprojetos, procurou-se investigar se estes conhecimentos sobre as técnicas de
desenho e representação textual de projetos foram aplicados nos trabalhos.
Sobre o atendimento às convenções gráficas, observou-se que quarenta e
oito trabalhos (ou 80%) apresentam tanto o padrão de tamanho, quanto a hierarquia
de organização das pranchas conforme a ABNT. A não observância do padrão “A”
para o tamanho das pranchas, deve-se, em alguns casos, à necessidade de mais
espaço para o desenho quando se trata de grandes estruturas arquitetônicas como o
caso do trabalho que aborda o tema estádio de futebol, por exemplo.
Em todos os trabalhos, observou-se a indicação de orientação geográfica
pela presença do norte nas pranchas. Todos os trabalhos também indicam a escala
dos desenhos, sendo que as escalas de representação da planta baixa, cortes e
fachadas variam entre 1:75, para os projetos de menor porte – o que atende às
normas da ABNT para o nível anteprojeto –, à escala de 1:400 para a representação
de um estádio de futebol, pela opção de não seccionar o desenho. Porém, conforme
a NBR 6492 o menor desenho de planta baixa, no nível anteprojeto, deve ser
representado na escala de 1:100. Outras escalas utilizadas para a representação de
grandes edificações observadas nos TFGs foram: 1:150, 1:200 e 1:250,
demonstrando que são aceitas excessões à norma para a entrega do TFG, nos
casos de projetos de grande porte.
Quanto aos textos contidos nas pranchas, cinquenta e nove seguem o
letreiro técnico indicado pela norma. O único trabalho em que isto não é observado
trata do projeto de um edifício residencial, para o qual o aluno optou por uma forma
de apresentação que não a de anteprojeto. A forma de apresentação deste trabalho
assemelha-se aquela utilizada pelas incorporadoras quando do lançamento de um
novo empreendimento, na qual predominam as plantas mobiliadas e coloridas com a
omissão da informação técnica de cotas, por exemplo. São desenhos de
comunicação e não de execução (Figura 42).
Quanto à completude dos desenhos que representam o projeto, quais sejam:
plantas de situação, locação, coberta, plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes,
conforme o regulamento do TFG do CAU/UFRN, verifica-se que trinta e um (51,7%)
deles apresentam o projeto completo, por conter todos os desenhos citados acima.
A ausência mais frequente que torna o trabalho “incompleto” é a de detalhes, que
conforme a NBR 6492 é documento típico da fase de projeto executivo, apesar de
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constar no regulamento do CAU/UFRN, que exige o nível de anteprojeto para a
entrega do TFG, como documento obrigatório.
Figura 42: Pranchas de apresentação do projeto de um edifício residencial
fora do padrão da ABNT para representação de anteprojeto

Fonte: TFG 38, 2008.1

O levantamento topográfico do terreno está contido no desenho de trinta e
oito trabalhos (63,3%), como demonstra a figura 43. Aqueles que utilizam um terreno
de topografia plana descrevem esta característica desde o texto. Outros que utilizam
um terreno com desnível, apresentam a alteração da topografia apenas na parte
textual do trabalho e utilizam no desenho a topografia já alterada.
O registro das medidas do projeto em cotas está presente em cinquenta e
oito trabalhos. Os dois que não apresentam esta informação, um deles utiliza a
apresentação dos desenhos sobre uma malha que representa a modulação adotada
no projeto; o outro, já citado anteriormente, não foi apresentado conforme o desenho
padrão de anteprojeto. Ainda com relação à inserção de medidas, cinquenta
trabalhos (ou 83,3%) apresentam cotas de piso.
Por fim, observou-se que trinta e sete projetos apresentam quadro de
esquadrias; e que quarenta e cinco (75%) contém quadro de especificação de
materiais de construção para piso, paredes e teto. Estes últimos ítens
complementam as convenções gráficas dos desenhos e estão previstos na norma
(Figura 44).
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Figura 43: Exemplo de estudo da topografia do terreno

Fonte: TFG 43, 2009.1

Figura 44: Exemplo de quadro de esquadrias e quadro de especificações presentes nos TFGs

Fonte: TFG 29, 2007.2
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Sabe-se que, ao longo do curso, os alunos se apropriam de diversas formas
de representação do objeto arquitetônico, seja o desenho manual, o desenho
auxiliado por computador, na sua forma bidimensional ou tridimensional, e até
mesmo a sua materialização física através de maquetes. Estes recursos podem ser
utilizados nas diversas fases do projeto, desde a concepção até a representação
final. Então, para verificar como este conhecimento, adquirido no decorrer do curso,
é utilizado no desenvolvimento do TFG, atribuíram-se três níveis denominados de:
desenho de concepção, desenho de comunicação e desenho de execução, este
último correspondendo à representação da fase de anteprojeto, conforme a NBR
6492.

Além

disso,

individualmente,

quais

buscou-se
sejam,

analisar
planta

cada

baixa,

representação

cortes,

fachadas,

do

projeto

detalhes

e

perspectivas. Convém destacar que, para efeito desta pesquisa, são denominadas
perspectivas a representação tridimensional do objeto utilizando-se desde a técnica
manual do croqui à computação gráfica, uma vez que estas são apresentadas no
TFG como imagem que não permite a interação do espectador com o projeto,
característica típica da maquete virtual (NACCA, 2006). O que foi denominado de
maquetes, nesta pesquisa, para que fique bem clara a distinção entre desenho e
modelagem, corresponde a representação física do projeto, executada com
materiais tangíveis, em escala reduzida, que ocupam lugar no espaço (NACCA,
2006).
Desta forma, observou-se que vinte e três trabalhos (38,3%) apresentam
plantas baixas de concepção, sendo doze digitais, sete manuais (Figura 45) e em
quatro deles há registro de plantas digitais e manuais. Sete trabalhos apresentam
cortes de concepção de desenho manual e dois apresentam cortes digitais. As
fachadas de concepção em desenho manual estão presentes em seis trabalhos e as
digitais em outros seis (Figura 46 e 47). Os detalhes de concepção manual estão
presentes em dois trabalhos e os digitais em um. Por fim, dez trabalhos (16,7%)
apresentam perspectivas de concepção do tipo manual, em vinte e oito (46,7%) as
perspectivas são digitais, e cinco trabalhos apresentam os dois tipos. Estes
desenhos de concepção são apresentados no decorrer do texto em que o aluno
descreve o processo de concepção do projeto.
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Figura 45: Exemplo de desenho manual de concepção de planta baixa

Fonte: TFG 04, 2004.2

Figura 46: Exemplo de desenho manual de concepção

Fonte: TFG 02, 2003.2
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Figura 47: Exemplo de desenho manual de concepção, estudos de fachada

Fonte: TFG 22, 2006.2

Os desenhos de comunicação representam uma fase mais amadurecida do
projeto, na qual se procura explicitar, por exemplo, o aproveitamento da ventilação
natural atravás dos recursos adotados no projeto (Figura 48)

ou, ainda, são

desenhos ilustrativos do projeto sem o conteúdo das informações técnicas.
Figura 48: Exemplo de desenho de comunicação que ilustra a circulação do vento

Fonte: TFG 18, 2006.1
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Assim, constatou-se que cinco trabalhos apresentam plantas baixas de
comunicação do tipo digital; seis apresentam cortes de comunicação digitais; dois
contém fachadas de comunicação digitais; um apresenta detalhes de comunicação
do tipo manual e quatro do tipo digital. Por fim, dez projetos são representados
através de perspectivas de comunicação digitais (Figura 49).
Figura 49: Perspectiva digital que ilustra o partido formal da proposta

Fonte: TFG 22, 2006.2

Como já mencionado anteriormente os desenhos denominados como de
execução são aqueles contidos nas pranchas de desenho, por corresponderem ao
que é previsto para o nível de entrega do TFG. Observou-se que, em todos os
trabalhos, os desenhos nesta fase são do tipo digital e que todos apresentam planta
baixa, cortes e fachadas de execução, que na verdade são elementos obrigatórios.
Trinta e três apresentam detalhes e quarenta e oito incluem perspectivas que
ilustram a volumetria final da proposta.
Finalmente, concluindo a análise desta área de conhecimento, constatou-se
que apenas quatro trabalhos utilizaram

maquetes como recurso de concepção

(Figura 50) e um como recurso de comunicação do projeto (Figura 51).
Portanto, a análise dos dados coletados a partir do conteúdo textual e gráfico da
amostra dos TFGs do CAU/UFRN sugere, a princípio, que o conteúdo das diversas
áreas do conhecimento são assimiladas pelo aluno e utilizadas como recursos para
a concepção e desenvolvimento de projetos de arquitetura. Ou seja, há no produto
final dos alunos o registro da integração de conteúdos, seja no discurso ou no
desenho.
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Figura 50: Exemplo de maquete de concepção

Fonte: TFG 13, 2005.2
Figura 51: Exemplo de maquete de comunicação do sistema estrutural

Fonte: TFG 49, 2009.2

Pode-se inferir, também, que alguns destes conhecimentos são percebidos
de forma mais recorrente que outros e que há aqueles que, dada a sua
especificidade, são pouco utilizados.
Os conhecimentos da área de conforto térmico, por exemplo, mesmo
considerando a utilização apenas dos recursos básicos da carta solar e diagrama de
ventos predominantes, estão presentes em cerca de 95% dos trabalhos. O mesmo
percentual se observa para os conhecimentos da área de representação e
linguagem, com destaque para a representação digital dos projetos. A área de
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estudos urbanos também se aproxima deste percentual em termos do conhecimento
e aplicação da legislação urbanística nos projetos de edifícios.
Constata-se um número significativo da menção aos conhecimentos sobre
arquitetura da paisagem, dado, em parte, pelo fortalecimento da área no CAU/UFRN
a partir da ampliação do número de disciplinas nas estruturas curriculares e da
contratação de novos professores.
De todas as áreas analisadas, em verdade, apenas a área de teoria

e

história da arquitetura ficou abaixo de 30% de trabalhos que mencionam seus
conteúdos específicos, talvez pelo fato de a maioria dos projetos analisados tratar de
novas edificações e esta relação com a história não seja percebida pelo aluno.
É importante compreender, no entanto, que, parafraseando Hertzberger
(1991 apud LAWSON, 2011, p. 151),
tudo o que é absorvido e registrado pela mente se soma à coleção de ideias
guardadas na memória [...] em essência, quanto mais vemos,
experimentamos e absorvemos, mais pontos de referência temos para nos
ajudar a decidir em que direção seguir: o nosso arcabouço de referência se
expande,

e este é o princípio básico que move a ideia da integração de conteúdos.
O fato é que não se pode ignorar que a integração de conteúdos do ponto de
vista da sua articulação e operacionalização, que envolve professores e alunos de
um mesmo período, tem como condição sine qua non a disposição destes para o
trabalho em equipe, para a prática dialógica, que cria zonas de interseção não só
entre as disciplinas, mas entre os saberes de cada um dos participantes.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito da produção acadêmica relativamente reduzida sobre o tema da
integração de conteúdos das diferentes áreas de conhecimento específico no ensino
de Arquitetura e Urbanismo, tanto na literatura nacional quanto internacional, serão
apresentadas, a seguir, as considerações finais desta tese, confrontando os
resultados obtidos na pesquisa com o que pôde ser levantado e discutido sobre este
assunto na literatura consultada.
Os cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, de forma geral, mantêm
como eixo central da formação do aluno as atividades de ateliê, nas quais ocorre a
prática do projeto e para as quais deveriam convergir os conhecimentos obtidos nas
diversas

disciplinas

(ou

componentes

curriculares),

independentemente

da

existência ou não do princípio da integração como norteador do seu projeto
pedagógico, o que seria expresso no que comumente é denominado de “capacidade
de síntese” do aluno. Mais ainda do que nos ateliês de projetos, esta “capacidade de
síntese” deveria se manifestar no projeto apresentado pelo aluno no final do curso.
A percepção de Lawson (2011, p. 43) de que “os alunos costumam ser
incapazes de indicar o efeito concreto que grande parte dos dados coletados tem
sobre as soluções” não transparece efetivamente nos TFGs analisados nesta
pesquisa. Talvez esta situação possa ser observada ao longo do curso, durante as
práticas de ateliê, enquanto o aluno ainda está se apropriando dos conteúdos. O que
se percebe no trabalho do aluno de final de curso é que as soluções apontadas no
projeto, os desvios de percurso e amadurecimento da proposta, de acordo com o
discurso dos TFGs, são condicionados por reflexões e/ou estudos decorrentes de
áreas de conhecimento distintas. Ao apresentar a evolução da ideia, o aluno procura
justificar suas decisões tendo como suporte um conteúdo específico quer seja legal,
tecnológico, plástico/formal, ambiental ou outro, corroborando a observação de
Hertzberger (1991 apud LAWSON, 2011, p. 151) sobre a importância de obter
conhecimento e experiência:
Tudo o que é absorvido e registrado pela mente se soma à coleção de
ideias guardadas na memória: um tipo de biblioteca que podemos consultar
sempre que surge um problema. Assim, em essência, quanto mais vemos,
experimentamos e absorvemos, mais pontos de referência temos para nos
ajudar a decidir em que direção seguir: o nosso arcabouço de referência se
expande.
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De forma que o processo de elaboração do projeto, que envolve as relações
entre o objeto, os condicionantes do meio físico e social e as normas incidentes, a
apreensão das necessidades e características do programa, a solução dada aos
espaços externos e internos, a adoção de tecnologias apropriadas e de estratégias
que viabilizem o conforto do usuário, deve ser considerado como algo tão importante
quanto o produto em si e, para tanto, considera-se ser a integração entre disciplinas
uma prática essencial para a completa apreensão das diversas dimensões (histórica,
tecnológica, social, simbólica, ambiental) do projeto. Assim, o processo de projeto
deve ser valorizado tanto quanto o produto final, inclusive em termos de avaliação
do trabalho do aluno. No caso do TFG, esse processo deve ser mapeado nos
memoriais descritivos sobre a evolução da proposta, assim como em entrevistas
e/ou aplicação de questionários aos concluintes ou egressos.
A integração de conteúdos disciplinares que fundamenta o Projeto
Pedagógico do CAU-UFRN institucionaliza a interdisciplinaridade entre áreas de
conhecimentos específicos em AU, organizando o currículo por semestres temáticos,
nos quais todas as disciplinas trabalham um mesmo enfoque e em um mesmo sítio,
excetuando-se algumas poucas disciplinas muito específicas. O trabalho integrado
que daí decorre procura articular os conteúdos de cada disciplina (ou componente)
do

período

e,

apesar

de

apresentar

alguns

problemas

localizados

de

operacionalização, representa, como foi visto, uma prática em geral bem avaliada
por professores e alunos, e considerada como facilitadora do processo de
ensino/aprendizagem. A percepção favorável de um princípio pedagógico é
fundamental para sua aplicação na prática cotidiana do curso, mas sabe-se que não
é per si suficiente para a garantia da qualidade dos projetos desenvolvidos pelos
alunos da escola. E reafirma-se, mais uma vez, que em nenhum momento desta
pesquisa foi avaliada a qualidade dos projetos selecionados para análise, mas
apenas se houve e como se deu o rebatimento da integração das disciplinas que
lhes deram suporte.
A pesquisa leva a concluir que houve consenso, tanto na percepção de
docentes quanto de egressos, de que a integração é um aspecto positivo do
CAU/UFRN

que conduz ao compartilhamento de conhecimentos e ao trabalho

conjunto entre professores e alunos.
Entende-se que a prática do ateliê, para o qual convergem as disciplinas do
período, cuja aplicação dos conhecimentos específicos se dá em um único trabalho,
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favorece a racionalização das atividades desenvolvidas nas diversas disciplinas
permitindo, por outro lado, um maior aprofundamento e aplicação de conhecimentos,
o que leva a um ganho de qualidade percebido no produto final. De forma que
também é consenso que o ateliê seja o ambiente ideal para a prática do princípio
pedagógico da integração e de que o ensino da “projetualidade” é, portanto, da
competência e responsabilidade de todo o corpo docente da instituição (e não só
dos professores de projeto), conforme defende SILVA (2004), uma vez que, nesta
prática, os conteúdos específicos das disciplinas devam ser aplicados no processo
de projeto.
Observou-se que, de acordo com o que foi declarado pelos professores e
egressos, para além do conceito de interdisciplinaridade, a integração de conteúdos
curriculares adotada pelo CAU/UFRN seria muito mais próxima do conceito de
transdisciplinaridade, uma vez que a prática do princípio da integração no
CAU/UFRN trata de uma exploração das possibilidades de interação entre diversos
saberes em torno de uma solução projetual, para a qual convergem os
conhecimentos adquiridos sobre a situação-tema. Trata-se, portanto, de um
processo, uma forma de ensinar e de aprender que reafirma a importância da
convergência de diversos saberes no projeto arquitetônico.
A hipótese que orientou a investigação foi de que a integração de conteúdos
das disciplinas favorece o ensino/aprendizado de projeto de arquitetura, o que pode
ser evidenciado parcialmente nos Trabalhos Finais de Graduação, tanto em termos
de construção conceitual e metodológica como da qualidade dos projetos finais,
expressas nos desenhos e nos textos produzidos pelos alunos.
A análise dos dados coletados indica que o conteúdo das diversas
disciplinas é majoritariamente assimilado pelo aluno e utilizado como recurso para a
concepção e justificativa das soluções projetuais apresentadas. De forma que há
nos produtos finais apresentados pelos alunos concluintes do CAU/UFRN
analisados no âmbito desta pesquisa, o registro indicativo da integração de
conteúdos, seja no discurso textual ou nos registros gráficos.
Como visto no capítulo anterior, alguns conteúdos se apresentam mais
fortemente integrados, como é o caso dos conhecimentos específicos da área de
conforto ambiental que são apresentados, na maioria dos TFGs analisados, como
condicionantes do partido. Os estudos específicos de insolação e ventilação, por
exemplo, tanto são descritos na tomada de decisões iniciais quanto à implantação
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da edificação e zoneamento do programa, bem como para testar a eficiência das
estratégias de promoção do conforto térmico sugeridas, como, por exemplo,
protetores solares das fachadas do edifício projetado; ou seja, são conhecimentos
aplicados ao longo de todo o processo de projeto.
Apesar disso, observa-se uma tendência, ainda que tímida em relação ao
número

total

de

trabalhos,

ao

aprofundamento

quanto

às

questões

de

sustentabilidade e eficiência energética, que acompanha o movimento atual de
propostas arquitetônicas de baixo impacto ambiental e/ou que consideram a
sustentabilidade das construções. E que, por outro lado, trata-se de uma
preocupação bem mais recente no âmbito do curso.
Com relação à área de Estudos Urbanos, viu-se que, por tratar-se de projeto
do edifício, as referências às questões urbanas nos projetos arquitetônicos
desenvolvidos estão circunscritas majoritariamente a questões legislativas e, em
alguns casos, ao entorno imediato do terreno de intervenção. Mas, por outro lado, é
perceptível o domínio dos alunos quanto à interpretação dos parâmetros
urbanísticos e o seu rebatimento no projeto. O atendimento às prescrições
urbanísticas incidentes no projeto também foram apresentados como condicionantes
do projeto.
Na subárea de Paisagismo, dado ao crescimento deste campo de
conhecimento nos últimos anos no curso, inferiu-se que a vegetação, ao contrário
dos conteúdos citados acima, não condicionam as decisões de projeto do edifício,
quanto a sua implantação, por exemplo, mas é tratado como um aspecto auxiliar
para a promoção do conforto térmico ou da ambiência interna da edificação em
relação ao terreno/entorno, não se configurando como um “molho” apenas.
A análise da participação da área de Tecnologia, identificada nos TFGs
sobretudo a partir da escolha do sistema construtivo e/ou pela indicação de
materiais do edifício, levou à conclusão de que também se trata de um
conhecimento condicionante da proposta, uma vez que, acompanhando a evolução
do mercado da construção civil em Natal que passou a adotar sistemas mistos de
construção, aliados ao concreto armado, bem como sistemas construtivos préfabricados, há uma necessidade da compreensão do funcionamento destes
sistemas e o seu rebatimento sobre a proposta do ponto de vista modular, requerido
pelos

sistemas

de

construção

industrializados.

Ou

seja,

para

além

do

dimensionamento de ambientes que atendam às necessidades de uso, o aluno deve
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considerar, para obter o melhor aproveitamento dos sistemas construtivos
industrializados, que as decisões de projeto serão condicionadas pela racionalização
da construção, própria destes sistemas, no sentido de se estabelecer o módulo de
projeto a partir das dimensões dos componentes. Os trabalhos que adotam estes
sistemas, apresentam a modulação arquitetônica e estrutural como condicionante
das decisões, tanto nos planos horizontais quanto verticais da edificação.
A observação sobre os conhecimentos da área de Representação Gráfica
leva-nos a concluir sobre o domínio das ferramentas gráficas digitais em detrimento
da forma manual de representação, seja desenho ou maquete, uma vez que apenas
um número reduzido de trabalhos os apresenta. Percebeu-se também a correta
representação do projeto conforme as normas estabelecidas pela ABNT, uma
exigência do Regimento do TFG.
Os conteúdos das áreas ou subáreas acima citadas mostram-se como os
mais integrados do ponto de vista dos projetos desenvolvidos no final do curso.
Porém, os conhecimentos oriundos da área de Teoria e História apresentam-se de
forma mais restrita; mostram-se mais presentes nos TFGs que abordam o reuso
e/ou restauro de edificações históricas.
Este fato, já foi descrito por Loureiro e Marques (2009) que, ao analisar o
discurso textual dos TFGs, observaram que a reflexão teórica tem sido,
frequentemente, substituída por uma narrativa histórica, que se caracteriza pela
busca da origem remota do tema do trabalho, independentemente de sua natureza;
ou, à guisa de metodologia, a descrição substitui a análise, são descritos lugares e
edificações que são consideradas pelos autores como estudo de referências, de
caso ou análises contextuais, invocadas como instrumento de ajuda à concepção do
projeto.
Apesar

disso,

algumas

propostas

para

novas

edificações

buscam

referências em tipos históricos para resgatar a ambiência de cidades ou edificações
antigas em novas propostas específicas.
O fato é que, no que diz respeito a importância da aplicação destes
conteúdos no projeto, não resta dúvida que a sua ausência é motivo de preocupação
e reflexão, pois “uma teoria mesmo quando nao tem aplicação imediata num produto
visível serve para pensar, para desenvolver o pensamento, ação que parece conferir
sentido à existência humana” (LOUREIRO e MARQUES, 2009).
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Outros conhecimentos específicos, ainda não devidamente considerados
nos trabalhos analisados, tratam da relação usuário/edifício, uma vez que, dada a
ausência da informação sobre os mesmos no texto, levam à mera representação de
figuras humanas no projeto. Estas últimas indicam, principalmente, o espaço
acessível, uma vez que a figura que mais aparece é a do cadeirante.
Conforme constatado pela pesquisa do Grupo Projetar/UFRN, os métodos
de projetação, encontrados na literatura como, por exemplo, os classificados por
Mahfuz (1995), tipológico, mimético, normativo e inovativo, são bem menos
explicitados nos trabalhos, o que pode revelar pouca clareza quanto aos mesmos.
Se houve emprego de um ou mais de um deles não foi feito de forma clara e
consciente. O que se verifica é a descrição das etapas de elaboração do projeto
arquitetônico (VELOSO et al, 2008).
Apesar disso, concluiu-se também que, a partir de uma metodologia préestabelecida, descritas por autores por eles utilizados como Elvan Silva e Laerte
Neves e citados nos TFGs, os alunos constroem o seu modo próprio de projetar,
acredita-se, fruto do seu amadurecimento ao ser confrontado com várias
experiências projetuais ao longo das disciplinas de projeto de arquitetura do curso.
Este entendimento pode ser percebido ao se constatar que há um rebatimento das
informações coletadas, a partir dos procedimentos de projeto estabelecidos no fazer
projetual de cada aluno seja na fase inicial da pesquisa – na qual são investigados
os fatores condicionantes ou restritivos do partido (de natureza legal, físico climática,
estética e outros) – seja na fase de concepção – em que são realizadas simulações
para verificação das estratégias de promoção do conforto térmico, de atendimento
às prescrições urbanísticas ou na qual se dão estudos formais auxiliados por
maquetes físicas ou digitais – no projeto final.
Por fim, em termos de conhecimentos específicos e do rebatimento destes
no projeto, conclui-se que, para além das questões práticas de programação
arquitetônica e de organização funcional das atividades no edifício, das questões
normativas e legais, das simulações dos condicionantes ambientais, entre outros, há
uma preocupação com o aspecto mais subjetivo do projeto relacionado às questões
estéticas da edificação, quer sejam dadas pela forma propriamente dita, pelos
elementos, materiais construtivos, bem como pela ambiência paisagística que a
compõem.
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Decorre desta análise a convicção de que o ensino de projeto deve
possibilitar a mobilização de todas as funções mentais do aluno, tornando a
aprendizagem significativa, através de um enfoque holístico que permite a aplicação
dos vários conteúdos nas situações-problema apresentadas.
Entende-se que a discussão sobre como o princípio da integração pode
favorecer o ensino/aprendizado de projeto de arquitetura não se esgota nesta tese e
no estudo de caso nela apresentado, e sim, que é apenas o início de um estudo
mais amplo que pode enfocar outras questões a ela inerentes, como, por exemplo, a
análise da integração em períodos específicos do curso, não só da UFRN como os
de outras IES, que são apontados como bem integrados; análise e comparação com
TFGs de outras escolas, de maneira a formar expertises que possam contribuir para
o aprimoramento destas práticas.
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Quadro comparativo conceitual
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QUADRO COMPARATIVO CONCEITUAL
Multidisciplinaridade
Erich Jantsch
(1972)

Japiassú (1976)

Pluridisciplinaridade

Interdisciplinaridade

Transdisciplinaridade

Gama de disciplinas propostas Justaposição
de
diversas Axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e Coordenação de todas as
simultaneamente, mas sem disciplinas situadas geralmente definida no nível hierárquico imediatamente superior, disciplinas e interdisciplinas do
fazer aparecer as relações que no mesmo nível hierárquico e o que introduz a noção de finalidade. [...] Tipo de sistema de ensino inovado,
podem existir entre elas. [...] agrupadas de modo a fazer sistema: sistema de dois níveis e de objetivos sobre a base de uma axiomática
Tipo de sistemas: sistema de aparecer as relações existentes múltiplos; coordenação procedendo do nível superior geral. [...] Tipo de sistema:
um só nível e de objetivos entre elas. [...] Tipo de sistema:
sistema de níveis e objetivos
múltiplos;
nenhuma sistema de um só nível e de
múltiplos; coordenação com
cooperação.
objetivos
múltiplos;
vistas a uma finalidade comum
cooperação,
mas
sem
dos sistemas.
coordenação.
Uma prática de ensino: grau de Ocorre em um nível mais 1) Interdisciplinaridade
interação no ensino limita-se à avançado de integração linear ou cruzada
justaposição de duas ou mais entre as disciplinas, no Trata-se de uma forma
disciplinas, sem que haja uma qual há um intercâmbio elaborada de
real integração conceitual e mais
intenso
de pluridisciplinaridade. As
metodológica
dos conhecimentos
entre disciplinas que fornecem
conhecimentos.
especialistas no âmbito de informações uma a outra,
um projeto específico de fazem-no a título de
pesquisa.
disciplinas “auxiliares”,
permanecendo,
relativamente a ela, numa
situação de dependência ou
de subordinação.
2) Interdisciplinaridade
estrutural
Ao entrar num processo
interativo, duas ou mais
disciplinas ingressam, ao
mesmo tempo, num diálogo
em pé de igualdade. Entre
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Marcel Boisot

elas há uma espécie de
fecundação recíproca que
pode dar origem a uma nova
disciplina: bioquímica,
geopolítica etc.
Interdisciplinaridade linear utiliza uma ou mais leis
tomadas de empréstimo de uma disciplina para
explicar
fenômenos
de
outra;
Interdisciplinaridade estrutural tem por resultado uma
nova disciplina estruturada a partir da criação de um
conjunto de novas leis advindas da interação entre
duas
ou
mais
disciplinas
distintas;
Interdisciplinaridade restritiva, cujo campo de
aplicação se restringe a partir de uma necessidade
imposta por um objeto concreto de pesquisa onde as
colaborações, pelo caráter esporádico, não produzem
modificações nas disciplinas participantes.

Campomori
(2004)

Haas, 2008

É representativo de uma idéia
que não se ocupa meramente da
divisão de um mesmo objeto
entre disciplinas diferentes. a
arquitetura é, em última análise,
a superação da simples idéia de
"integração," dando origem ao
que anteriormente se definiu
como "interação dinâmica" ou,
em
outras
palavras,
a
transdisciplinaridade.
Não é apenas integração de disciplinas. Após a
integração, é preciso interação, viver a prática
dialógica, atitude que cria zonas de interseção entre as
disciplinas, entre as pessoas, entre o que se sabe de si
mesmo e o que não se sabe. A partir desse movimento,
possibilita-se ampliar as fronteiras e tornar-se capaz de
produzir conhecimentos que em uma única disciplina
não seriam possíveis.
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APÊNDICE 2:
Modelo de Questionário aplicado entre os professores do CAU/UFRN
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
Pesquisa de campo sobre a integração de conteúdos
das disciplinas no decorrer do curso e nos Trabalhos Finais de Graduação
(modelo professores orientadores)

1. IDENTIFICAÇÃO
Data ___/___/_____
Disciplinas que leciona hoje e que já lecionou ao longo da carreira:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Formação da graduação:
☐ arquitetura e urbanismo
☐engenharias
☐outros: __________________
Titulação na Pós-graduação
☐ especialista
☐ mestre
☐ doutor

Ano de Titulação/graduação:____________

Ano de obtenção da maior titulação:___________

Área de conhecimento: ☐ arquitetura e urbanismo
☐ engenharias
☐ outros: _______________

2. SOBRE O PROCESSO PROJETUAL VOCÊ CONSIDERA QUE:
a) É importante uma introdução teórico-conceitual prévia ao exercício de projeto, a respeito das
questões peculiares do tema, sejam elas históricas, culturais ou tecnológicas?
☐ sim
☐ não
Por que? ____________________________________________________________
b) Quem deve ministrar esta introdução?
☐ professor de projeto
☐ professores das disciplinas específicas
☐ ambos
c) A avaliação do exercício projetual deve ser realizada em função do produto final ou do processo
projetual?
☐ produto
☐ processo
☐ ambos ___(%) produto ___(%) processo
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3. CONTEÚDO DISCIPLINAR
d) O(a) Sr.(a) acredita que a aquisição dos conhecimentos necessários ao projeto deve acontecer nas
aulas de teoria e a sua prática na aula de ateliê?
☐ sim
☐ não
Por que? _________________________________________________________
e) Existe integração entre a sua disciplina e as demais do mesmo período (semestre ou ano)?
☐ sim
☐ não
f) Em qual período?
☐ 1°
☐ 2°
☐ 3°

☐ 4°

☐ 5°

☐ 6°

☐ 7°

☐ 8°

☐ 9°

g) Qual é o grau de integração?
☐ total
☐ parcial
☐ superficial
Por que? ________________________________________________________

4. SOBRE O TFG
h) Em que grau o(a) senhor(a) se sente preparado(a) para instruir o aluno no processo de elaboração
do TFG com relação aos seguintes aspectos: (atribuir conceitos de 0 a 10, quando julgar pertinente,
ou NA quando julgar que não se aplica/não é caso).
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) história da arquitetura
) teoria da arquitetura
) representação tridimensional do projeto
) desenhos preliminares/desenho à mão livre – croquis
) computação gráfica (2D e 3D)
) planejamento urbano
) desenho urbano
) arquitetura de interiores
) paisagismo
) especificações de materiais
) meio ambiente e espaço construído
) relações sócio-culturais
) relações pessoa/ambiente
) técnicas construtivas
) soluções estruturais
) pré-fabricação e industrialização na construção
) teoria e metodologia do projeto

i) O que se espera encontrar no TFG do aluno que demonstre a síntese de conhecimentos?
☐ análise de tipologias de edifícios atuais, similares ao tema
☐ análise de tipologias na história da arquitetura, similares ao tema
☐ levantamento da produção de arquitetos conhecidos
☐ características ambientais do sítio (clima, relevo,orientação solar)
☐ características urbanas do entorno (sistema viário, porte e escala das construções vizinhas etc)
☐ perfil sociocultural dos possíveis usuários
☐ levantamento dos recursos e tecnologias construtivas disponíveis para aplicação no projeto
☐ domínio de softwares de simulação e/ou desenho
☐ outros – especificar_________________________________________________
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APÊNDICE 3:
Modelo de Questionário aplicado entre os egressos do CAU
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
Pesquisa de campo sobre integração de conteúdos das disciplinas no decorrer do curso
e nos Trabalhos Finais de Graduação
(modelo egressos)

1. IDENTIFICAÇÃO
Data ___/___/_____
Ano/semestre de formatura: ________

Atuação profissional atual: __________________________________________

2. SOBRE O PROCESSO PROJETUAL
a) É importante uma introdução teórico-conceitual prévia ao exercício de projeto, a respeito das
questões peculiares do tema, sejam elas históricas, culturais ou tecnológicas?
☐ sim
☐ não
Por que? ____________________________________________________________
b) Quem ministrou esta introdução?
☐ o professor de projeto
☐ os professores das demais disciplinas
☐ ambos
c) A avaliação do exercício projetual deve ser realizada em função do produto final ou do processo
projetual?
☐ produto
☐ processo
☐ ambos ___(%) produto ___(%) processo

3. CONTEÚDO DISCIPLINAR
d) O(a) Sr. (a) acredita que a aquisição dos conhecimentos necessários ao projeto deve acontecer na
aula de teoria e a sua prática na aula de ateliê?
☐ sim
☐ não
Por que? ____________________________________________________________________
e) Existiu integração entre as disciplinas do mesmo período durante algum momento do seu curso?
☐ sim
☐ não
f) Em qual período?
☐ 1°
☐ 2°
☐ 3°

☐ 4°

g) Qual foi o grau de integração?
☐ total
☐ parcial

☐ 5°

☐ 6°

☐ 7°

☐ 8°

☐ 9°
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☐ superficial

4. SOBRE O TFG
h) Quais aspectos foram utilizados no processo de elaboração do TFG: (atribuir conceitos de 0 a 10
ou NA quando julgar que não se aplica/não foi caso).
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) história da arquitetura
) teoria da arquitetura
) representação tridimensional do projeto
) desenhos preliminares/desenho à mão livre – croquis
) computação gráfica (2D e 3D)
) planejamento urbano
) desenho urbano
) arquitetura de interiores
) paisagismo
) especificações de materiais
) meio ambiente e espaço construído
) relações sócio-culturais
) relações pessoa/ambiente
) técnicas construtivas
) soluções estruturais
) pré-fabricação e industrialização na construção
) teoria e metodologia do projeto

i) Quais conteúdos eram cobrados nos exercícios de projeto?
☐ análise de tipologias de edifícios atuais, similares ao tema
☐ análise de tipologias na história da arquitetura, similares ao tema
☐ levantamento da produção de arquitetos conhecidos
☐ características ambientais do sítio (clima, relevo,orientação solar)
☐ características urbanas do entorno (sistema viário, porte e escala das construções vizinhas etc)
☐ perfil sociocultural dos possíveis usuários
☐ levantamento dos recursos e tecnologias construtivas disponíveis para aplicação no projeto
☐ domínio de softwares de simulação e/ou desenho
☐ outros – especificar_________________________________________________
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APÊNDICE 4:
Quadro resumo dos trabalhos incluídos na amostra
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NÚMERO DE
ORDEM

1

AUTOR

João Paulo Kikumoto

ORIENTADOR

Marcelo Tinôco

DATA DA DEFESA

2003.1

TÍTULO

CENTRO PASTORAL MARISTELA

TEMÁTICA

EDIFÍCIO RELIGIOSO

RESUMO

O tema do trabalho é o anteprojeto arquitetônico de uma edificação voltada
para as atividades de um Centro Pastoral e sua relação com o sítio físico e a
paisagem natural, partindo do estabelecimento da relação entre tipologia da
edificação, sistema construtivo e sua implantação no lote. O projeto se justifica
pelo interesse do Marista em ampliar suas instalações e seu patrimônio, somado
ao desejo de contar com um Centro pastoral em local tranquilo que ofereça
privacidade para seus usuários. Os objetivos deste trabalho são: caracterizar o
tipo de projeto referente às especificidades do tema quanto ao programa de
necessidades; aplicar metodologia de projeto ao tema escolhido a partir do
estabelecimento de possíveis relações entre o edifício e a paisagem natural;
aplicar técnicas de conforto ambiental na área a ser trabalhada; e a definição e
detalhamento do sistema construtivo adotado.

PALAVRAS CHAVE

Centro pastoral, Construção em madeira, espaço coletivo
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NÚMERO DE
ORDEM

2

AUTOR

Marco Aurélio Câmara

ORIENTADOR

José Jefferson

DATA DA DEFESA

2003.2

TÍTULO

ROBOTIC FLAT

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

Os crescentes investimentos em turismo e a vinda de pessoas de outros estados
com a finalidade de fixar residência em Natal, buscando uma qualidade de vida
melhor que nos grandes centros, tem contribuído significativamente para criar
uma clientela para o tipo de empreendimento denominado Flat.
O trabalho contempla o anteprojeto de um edifício de apartamentos conjugando
características de residência e hospedagem, para a cidade de Natal-RN. Trata-se
de um tipo de empreendimento que está em alta, com uma demanda ainda por
satisfazer, conforme pesquisa junto ao mercado imobiliário na cidade.
Buscou-se então alcançar um resultado arquitetônico que contemple os aspectos
funcionais, estruturais e técnico-construtivos ao mesmo tempo em que
apresente um valor estético.

PALAVRAS CHAVE

Flat, edifício residencial, hospedagem
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NÚMERO DE
ORDEM

3

AUTOR

Mayra de Medeiros

ORIENTADOR

Gleice Elali

DATA DA DEFESA

2004.1

TÍTULO

NUCLEO DE ASSISTENCIA A CRIANÇAS ESPECIAIS

TEMÁTICA

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

RESUMO

A partir da constatação de que, apesar da cidade de Natal possuir
aproximadamente 14,43% de deficientes (dado de 2000), só existe uma
instituição pública especializada em tratar de crianças portadoras de deficiência,
o Centro de Reabilitação Infantil (o CRI) que, por ser um centro de referência do
Estado, atende uma demanda considerável e possui uma grande quantidade de
crianças em sua lista de espera, o Trabalho Final de Graduação trata, então, da
elaboração do anteprojeto arquitetônico de uma clínica para reabilitação infantil,
ou seja, um centro especializado no atendimento e tratamento de crianças de 0 a
14 anos de idade, portadoras de deficiência sensorial, física, mental, da fala e/ou
múltipla. A clínica, localizada no bairro Potengi, Zona Norte de Natal-RN,
oferecerá tratamento gratuito com atendimentos em regime ambulatorial e de
hospital/dia, ou seja, sem internações e sem atendimento imediato tipo
urgência.

PALAVRAS CHAVE

Hospital dia, EAS, reabilitação
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NÚMERO DE
ORDEM

4

AUTOR

Rodrigo Costa do Nascimento

ORIENTADOR

Maísa Veloso

DATA DA DEFESA

2004.2

TÍTULO

RESIDENCIAL VARELLA

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

Este trabalho consiste em uma proposta de reuso habitacional para um edifício
histórico no Bairro da Ribeira (Natal/RN), cuja importância está em: mostrar que
é possível adaptar edifícios antigos para a linguagem contemporânea de moradia
e incrementar o processo de revitalização do bairro através desse viés. O imóvel
está situado a Av. Duque de Caxias, esquina com a Rua 15 de Novembro e tem
três pavimentos. Sua construção data do fim da década de trinta do século
passado e estilisticamente encontra-se numa fase de transição entre o eclético e
o protomoderno, ou seja, abandona o excesso de ornamento do primeiro
período e adquire um “ar” mas limpo e “modernoso” característico do segundo.
Atualmente encontra-se desativado e em processo inicial de deterioração devido
ao abandono e falta de manutenção. Por ser um dos imóveis de destaque no
acervo arquitetônico antigo da cidade e, em especial, no contexto urbano da
Ribeira, surgiu a idéia de atribuir-lhe uma nova função que o requalifique,
ajudando-o a reintegra-lo a rotina urbana da redondeza. Nesse sentido, objetivase desenvolver um anteprojeto que contemple habitações de renda médiamédia tipo flat, nos seus segundo e terceiro pavimentos e comércio, no primeiro.

PALAVRAS CHAVE

Reuso, Ribeira, habitação
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NÚMERO DE
ORDEM

5

AUTOR

Délio Herculano Cavalcante

ORIENTADOR

Gil Peres

DATA DA DEFESA

2005.1

TÍTULO

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

TEMÁTICA

MULTIUSO

RESUMO

O tema deste Trabalho Final de Graduação: anteprojeto de um Centro
Administrativo para o Município de Parnamirim, surgiu após a constatação da
carência de um lugar, no sentido físico e social naquela cidade, no qual estejam
relacionadas de forma clara as características de uma sede do Poder Executivo.
Desde sua emancipação político-administrativa, desmembrando-se do município
de Natal em 1958, o Município de Parnamirim tem trilhado o caminho da efetiva
emancipação econômica, cultural e social. Por outro lado, o caráter transitório é
uma herança que Parnamirim traz desde seu surgimento como povoado,
descrevendo uma história de momentos pontuais. A proposta visa, portanto,
contemplar tanto necessidades físicas quanto simbólicas que devem estar
presentes nos edifícios administrativos públicos, como forma de expressão viva
da população que ele o governo que a representará.

PALAVRAS CHAVE

Paço Municipal. Arquitetura simbólica. Tipologia dos edifícios.
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NÚMERO DE
ORDEM

6

AUTOR

Adriana Castro de Araújo

ORIENTADOR

Gleice Elali

DATA DA DEFESA

2005.1

TÍTULO

ANTEPROJETO DE UMA ESCOLA DE CIRCO

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

As artes circenses sofreram várias mudanças ao longo dos anos. Suas
técnicas, antes transmitidas apenas de pai para filho, se popularizaram e
passaram a ser ensinadas em escolas especializadas. As Escolas de Circo
se caracterizam por proporcionarem condições para preservação e
difusão desta tradição milenar, como também possibilitar a renovação de
sua linguagem. Assim, dentro da área de projeto de arquitetura, foi
desenvolvido o anteprojeto de uma Escola de Circo para Natal. Para isso
foram realizados pesquisa bibliográfica, estudos presenciais e de
referência, a fim de reunir informações acerca do tema. A proposta,
condizente com as condições de funcionalidade, conforto, forma e
tecnologia, características de uma instituição desse tipo, corresponde a
um conjunto arquitetônico com cinco setores e área construída final
8.592,67 m², ocupando 28% do lote na Zona Oeste de Natal-RN.
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DATA DA DEFESA

2005.1

TÍTULO

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NATAL

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Os museus têm suscitados debates em campos distintos, sobretudo quanto a sua
mutação da configuração conceitual e espacial durante os tempos. Neste
trabalho buscou-se uma fundamentação teórica, com preceitos conceituais e
formais que subsidiaram a elaboração do anteprojeto de um Museu de Arte
Contemporânea para Natal/ RN, implantado na Área Lindeira “A” da Ponte
Forte/ Redinha, sendo esta um empreendimento recente de ligação da Zona
Norte com o restante da cidade. O equipamento que será proposto trata-se de
um museu com espaços para exposições permanentes e temporárias. Seu
objetivo principal será a criação de espaços para convívio e eventos culturais e
informativos. Pretende-se também, através de sua expressão volumétrica, tornálo monumento de referência para a cidade de Natal e o complexo se tornar um
elo de ligação com o Forte dos Reis Magos, tornando esse conjunto um
empreendimento de atração turística e local.
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DATA DA DEFESA

2005.2

TÍTULO

ANTEPROJETO DE UM HARAS

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

A eqüinocultura vem se expandindo no Brasil nos últimos anos, com destaque
para a região Nordeste. Dentro deste contexto, o trabalho, incluído na área de
projeto arquitetônico, apresenta o desenvolvimento de um anteprojeto para um
empreendimento rural, um haras, no município de Ceará - Mirim – RN.
Contempla-se as atividades de criação, treinamento e venda de eqüinos, além da
realização de competições hípicas na propriedade. Expõe-se todo o processo
projetual seguido, desde a aquisição do referencial teórico-conceitual e empírico,
o estudo das condicionantes projetuais, concluindo com a apresentação do
memorial descritivo da proposta. Sua elaboração se baseou em pesquisa
bibliográfica, conhecimento de outros estabelecimentos similares, direta ou
indiretamente, e em informações obtidas com pessoas especializadas nos
campos da zootecnia e do hipismo.
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DATA DA DEFESA

2005.2

TÍTULO

UM CENTRO DE CONVENÇÕES PARA A UFRN

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

O trabalho tem como objetivo a elaboração do anteprojeto de um Centro de
Convenções para o Campus Central da UFRN, de forma a atender à demanda
sugerida, propondo um sistema construtivo que permita a multi-funcionalidade
dos espaços que contemplarão os ambientes destinados a auditórios e salas de
reuniões; espaços estes adequados ao desenvolvimento das diversas atividades
anteriormente relacionadas, com condições de conforto satisfatórias aos seus
usuários, contemplando a utilização de materiais de acabamento compatíveis
com a função proposta, e levando em consideração as condições bioclimáticas da
região.
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DATA DA DEFESA

2005.2

TÍTULO

ANTEPROJETO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO MISSIONÁRIO E MINISTERIAL

TEMÁTICA

EDIFÍCIO RELIGIOSO

RESUMO

A missão de levar o seu evangelho a toda criatura foi deixada por Jesus Cristo em
seu último mandamento. Os Centros de Treinamento Missionários contribuem
para a continuidade desta missão através da preparação teórica e prática de
pessoal para o trabalho evangelístico em áreas desprovidas de congregações
religiosas evangélicas ou no fortalecimento de congregações já existentes. Este
trabalho, inserido na área de projeto arquitetônico, tem como tema o
desenvolvimento de um Anteprojeto de Centro de Treinamento Missionário e
Ministerial. Sua realização teve como base uma pesquisa bibliográfica, estudos
de referência e estudos presenciais que reuniram as informações necessárias
acerca deste tipo de instituição. A proposta caracteriza-se por um complexo
arquitetônico composto de setor de aulas teóricas e práticas, setor
administrativo, setor de eventos, setor de convivência, setor de alojamento e
setor de lazer, que procura adequar-se ao tema do ponto de vista funcional,
formal e de conforto. O anteprojeto foi desenvolvido em terreno situado na Zona
Oeste de Natal – RN.
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DATA DA DEFESA

2005.2

TÍTULO

MEMORIAL DO COMÉRCIO MOSSOROENSE

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Nas últimas décadas do século XX, os museus e edificações de uso cultural
assumiram um posto de destaque em roteiros turísticos de diversas cidades,
inserindo-as ou reafirmando-as enquanto rota de turismo. Estas expressivas
obras de arquitetura passaram a ser agentes dinamizadores da economia local e,
por sua beleza, ou imponência, tornaram-se, muitas vezes, o cartão-postal destas
cidades, sendo o edifício por si o principal atrativo para a visitação.
O trabalho tem como tema o desenvolvimento do anteprojeto de um Memorial
para o Comércio da cidade de Mossoró-RN. É um espaço destinado à celebração
da história da cidade enfocando sua trajetória econômica especificamente. Um
dos objetivos deste trabalho é desenvolver uma proposta arquitetônica de linhas
formais arrojadas, sem preocupações com inserções regionalistas, e portanto,
quanto à linguagem, não contextual ao que vem sendo ou já que foi produzido
em Mossoró em termos de arquitetura. Para a sua localização, buscou-se uma
área com capacidade para o desenvolvimento de um turismo intra-urbano. Por
seu potencial cenográfico e paisagístico, somado à ampla infraestrutura e à
facilidade de acesso aos moradores e visitantes, escolheu-se um terreno próximo
ao centro e ao rio que corta a cidade. O processo de concepção do anteprojeto
seguiu os princípios metodológicos defendidos por Elvan Silva (1998) e Edson
Mahfuz (1995).
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DATA DA DEFESA

2005.2

TÍTULO

MUSEU DO FOLCLORE POTIGUAR: ANTEPROJETO DE UM MUSEU DE FOLCLORE
PARA O SÍTIO HISTÓRICO DE NATAL

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

O Trabalho apresenta o anteprojeto para o Museu do Folclore Potiguar, trata-se
de um equipamento de uso cultural a ser inserido no bairro de Cidade Alta,
pertencente ao sítio histórico da cidade de Natal/ RN. A escolha do tema se deu
pela atualidade da discussão sobre a valorização das áreas urbanas históricas, a
observação da carência de um museu cujo acervo trate do folclore, e
proporcionou o aprofundamento nos estudos sobre métodos de intervenção em
edificações e áreas históricas. Considera-se que a criação deste empreendimento
é de importância para a identidade dos habitantes de uma cidade e para que os
turistas possam conhecer a cultura local.
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DATA DA DEFESA

2005.2

TÍTULO

ANTEPROJETO DE UM TEMPLO BUDISTA

TEMÁTICA

EDIFÍCIO RELIGIOSO

RESUMO

Trata-se de um projeto arquitetônico de um Templo Budista a ser construído no
município de Mucugê, localizado na Chapada Diamantina, no interior da Bahia.
Esse projeto do templo foi pedido por uma monja para fazer parte de um projeto
social maior, chamado Dipankara. Para a concepção da proposta foram levados
em conta: a cultura budista, a relação com o entorno, o conforto ambiental, os
materiais do local, a mão-de-obra da região, as tecnologias construtivas
utilizadas em Mucugê e o caráter inspirador que a construção deveria atingir.
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DATA DA DEFESA

2005.2

TÍTULO

FACULDADE DE ENGENHARIA TÊXTIL, DESIGN, ESTILISMO E MODA

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

Este trabalho propõe a reforma e ampliação do Laboratório de Engenharia Têxtil
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A idéia de desenvolver o tema
“Faculdade de Engenharia Têxtil, Design e Estilismo e Moda” surgiu em função da
necessidade
de
ampliação
das
áreas
disponíveis
ao
curso.
A proposta projetual apresentada neste trabalho tem como objetivo conceber
uma edificação funcional, buscando atingir boas condições de conforto térmico,
acústico, e luminoso, sendo projetada adequadamente e adaptada para as
atividades específicas, usuários e equipamentos, atendendo às normas e
especificações, e destacando-se em meio ao conjunto arquitetônico já existente
no Campus da UFRN. A proposta se constitui em nível de anteprojeto e tem
como conteúdo: projeto arquitetônico, com todas as suas exigências de plantas;
perspectivas externas; estudos de referência; e memorial descritivo.
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DATA DA DEFESA

2006.1

TÍTULO

VIVER BEM RESIDENCIAL PARA TERCEIRA IDADE ANTEPROJETO

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

O anteprojeto arquitetônico “Viver Bem: Residencial para Terceira Idade”
corresponde a um empreendimento residencial – horizontal e coletivo – para
idosos de alto poder aquisitivo e independentes, que atenda às funções de
moradia, lazer e convívio, oferecendo estrutura de um apart-hotel. Seu universo
de estudo compreende o município de Natal, Rio Grande do Norte, Bairro de
Lagoa Nova.
Com a elaboração deste trabalho, objetiva-se, mais
especificamente: compreender as limitações e as necessidades físicas dos idosos;
desenvolver uma proposta de Implantação dos equipamentos e das unidades
habitacionais, fornecendo sugestões paisagísticas, que possam tornar o
empreendimento mais acolhedor e agradável, integrando-o à natureza; e,
elaborar a proposta arquitetônica das unidades habitacionais, assim como das
áreas sociais, administrativas, de serviço, de lazer, de saúde e de convivência e
cultural.
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DATA DA DEFESA

2006.1

TÍTULO

CENTRO PARA REABILITAÇÃO ATLÉTICA

TEMÁTICA

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

RESUMO

Na cidade do Natal, dificilmente observamos a construção de edificações com
finalidade específica de torna-se um Centro de Reabilitação. Em geral, o que
ocorre é o aproveitamento de áreas já existentes que são adaptadas para essa
finalidade. Nesse sentido, propõe-se, dentro da área de projeto de arquitetura, o
desenvolvimento do anteprojeto de um Centro de Reabilitação para Atletas na
cidade do Natal. Na intenção de obter dados mais precisos foram realizadas
pesquisas bibliográficas na área de saúde e arquitetura, além de estudos de
referência, reunindo informações sobre o tema. O Centro proposto para o bairro
de Tirol, Zona Leste da Natal, conta com área de 3.827,49m², ocupando 36% do
lote; sendo composta por um conjunto arquitetônico de cinco blocos distribuídos
em torno de um jardim central, de modo a aproveitar ao máximo a iluminação e
ventilação natural. O C.R.A. reúne vários dos procedimentos terapêuticos
voltados para o tratamento físico de atletas, além de toda a infra-estrutura para
prática e treinamento de atividades, contando com área de apoio ao atleta, com
setor médico e de condicionamento físico, área de convivência, área
administrativa e de serviço. A proposta prevê que o Centro seja aberto para
todos os atletas, profissional ou não, ampliando as possibilidades de usuários.
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DATA DA DEFESA

2006.1

TÍTULO

CONDOMÍNIO HORIZONTAL PARA UNIVERSITÁRIOS

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

O trabalho tem a intenção de propor uma moradia universitária privada, que
atenda as necessidades deste público, sob a forma de um condomínio horizontal,
composto por unidades habitacionais integradas e articuladas com um centro
prestador de serviços e espaços para lazer, que atenda as necessidades e
diversidades dos seus usuários, e por fim, estudar formas de minimizar o impacto
causado pelo empreendimento na fração urbana que este será inserido.
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DATA DA DEFESA

2006.1

TÍTULO

PRINCIPIOS DA AUTOMAÇÃO E DA SUSTENTABILIDADE EM ARQUITETURA:
ANTEPROJETO DE UMA RESIDÊNCIA

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma proposta projetual de uma
residência inteligente considerando os princípios da Automação e da
Sustentabilidade. Abordagens estas que se encontram em evidência nos últimos
anos e assim compreendidas neste trabalho: 1. Automação - para atender a
necessidade do proprietário em administrar e controlar sua casa à distância,
além de lhe proporcionar conforto, segurança e praticidade; 2. Sustentabilidade para obter a racionalização e a eficiência energéticas e o uso racional das águas,
através do emprego de técnicas e de materiais construtivos, bem como de
sistemas de aproveitamento dos condicionantes naturais. Com isso, a
problemática apresentada sugere a seguinte questão: Como projetar uma
residência com os princípios da automação e sustentabilidade, dentro da
realidade de Natal? A estrutura do trabalho é composta por dois capítulos. O
primeiro capítulo contém a análise teórico-conceitual abordando os princípios da
sustentabilidade e a automação a partir de referências de especialistas nesses
temas. Em seguida, iniciam-se as análises de experiências precedentes, com o
intuito de compreender como funcionam os tipos de edificações residenciais
sustentáveis e autônomas e concretizar definições a respeito do tema. Por fim,
com relação à adoção do Partido Arquitetônico, foi feita uma análise das obras
de Alvar Aalto, tomadas como referência projetual.
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DATA DA DEFESA

2006.1

TÍTULO

SALA DE CONCERTOS ANTÔNIO VIVALDI

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Esse trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um espaço voltado para
o aprendizado e exibição da música de orquestras, justificado pela percepção da
inexistência de um equipamento desse tipo na cidade. Trata-se de anteprojeto
de arquitetura de uma Sala de Concertos para Orquestra, associado com o de
uma escola de música. O estudo tem ênfase numa boa resolução da acústica
para toda a edificação. Para tanto, o trabalho passou pelas etapas de
recolhimento de material sobre a acústica de salas especiais, que norteou toda a
concepção do espaço do auditório, estudos de referência em exemplares
semelhantes, estudos de condicionantes físico-ambientais e legais do projeto até
se chegar ao produto final que foi o desenho da proposta arquitetônica. Por fim,
foi elaborado um memorial descritivo/justificativo da proposta para elucidar as
especificidades do projeto.
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DATA DA DEFESA

2006.2

TÍTULO

ANTEPROJETO DE UM CENTRO DE ARTES MARCIAIS EM NATAL

TEMÁTICA

ESPORTE

RESUMO

A prática do esporte ou de qualquer atividade física proporciona ao indivíduo
uma boa coordenação motora, reflexos, agilidades, entre outros. A prática do
esporte/ exercícios físicos, também pode ser considerado como sendo um lazer,
uma terapia, uma inserção social, ou mesmo uma auto-afirmação. Este trabalho
tem como objetivo projetar um em nível de anteprojeto um centro de artes
marciais. Tema escolhido para defender o grau de arquiteto e urbanista, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os objetivos específicos
almejados são os seguintes: agrupar num mesmo espaço diversas modalidades
de artes marciais cuja origem é comum (o continente asiático) e que se
encontram praticadas na cidade de Natal. Este projeto terá também a finalidade
de divulgar os esportes de combate. E do ponto de visto arquitetônico pensou-se
em elaborar uma proposta que atende aos pré-requisitos de funcionalidade,
estético e acústico. O corpo do trabalho tem quatro capítulos: as considerações
acerca do tema, com objetivo de esclarecer o leitor sobre algumas artes marciais
orientais. O segundo capítulo é espaço da prática (dojô); em seguido a área de
estudo, e por fim o memorial descritivo e justificativo.

PALAVRAS CHAVE

Esporte. Anteprojeto. artes marciais. dojô.

161

NÚMERO DE
ORDEM

21

AUTOR

Camila Batista Fernandes

ORIENTADOR

Marizo Victor

DATA DA DEFESA

2006.2

TÍTULO

AULEUM: ESCOLA DE CENOGRAFIA

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

O presente Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo
tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica
de uma escola de cenografia apresentada em nível de anteprojeto, para a cidade
do Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Para a realização desta
proposta buscou-se compreender o universo da cenografia voltada para
espetáculos teatrais, assim como conhecer a realidade do ensino do tema na
região. No levantamento de dados têm-se a apresentação da cenografia e como
se deu seu desenvolvimento ao longo dos anos, e como seu ensino é tratado
hoje no Brasil a partir do levantamento das opções de estudo de cenografia que
são oferecidas no país. Com base nas informações do levantamento de dados e
das análises seguintes chegou-se a um resultado que pudesse ser aplicado na
concepção do projeto para que atenda às exigências para o bom funcionamento
das atividades a serem desenvolvidas, apresentadas através do desenvolvimento
e evolução da proposta, até atingir o resultado final.
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DATA DA DEFESA

2006.2

TÍTULO

HELIPORTO COSTEIRA ANTEPROJETO DE UM HELIPORTO NA ZONA URBANA DE
NATAL

TEMÁTICA

TRANSPORTE

RESUMO

O tema do trabalho é o desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico de um
heliporto em zona urbana, que é composto de uma área de pouso de
helicópteros - normalmente chamada de heliponto - associada a um
equipamento arquitetônico de apoio a ela. A área de estudo compreende
Projeto de arquitetura e a tecnologia, já que se deseja alcançar um resultado de
um equipamento arquitetônico eficiente associado a uma zona de pouso de
helicópteros, atribuição não aplicada a arquitetos. A justificativa é baseada em
questões como expansão urbana e aeroportuária da cidade, aliadas ao forte
interesse pessoal pelo tema (oportunidade de refletir acerca de conhecimentos
ainda pouco difundidos, integrados a um programa arquitetônico específico).
Para isso, deve-se elaborar o projeto de um heliponto e zonas de operação
conjunta de helicópteros e o anteprojeto do equipamento arquitetônico,
relacionando a técnica à estética. A referência utilizada para elaboração da
metodologia foi baseada em Laert Neves (1998), que sistematiza a Adoção do
Partido Arquitetônico.
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DATA DA DEFESA

2006.2

TÍTULO

ESTÁDIO MARINHO CHAGAS ANTEPROJETO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL PARA
NATAL

TEMÁTICA

ESPORTE

RESUMO

Atualmente, o futebol é o esporte mais popular do mundo. Em praticamente
todos os países ele é praticado, possuindo ligas e confederações. São bilhões de
torcedores que incentivam seus clubes e suas seleções nacionais e lotam as
arenas de jogo. Esse trabalho se constitui num anteprojeto arquitetônico de um
estádio de futebol para a cidade do Natal, apresentado ao curso de Arquitetura e
Urbanismo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, como parte
integrante dos requisitos para a obtenção do grau de arquiteto e urbanista. No
corpo textual desse estudo está contido um conjunto de etapas e de pesquisas
realizadas até a concepção de uma proposta final de anteprojeto. A estrutura do
trabalho foi dividida em três partes distintas que abordam respectivamente o
referencial teórico, mostrando estudos de exemplares de vários estádios do
mundo; os condicionantes legais, apresentando os fatores norteadores do
anteprojeto; e a proposta, com toda a descrição projetual e sua representação
gráfica.
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ORIENTADOR
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DATA DA DEFESA

2006.2

TÍTULO

CENTRO DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E ESTÉTICA DA
MULHER

TEMÁTICA

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

RESUMO

Este trabalho consiste numa proposta de projeto arquitetônico de um Centro de
Saúde e Estética da Mulher. A idéia de desenvolver o tema surgiu em função do
aumento da demanda por serviços desse caráter, e pela inexistência, em Natal,
de um local que reúna todos os serviços em um único espaço. O objetivo da
proposta projetual apresentada neste trabalho foi conceber uma edificação
funcional, buscando atingir boas condições de conforto, sendo projetada
adequadamente e adaptada para as atividades específicas, usuários e
equipamentos, atendendo às normas e especificações, de forma a se destacar
em meio ao conjunto arquitetônico já existente na Avenida Campos Sales. A
proposta se constitui em nível de anteprojeto e tem como conteúdo: projeto
arquitetônico, com todas as suas exigências de plantas; estudos de referência;
perspectivas externas; e memorial descritivo.
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ORIENTADOR

Maísa Veloso

DATA DA DEFESA

2006.2

TÍTULO

FAU-RN: uma faculdade de AU em Mossoró

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

Apresenta a proposta de um equipamento educacional em nível de anteprojeto
para uma faculdade de Arquitetura e Urbanismo na cidade de Mossoró/RN. Tem
como objetivo criar uma solução espacial que atenda, a partir das suas formas e
funções, as necessidades dos seus usuários e que propicie a convivência dos
mesmos e a integração com a sociedade. A partir de uma explanação acerca da
situação atual do ensino da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil e de estudos
de referência, foi montado um programa de necessidade considerado adequado
e foi desenvolvida uma proposta para um terreno na cidade adotada como
universo de estudo. A edificação foi desenvolvida em quatro blocos, abrigando as
funções necessárias aliadas à qualidade estética dos mesmos e foi arrematada
por meio de memorial descrito e desenhos arquitetônicos.
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Anteprojeto, Equipamento Educacional, Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo.
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DATA DA DEFESA

2007.1

TÍTULO

AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO RN
ANTEPROJETO DE UM AUTÓDROMO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE
NATAL / RN

TEMÁTICA

ESPORTE

RESUMO

Apresenta uma proposta de autódromo, em nível de anteprojeto, a ser
implantado na cidade de Parnamirim. Constitui-se como requisito para obtenção
do grau de arquiteto e urbanista, junto ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Divide-se essencialmente em três
etapas: 1) o referencial teórico, abordando a caracterização do tema, os estudos
referenciais de casos similares e o estudo dos condicionantes físico-ambientais
do terreno em que está inserida a proposta; 2) o memorial descritivo/justificativo
do projeto; 3) apresentação da proposta nas pranchas anexas ao trabalho.
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Maísa Veloso

DATA DA DEFESA

2007.1

TÍTULO

VILAS DE COTOVELO – CONDO-HOTEL

TEMÁTICA

HOSPEDAGEM

RESUMO

O objetivo principal desse trabalho é elaborar uma proposta arquitetônica de um
Condo-hotel, de acordo com as novas tendências de mercado, considerando
fundamental o respeito às características físico-ambientais e culturais do lugar,
no qual ela se insere. Consciente da importância que esses empreendimentos
representam ao desenvolvimento da atividade turística em pequenas localidades
litorâneas do estado e dos inúmeros problemas ambientais que podem decorrer
de sua implantação, a escolha do tema também surgiu da necessidade de se
buscar soluções que sejam mediadoras entre dois aspectos quase sempre
conflitantes: desenvolver e preservar. Como universo de estudo para o
desenvolvimento do projeto, foi definido um município situado na Região
Metropolitana de Natal: Parnamirim/ RN, tendo como recorte espacial a Praia de
Cotovelo. O desenvolvimento do projeto arquitetônico foi baseado na
metodologia proposta por Elvan Silva (1991) no livro “Uma Introdução ao Projeto
Arquitetônico” e pelas recomendações dos autores Edson Mahfuz e Laert Neves.
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DATA DA DEFESA

2007.2

TÍTULO

CENTRO NACIONAL DE ESPORTES AQUÁTICOS CLODOALDO SILVA: Anteprojeto
de Um Complexo de Esportes Aquáticos em Natal.

TEMÁTICA

ESPORTE

RESUMO

O trabalho aborda temática relacionada aos centros aquáticos dirigidos aos
atletas de alto nível que, nos últimos anos tem despontado no cenário local,
principalmente na antação paradesportiva. Pretende-se com esta proposta
atender as exigências espaciais para realização de treinamentos e competições
de nado, saltos ornamentais e pólo aquático, credenciando-o a torrnar-se sede
de qualquer evento internacional na área.
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Rubenilson Brazão

DATA DA DEFESA

2007.2

TÍTULO

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: De uma Habitação Seg. Parâmetros do Progr.
de Arrendamento Res. – PAR

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

O presente Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo
tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica
para habitação de baixa renda que contribua para a diminuição dos custos da
obra, seja através das soluções projetuais em si, seja através da proposição de
determinados elementos técnico-construtivos, sem perda de qualidade funcional
e estética das habitações. Para a realização desta proposta buscou-se
compreender a evolução histórica dos programas habitacionais no Brasil e no Rio
Grande do Norte. O estudo também analisou as principais características do PAR
– Programa de Arrendamento Residencial – no qual a proposta se insere, assim
como alguns modelos de habitação que estão sendo produzidos atualmente
como parte deste programa.
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habitação de baixa renda. PAR
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ORIENTADOR

Maísa Veloso

DATA DA DEFESA

2007.2

TÍTULO

UNIVERSITAS FLAT

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

Este trabalho configura-se como um Trabalho Final de Graduação
apresentado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte com vistas à
obtenção do título de Arquiteta Urbanista. Consiste na realização de um
Anteprojeto de Arquitetura de um Flat direcionado a um público específico,
formado por estudantes, professores e funcionários ligados às atividades
acadêmicas na Cidade de Natal. O exercício projetual foi guiado pelas
metodologias propostas por Laerte Pedreira Neves (1998), Edson da Cunha
Mahfuz (1995) e Elvan Silva (1991), e buscou, desde o início, dar ênfase à
funcionalidade, à estética e ao conforto ambiental da edificação proposta. Por
se tratar de um empreendimento direcionado a um público específico (de
universitários), que, em sua maioria, não se configura como de alto poder
aquisitivo, buscou-se também o desenvolvimento de uma proposta que não
significasse um custo muito grande de execução. Durante o desenvolvimento do
trabalho, foram realizados diversos procedimentos e técnicas para
fundamentação das decisões projetuais, entre as quais destacamos:
conceituação do tema, aplicação de questionários junto ao público alvo e
realização de estudo de precedentes. Por fim, apresenta-se esse volume escrito,
que consubstancia as etapas do desenvolvimento do trabalho, juntamente com
outro volume gráfico, que expressa a proposta final apresentada.
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DATA DA DEFESA

2007.2

TÍTULO

ATELIER GOURMET – Escola de Gastronomia

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

Este Trabalho Final de Graduação tem por objetivo a concepção do anteprojeto
de uma Escola de Gastronomia, voltada para cidade do Natal/RN. A proposta
teve início com a pesquisa a cerca do tema gastronomia, levantando aspectos
históricos, como o surgimento das escolas de gastronomia no Brasil e no mundo,
e uma breve descrição da gastronomia de Natal. Foram elaborados estudos de
referência baseados em visitas in loco em escolas de gastronomia, e em estudos
indiretos realizados através de sites da internet. Esses estudos forneceram
aspectos importantes para o entendimento da organização e do funcionamento
de escolas dessa tipologia. Os condicionantes projetuais envolveram o
levantamento de informações relevantes para a elaboração do projeto como as
características físico-ambientais do terreno escolhido, localizado no bairro de
Capim Macio; os condicionantes legais e normas técnicas para estabelecimentos
alimentícios; além do metaprojeto, com a definição do programa de
necessidades e pré-dimensionamento. Por fim, tem-se a descrição da proposta
arquitetônica desenvolvida, baseada em um partido arquitetônico que define um
edifício em forma de “L”, utilizando o sistema estrutural em pré-fabricados,
medidas moduladas e utilização de materiais rústicos como madeira, telhas e
casquilhos cerâmicos.
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DATA DA DEFESA

2007.2

TÍTULO

KURUMÍ - Espaço da cultura jovem da zona oeste de Natal

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Proposta arquitetônica de um espaço dedicado à expressão e desenvolvimento
da cultura dos jovens da zona oeste de Natal/RN, a partir de atividades de
inclusão social. A idealização do espaço contou com a participação de crianças,
adolescentes e educadores do Projeto Conexão Felipe Camarão através de
oficinas, um dos objetivos específicos do trabalho. Estes usuários foram
envolvidos desde a construção do programa de necessidades até o apontamento
das preferências visuais que o Espaço Kurumi deveria assumir, através de
diversas dinâmicas retiradas da metodologia de Henry Sanoff (2000). O
equipamento de 4.368m² de área construída foi implantado em um terreno de
12.028 m², de formato em "L" e topografia acidentada. O conjunto é formado
por três blocos unificados pelas cores, formas, pórticos e elementos como
esquadrias e coberturas comuns aos três edifícios, definindo uma proposta de
caráter lúdico e partido contemporâneo.
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DATA DA DEFESA

2007.2

TÍTULO

CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE
SAÚDE MENTAL: Proposta arquitetônica de uma clínica de assistência
psicossocial

TEMÁTICA

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

RESUMO

Considerando a construção da rede de atenção à saúde mental substitutiva ao
modelo centrado na internação hospitalar que prevê a redução progressiva e
programada dos leitos psiquiátricos existentes no Brasil, a proposta desenvolvida
pretende contribuir com os avanços da assistência psiquiátrica na cidade de
Natal, atualizando a rede privada de atendimento, que ainda não aderiu ao novo
modelo assistencial.
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DATA DA DEFESA

2008.1

TÍTULO

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS BR: uma nova proposta arquitetônica ecologicamente
adequada

TEMÁTICA

COMÉRCIO/SERVIÇO

RESUMO

Este trabalho desenvolve a proposta arquitetônica de uma Estação de Serviços
Petrobrás ambientalmente adequada. Através de uma busca pela conceituação
do tema e seus referenciais empíricos, a partir da apropriação e releitura da
padronização utilizada atualmente pela Distribuidora BR, e atentando aos
aspectos ambientais que envolvem esse empreendimento potencialmente
poluidor. Tem-se como objetivo geral a busca da renovação da linguagem
arquitetônica dos postos BR, explorando elementos que caracterizam a nova
imagem desde sua plástica até sua preocupação ambiental, expresso através de
um partido arquitetônico definidor. Essa nova imagem rompe com o padrão da
arquitetura de postos observados atualmente. Contudo, preservando os
preceitos básicos do empreendimento, tal qual a identidade da BR, a
necessidade de estandardizar, padronizar e de se adequar ambientalmente.
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arquitetura, postos de combustíveis, padronização, preocupação ambiental.
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DATA DA DEFESA

2008.1

TÍTULO

ACORDE: casa de espetáculos

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

O presente trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma
proposta arquitetônica para uma Casa de Espetáculos localizada em Natal/RN,
visto a carência de bons equipamentos com essa finalidade na cidade, pois
aqueles existentes são muitas vezes inadequados, devido a fatores como
ausência de tratamento térmico e/ou acústico, falta de estrutura para
espectadores e artistas, localização e estacionamento inapropriados, dentre
outros. Foram estudados, então, os subsídios exigidos para tais edificações, com
relação à arquitetura cênica e à acústica, principalmente em apresentações
musicais, além de exemplares no Brasil e no mundo, no intuito de verificar os
seus pontos positivos e negativos, forma plástica e as necessidades existentes
em cada empreendimento. Tais estudos, juntamente com a definição dos
condicionantes físicos e legais do terreno escolhido, tornaram possível a
concepção de um espaço físico adequado às exigências do lugar em que foi
inserido, proporcionando conforto e comodidade a todos os seus usuários.
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DATA DA DEFESA

2008.1

TÍTULO

RIVIERA HALL: complexo de lazer noturno

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma proposta
de um Complexo de Lazer Noturno para a cidade de Natal/RN, diante da carência
de espaços adequados para este fim, com acessibilidade, estacionamento,
conforto térmico e acústico, além de dimensionamento apropriado. A partir de
estudos de edificações similares em Natal (visitas in loco ) e em outros estados,
foi possível obter subsídios para a elaboração da proposta, observando os pontos
positivos e negativos dos ambientes construídos analisados. Esses estudos,
aliados ao estudo dos condicionantes projetuais, que envolvem os
condicionantes físicos e legais do terreno escolhido, viabilizaram a proposta
arquitetônica aqui apresentada, que procura oferecer valor estético e conforto
para seus usuários, respeitando as prescrições legais.
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DATA DA DEFESA

2008.1

TÍTULO

CENTRO EMPRESARIAL CANDELÁRIA: uma proposta eficiente energeticamente

TEMÁTICA

COMÉRCIO/SERVIÇO

RESUMO

Parte da constatação sobre a carência de edificações em Natal com o objetivo de
abrigar usos não residenciais, principalmente os qualificados como centros
empresariais, com a função de abrigar escritórios e empresas. Tais centros
caracterizam-se por dispor de espaços para abrigar desde profissionais liberais
até grandes corporações e por oferecer o máximo de facilidade às empresas e
aos usuários, como segurança, estacionamento, recepção central, grupos
geradores, mini auditórios, sistema de controle de acesso, dentre outros. Em
contrapartida a esses serviços, tem-se o alto consumo energético característico
desses empreendimentos, decorrentes da circulação vertical, do
condicionamento artificial do ar, da iluminação artificial, entre outros. É nesse
contexto que se propõe o trabalho, destacando que torna-se imprescindível a
concepção de edifícios, no caso particular, empresariais, que assegurem e
melhorem as condições de sustentabilidade do meio ambiente.
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ORIENTADOR

Fabrício Leitão

DATA DA DEFESA

2008.1

TÍTULO

RESIDENCIAL VIRIDE

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

O trabalho apresenta uma proposta arquitetônica conceitual, na qual são
expostas ideias de que o paisagismo vertical se configura como uma das
alternativas para minimizar os impactos da construção de edifícios verticais, de
forma que se desenvolve sem a intenção de inserir-se no mercado imobiliário.
Para tanto, utilizou-se a metodologia de projeto de Elvan Silva no
desenvolvimento da proposta arquitetônica.
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DATA DA DEFESA

2008.2

TÍTULO

PUNAÚ NATURE RESORT: anteprojeto de um resort costeiro na Barra do Punaú:
Rio do Fogo/RN

TEMÁTICA

HOSPEDAGEM

RESUMO

Trabalho desenvolvido na área de estudo de projeto de arquitetura, sobre o
tema hotel, especificamente do tipo resort. Apresenta uma proposta
arquitetônica de resort costeiro na região de Barra de Punaú, no municpio de Rio
do Fogo/RN. composto pela abordagem conceitual sobre o tema, pelos estudos
de referência de projetos similares, pela análise dos condicionantes projetuais e
pela proposta. Como resultado, apresenta o desenvolvimento do anteprojeto do
resort composto por 120 unidades de hospedagem, além das áreas de lazer e
esportes, convvio social, administrativas, de servios e técnicas, e de
estacionamento. A proposta apresenta um partido arquitetônico de caráter
rústico e regional, privilegiando a integração do empreendimento com as
condições cênico- paisagísticas do local, caracterizadas principalmente pela
combinação do Rio Punaú com a praia, as dunas e o coqueiral.
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Projeto de arquitetura, resort, Barra de Punaú.
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DATA DA DEFESA

2008.2

TÍTULO

ESTAÇÃO NATAL: complexo de múltiplos usus associado à estação ferroviária no
bairro da Ribeira

TEMÁTICA

TRANSPORTE

RESUMO

O trabalho apresentado consiste na proposta de um equipamento de múltiplos
usos, denominado Estação Natal, que contempla espaços voltados para
integração modal, transporte, comércio, serviços, cultura e lazer, proposto para a
área do pátio da estação ferroviária, no bairro da Ribeira. O projeto foi
desenvolvido a partir das peculiaridades da área de estudo, de modo a
resguardar a sua identidade, considerar as suas necessidades e reconhecer os
seus problemas. Concebido dentro do contexto da revitalização da Ribeira, a
partir das diretrizes definidas pelo Plano de Reabilitação de Áreas Urbanas
Centrais-Ribeira —PRAC/Ribeira— e da modernização do transporte ferroviário,
a proposta objetiva consolidar um espaço que possa contribuir de forma
significativa para as mudanças que se encontram em curso e as previstas para o
bairro.
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DATA DA DEFESA

2009.1

TÍTULO

N'ATIVA ANTEPROJETO DE UMA ACADEMIA DE GRANDE PORTE

TEMÁTICA

ESPORTE

RESUMO

O presente trabalho trata-se de um anteprojeto de uma academia de ginástica
de grande porte para a cidade de Natal. Embora a cidade possua um grande
número de academias, a maior parte não possui estrutura que proporcione
diversidade na realização dos exercícios físicos. Assim sendo, esse projeto
contempla um equipamento com atividades de esporte e lazer, inserido no
bairro de Neópolis, Natal-RN, limítrofe a Nova Parnamirim, em Parnamirim- RN,
local em expansão e necessitado deste tipo de empreendimento. Para a
elaboração do projeto foram realizadas pesquisas bibliográficas, visitas em
academias com estrutura semelhante e estudos de referência. A proposta
desenvolvida resultou em um bloco implantado em um terreno de 9.891,65 m2,
distribuído em 4 pavimentos, totalizando 4.432,68 m 2 de área construída.
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ORIENTADOR

Fabrício Leitão

DATA DA DEFESA

2009.1

TÍTULO

ESCOLA DE MÚSICA DA UERN

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

Estudo e projeto de uma Escola de Música em Mossró, no Estado do Rio Grande
do Norte, que por ser uma cidade que respira cultura, necessita de um ensino de
artes mais profissional, pois estudos feitos na cidade mostraram condições
desfavoráveis para a realização dessa prática. Detendo-se aqui, ao âmbito da
Música.
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ORIENTADOR

Natália Vieira

DATA DA DEFESA

2009.1

TÍTULO

ESCOLA DE GASTRONOMIA

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

O trabalho tem como tema – proposta de uma Escola de Gastronomia à luz do
conceito da ecogastronomia, objetivando a proposta de um projeto
arquitetônico que reflita uma arquitetura de baixo impacto ambiental.
A
essência deste trabalho parte da correlação entre a gastronomia e o espaço
arquitêtonico, partindo do princípio de que os dois podem ser tratados do ponto
de vista ecológico. Sendo a sustentabilidade um aspecto norteador do projeto
buscou-se diretrizes capazes de conceder a edificação o título de “edificação
verde”. Para tanto, a metodologia que utilizada como base projetual e meio para
se avaliar a sustentabilidade da edificação foi o LEED for School. São abordadas
soluções formais para uma arquitetura sustentável, apresentando medidas
simples que podem vir a contribuir para uma construção de baixo impacto
ambiental.
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CASA PAJUÇARA

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

Esse trabalho trata do projeto de arquitetura residencial de alto padrão com
princípios sustentáveis. O exercício projetual adota a metodologia do LEED para
casas e o selo brasileiro de eficiência energética, a racionalização dos recursos na
construção, bioclimatologia e eficiência energética, energias renováveis, uso
eficiente da água e impacto da construção no sítio. Dentre as motivações pelo
tema destaca-se a oportunidade do exercício de práticas de coordenação
modular e paginação do projeto, compatível com o desenvolvimento de soluções
e alternativas de sistemas construtivos mais práticos e de baixo impacto. Há
também motivação em conceber projetos socialmente e ecologicamente mais
justos, integrados com o meio ambiente, evitando espaços subutilizados e
ostentação desnecessária. A pesquisa referente à economia de energia na
arquitetura se fundamenta em três conceitos: a energia incorporada dos
materiais, que trata do consumo energético na produção do material préconstrução; a eficiência energética na arquitetura, que trata principalmente de
proposições projetuais bioclimáticas e; as energias renováveis, que trata da
produção de energia com fontes renováveis. A elaboração do projeto
arquitetônico foi realizada com base nas metodologias do selo de eficiência
energética brasileiro, do LEED for homes. Na etapa de avaliação do projeto
arquitetônico são apresentadas as simulações computacionais de desempenho
energético de edificações e de ventilação natural, realizadas no software Design
Building, e a classificação do projeto através do Selo de eficiência energética
brasileiro e do selo do LEED para residências.

PALAVRAS CHAVE

Eficiência energética. LEED. Arquitetura Bioclimatica.

185

NÚMERO DE
ORDEM

45

AUTOR

Taciane Fernandes Targino de Almeida

ORIENTADOR

Gleice Elali

DATA DA DEFESA

2009.1

TÍTULO

CANTO JOVEM

TEMÁTICA

MULTIUSO

RESUMO

Propondo-se desenvolver o anteprojeto arquitetônico de um edifício-sede para
a Organização Não Governamental (ONG) Canto Jovem, a ser situado na cidade
de Natal-RN, esse Trabalho Final de Graduação (TFG) parte de um estudo teórico
sobre ONGs, e se volta para o campo da metodologia de projeto centrada no
processo participativo, valorizando a opinião e os saberes dos usuários como
elementos essenciais à projetação. Para tanto, alguns membros da ONG
participaram de sessões de dinâmica de grupo, tendo contribuído para o
reconhecimento da instituição e suas necessidades, definição do programa, pré
dimensionamento, entendimento das relações entre cômodos, indicação de
preferências estilísticas e escolha do lote. A nova sede foi proposta para ocupar
lote com 1790,20m² no bairro Cidade Alta, Natal, tendo área final construída de
997,24 m², ocupando dois blocos interligados, um térreo e outro com três
pavimentos (determinado como base na declividade do lote). As principais
características técnico construtivas da edificação proposta são: uso de estrutura
metálica mesclada a alvenaria e a detalhes de madeira, cobertura termoacústica
em telha de forro metálica, uso de protetores solares e esquadrias de madeira e
vidro. O trabalho está organizado em dois volumes, um que corresponde a texto
justificativo e descritivo da proposta, e outro que contém as pranchas que
apresentam o Anteprojeto.
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TÍTULO

UMA INDÚSTRIA ESCOLA FARMACEUTICA

TEMÁTICA

INDÚSTRIA

RESUMO

O trabalho consiste no projeto de uma Indústria Escola Farmacêutica para a
Universidade Potiguar, em nível de anteprojeto, desenvolvida como Trabalho
Final de Graduação para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua
elaboração teve como base pesquisas bibliográficas, estudos de referências
direto e indireto, necessidades do cliente, estudos dos condicionantes projetuais
e elaboração da proposta com memorial descritivo e justificativo. O projeto foi
implantado em um lote com área total de 5.912,15m2, situado na Rua Doutor
José Borges, Rua Doutor José Gonçalves e Rua Cussy Júnior, entorno do Núcleo
de Saúde da UnP. A proposta visa a elaboração de uma planta funcional para
abrigar setores de produção de sólidos, líquidos e semi-sólidos, além de
almoxarifados, controle de qualidade, setores administrativos, setor de pesquisa
e desenvolvimento de novos fármacos e áreas de apoio. Todos os setores foram
fundamentados na RDC nº 210, de 4 de agosto de 2003, garantindo soluções
adequadas ao uso, de modo a assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos
medicamentos produzidos. O partido arquitetônico teve como eixo condutor a
elaboração uma planta flexível e funcional, o lançamento e a modulação da
estrutura racionalizada e a preocupação formal da edificação.
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CENTRO CULTURAL BOM PASTOR

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Como projeto arquitetônico, o tema do trabalho – Centro Cultural – consiste no
desafio de propor um equipamento público, que possibilite a integração entre
arte, cultura e educação e apresenta-se como uma proposta de requalificação
urbana para o bairro Bom Pastor. O objetivo do trabalho consiste no
desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico de um espaço com fins culturais,
situado na cidade de Natal, que atenda às necessidades apresentadas e
configure-se como instrumento de uma política cultural voltada para o
desenvolvimento e democratização da cultura; aplicando princípios de conforto
ambiental e, explorando novos conceitos de espaços que respondam à carência
existente. Nos estudos desenvolvidos aplicou-se o modelo teórico de Phillipe
Boudon (2000), através do uso de suas escalas arquiteturológicas.
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TÍTULO

CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

TEMÁTICA

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

RESUMO

O trabalho propõe um anteprojeto de um equipamento de apoio a pessoa com
deficiência visual – PDV. O tema foi escolhido pela necessidade eminente deste
tipo de equipamento cujo impacto é positivo para a sociedade. Além de consistir
em um desafio, já que é complexo trabalhar a acessibilidade de forma geral. O
objetivo geral do trabalho é desenvolver uma proposta arquitetônica de um
centro de atenção social voltado à pessoa com deficiência visual, com ênfase na
inclusão social e abalizada nos fundamentos especificados pela Associação
Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT, a NBR 9050, observando alguns
aspectos da arquitetura bioclimática. Para execução do trabalho foram
previamente feitos coletas de dados bibliográficos a respeito do tema,
sistematização desses dados em forma texto, a fim de traçar um programa para
o desenvolvimento do trabalho.
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MIRA RIO: ESPAÇO DE LAZER E APOIO AO TURISMO

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

O estudo trata de uma proposta para um equipamento público de lazer e
turismo com vistas à requalificação de uma fração ribeirinha do rio Curimataú,
localizada no distrito de Barra do Cunhaú, como meio de incentivar o uso e
garantir uma dinâmica à área. O objetivo geral é elaborar um equipamento
público de forma a atender às necessidades dos diversos usuários da área, sejam
eles moradores permanentes, moradores temporários ou visitantes, através de
um projeto arquitetônico visando contribuir no desenvolvimento local,
proporcionar atividades de recreação e lazer para a população, agregar
identidade local aos futuros projetos além de valorizar as características da sua
paisagem e cultura. Os objetivos específicos que foram estabelecidos, são: (1)
Pesquisar sobre espaços públicos de lazer e turismo localizados em orlas e áreas
litorâneas na contemporaneidade; (2) Analisar as necessidades da população,
procurando entender as relações e vínculos existentes entre o espaço público em
estudo e os seus diversos usuários, a fim de identificar que equipamento falta
atualmente no local e como o diagnóstico encontrado no estudo pode direcionar
para a proposição de um equipamento urbano que requalifique a área; (3)
Identificar aspectos históricos, urbanísticos, sócio-econômicos, ambientais,
morfológicos e de infra-estrutura instalada da área onde será proposta a
implantação do equipamento; (4) Pesquisar estudos de referência com
propósitos semelhantes e que embasem o processo de definição da concepção
estética e do programa de necessidades do equipamento.
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PRINCÍPIOS BIOCLIMÁTICOS APLICADOS A UM PROJETO RESIDENCIAL

TEMÁTICA

HABITAÇÃO

RESUMO

O trabalho preocupa-se em aplicar e demonstrar como a racionalização dos
recursos naturais pode acontecer na produção arquitetônica residencial. Dispõese a desenvolver o projeto de uma residência unifamiliar, localizado no bairro de
Ponta Negra, causando o mínimo de impacto ambiental possível desde a sua
concepção a sua demolição e reciclagem. Almeja difundir técnicas construtivas
que podem ser adaptadas as condições físicas da região, propor diretrizes de
projetos de baixo impacto ambiental para a Região Metropolitana de Natal
(RMN) e contribuir para o conhecimento pessoal e profissional do futuro
Arquiteto. Porém, vale salientar que a intenção maior não é “reinventar a roda”
ou solucionar o problema ambiental mundial, mas contribuir com um trabalho
que proponha soluções aplicáveis a região de forma a proporcionar conforto e
qualidade de vida ao usuário junto à manutenção do seu entorno imediato.
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CENTRO DE RECEPÇÕES E EVENTOS

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Ao final do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN os alunos
são submetidos à elaboração do Trabalho Final de Graduação (TFG), através do
qual devem sintetizar todo o conhecimento adquirido durante este período de
sua formação. Tal conhecimento pode ser exposto das mais diversas maneiras,
seja por meio de estudos científicos, elaboração de projetos, ou até mesmo
intervenções urbanas. O cumprimento do TFG acarreta na obtenção do diploma
de Arquiteto e Urbanista. O trabalho aqui desenvolvido insere-se na área de
projeto de arquitetura, aplicando como metodologia no processo de concepção a
teoria arquiteturológica (BOUDON et. al., 2000). O resultado final consiste no
anteprojeto de um Centro de Recepções e Eventos para a cidade de Ceará-Mirim,
feito com a intenção de suprir carência por espaços para lazer e socialização
constatada em pesquisa de opinião realizada com a população do município.
Projeto de arquitetura. Centro de Recepções e Eventos. Lazer.
Arquiteturologia; Ceará-Mirim.
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LITTLE GYM: ACADEMIA PARA CRIANÇAS

TEMÁTICA

ESPORTE

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma proposta
de uma academia para crianças para a cidade de Natal, diante da carência de
espaços adequados para este fim, com acessibilidade, ergonomia e
dimensionamento, áreas livres e estacionamento adequados. Foi desenvolvida a
partir de um referencial teórico-conceitual sobre o tema, aliado aos estudos de
referências diretos em edificações que apresentam um dos usos pretendidos.
Ainda foram analisados os condicionantes projetuais – físicos e legais, do
terreno, para viabilizar o desenvolvimento da proposta arquitetônica aqui
apresentada, que procurou, sobretudo, oferecer aos seus usuários, um ambiente
seguro, confortável e adequado ao público infantil.
Projeto de arquitetura. Espaços de ensino e lazer. Academia para
crianças.
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TÍTULO

LABORATÓRIOS CAU UFRN: Arquitetura de baixo impacto

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

O presente trabalho consiste em elaborar um anteprojeto arquitetônico cujo
objetivo é responder a um questionamento norteador: “Como o DARQ pode
fazer uso de uma arquitetura de baixo impacto para melhorar a infra-estrutura
dos seus espaços de pesquisa, atendendo às especificações do CT-Infra,
permitindo novas possibilidades de investigação de materiais e sistemas
construtivos, ao mesmo tempo em que expõe diferentes sistemas construtivos
aos alunos?”. Tendo como fonte principal de recursos o CT-Infra, uma seleção
pública de propostas para apoio a projetos institucionais de implantação de
infra-estrutura de pesquisa que tem por objetivo selecionar “propostas para
apoio financeiro à execução de projetos institucionais de implantação,
modernização e recuperação de infra-estrutura física de pesquisa nas Instituições
Públicas de Ensino Superior e/ou de Pesquisa” (CT-Infra, 2008, p.1), esse edital
também foi determinante para as propostas apresentadas no trabalho. Portanto,
o estudo, que tem por tema a arquitetura institucional de baixo impacto
ambiental, tem por objetivo elaborar uma proposta de um edifício de
Laboratórios de forma a atender a demanda da infra-estrutura voltada para o
desenvolvimento de pesquisas do DARQ, mais especificamente espaços físicos,
considerando os aspectos necessários a uma arquitetura de baixo impacto
ambiental. Dessa forma, pretende-se estudar a eficiência energética aplicada na
arquitetura, avaliar o desempenho térmico e energético da edificação e
disponibilizar, por meio da edificação construída, uma referência para os
discentes. O trabalho é resultado de discussões com professores do DARQ
atuantes em pesquisas e no programa de pós-graduação, assim como de
pesquisas e reflexões sobre o espaço construído adaptado ao clima tropical
quente e úmido da cidade do Natal-RN. Além disso, o trabalho considerou a
produção de uma edificação flexível às mudanças de demandas, que ora mudam
em função dos recursos, assim como de uma tecnologia eficaz e viável, que
pudesse ser referência para os discentes do Curso de Arquitetura e Urbanismo.
Para isso, aplicou-se os princípios e os métodos de classificação do nível de
eficiência energético da sua envoltória, com base na regulamentação para
Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações. Para atingir tais proposições
foi realizada, inicialmente, uma revisão teórica sobre arquitetura e baixo impacto
e sobre edificações de escritórios e de ensino. Posteriormente, aplicou-se os
procedimentos sugeridos por Vicente Del Rio (1998), juntamente com processos
de simulação de projeto defendidos por Venâncio (2010) e com os
direcionamentos apontados para a aplicação das diretrizes bioclimáticas do clima
quente e úmido, da regulamentação para certificação de edificações e da
modulação.
Eficiência energética. arquitetura de baixo impacto ambiental. diretrizes
bioclimáticas.
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EDIFÍCIO TRIANON

TEMÁTICA
RESUMO
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COMÉRCIO/SERVIÇO
Considerando a expansão do setor empresarial de prestação de serviços na
cidade de Natal, e observando a carência de edificações que abriguem centros de
negócios para empresas e escritório de profissionais liberais, é que se propõe o
trabalho que visa desenvolver o anteprojeto de uma edificação de uso misto,
englobando salas de escritório para serviço e comércio que atendam às
condições de conforto dos usuários, racionalizando uso do espaço, minimizando
os impactos ambientais, a fim de obter uma solução arquitetônica que contribua
para o desenvolvimento de um projeto confortável e sustentável.
edifício de uso misto, ambiente corporativo, ambientes flexíveis
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TÍTULO

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

TEMÁTICA

EDUCAÇÃO

RESUMO

O setor da construção civil, embora cresça em escala industrial, ainda gerencia
seu capital humano numa perspectiva artesanal: de canteiro em canteiro, do
mestre de obras ao servente, distante de uma organização setorial nacional e
formalizada. Atento a esta realidade observa-se a falta de locais destinados a
qualificação do profissional da construção civil, hoje entendida não apenas um
diferencial, mas uma exigência de mercado, despertou o interesse pelo tema. O
objetivo do trabalho é desenvolver uma proposta de centro profissionalizante de
capacitação e reciclagem para profissionais da construção civil, inserido na
cidade do Natal. Tal exercício insere-se na área de projeto arquitetônico, mais
especificamente a arquitetura escolar, contemplando os conhecimentos obtidos
durante todo o curso, principalmente nas áreas de construção e estrutura.
Qualificação de mão de obra. Construção civil. Arquitetura escolar.
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TÍTULO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL ALFREDO MESQUITE FILHO

TEMÁTICA

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

RESUMO

O trabalho final de graduação desenvolvido na área de arquitetura hospitalar,
trata sobre a reforma e ampliação do Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho
localizado na cidade de Macaíba/RN. Sendo o objetivo geral do trabalho
melhorar a estrutura física e funcional do hospital de forma a mitigar ou eliminar
a problemática da inadequação da edificação em relação a demanda por serviços
existente no município, para isso apresenta-se um estudo profundo do
funcionamento do hospital e uma proposta que procura seguir os padrões
estabelecidos pelas normativas regulamentadoras de projetos para
estabelecimentos assistenciais de saúde.
arquitetura hospitalar, reforma de hospital, SUS
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KANDAHAR: ANTEPROJETO DE UM MOTEL

TEMÁTICA

HOSPEDAGEM

RESUMO

Este trabalho está direcionado à área de Projeto de Arquitetura, tendo como
tema Motel, o qual se trata de um tipo de estabelecimento cuja finalidade é
oferecer hospedagem individualizada e sigilosa para um curto período de tempo,
tendo como foco encontros amorosos. Neste trabalho estão contidas pesquisas
de referencial teórico acerca do tema, estudos de referência diretos e indiretos e
condicionantes projetuais que possibilitaram a elaboração da proposta
arquitetônica. Em uma pasta à parte deste volume encontram-se as pranchas
com a proposição para o anteprojeto de um motel, localizado no bairro de
Candelária, na cidade de Natal/RN.
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MARINA DO FORTE

TEMÁTICA

TRANSPORTE

RESUMO

O trabalho propõe o anteprojeto arquitetônico de uma marina (equipamento de
apoio náutico) na cidade de Natal, mais precisamente, no estuário do Rio
Potengi. O tema se justifica pelo potencial que a cidade tem, como ponto
estratégico no continente para as rotas marítimas, clima tropical com águas
quentes, muito favorável à prática de atividades náuticas, além de ter o turismo
como principal fonte de renda. O trabalho é introduzido por um breve
panorama, da história entre as atividades náuticas propriamente ditas e dessas
atividades, realizadas por lazer ou esporte. Na sequência os estudos de caso
diretos e indiretos são apresentados, oferecendo uma noção boa da
funcionalidade das marinas.
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TÍTULO

O "BANGALÔ" DE LAGOA NOVA: EXCEPCIONALIDADE DA ARQUITETURA RURAL

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal documentar e propor um novo uso
para uma edificação de valor patrimonial, de forma que se possa conservar a
arquitetura e beneficiar a população que mora em seu entorno. A edificação
conhecida como o “Bangalô, construída por volta de 1938, foi a casa-sede da
Fazenda Lagoa Nova, em Riachuelo-RN. Para o alcance deste objetivo, foram
realizadas visitas in loco, conversas informais com antigos moradores da fazenda,
com os assentados, funcionários da prefeitura de Riachuelo e integrantes da
cooperativa e da associação da Agrovila Nova Descoberta. Além disso, foram
feitas visitas à sede do INCRA em Natal, para esclarecimentos de dúvidas e busca
de informações oficiais sobre o assentamento em questão. A partir disso,
buscou-se documentar, resgatar a memória, e desenvolver uma proposta de
reuso compatível com as áreas disponíveis no “Bangalô”, preservando suas
principais características e respeitando suas especificidades. Considera-se que o
objetivo principal da pesquisa foi alcançado, já que foi desenvolvida uma
documentação bem embasada e uma proposta de intervenção que consiste no
projeto de um centro comunitário, que respeita as limitações da casa e os
espaços disponíveis. Este centro atenderá necessidades da comunidade, fazendo
com que a população crie maiores vínculos com o “Bangalô”, incentivando, neste
sentido, a sua preservação e a sua manutenção.

PALAVRAS CHAVE
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NÚMERO DE
ORDEM
AUTOR
ORIENTADOR

60
Raíssa de Medeiros Ribeiro
Maísa Veloso

DATA DA DEFESA

2010.2

TÍTULO

ROTUNDA CULTURAL E MEMORIAL FERROVIÁRIO

TEMÁTICA

CULTURA/LAZER

RESUMO

Composto pela Estação Central de Natal, caixa d´água, rotunda, oficinas,
carvoeira, almoxarifado, vila residencial, e pátio de manobras, o Parque
Ferroviário que fica Esplanada Silva Jardim, nas Rocas, constitui-se atualmente
em um dos poucos conjuntos arquitetônicos ferroviários completos no Brasil. Ao
longo do tempo, o conjunto perdeu a unidade territorial, pois trata-se de uma
grande área que foi cortada por ruas e construções, porém, grande parte de seus
edifícios ainda encontra-se erguida e preservando suas características iniciais,
ainda que mal conservados e com usos precários ou sem uso. Medidas isoladas
tentam reverter a situação: dois dos edifícios – a Estação Central de Natal e a
caixa d´água – já contam com proteção patrimonial e a Estação Central está
sendo restaurada para abrigar a sede regional do DNOCS. Percebendo a
importâcia histórica-arquitetônica do conjunto do Parque Ferroviário e a
necessidade de sua preservação é que se propõe este trabalho. O interesse em
desenvolver a justifica-se a partir da convergência de quatro pontos: (1) o reuso
de imóveis com valor histórico-arquitetônico é uma das formas mais eficaz para
sua conservação; (2) existência de estudos, projetos políticos e programas
governamentais na cidade incentivando tais iniciativas; (3) possibilidades reais de
desenvolvimento da proposta, devido à demanda governamental crescente, e ao
Programa do Ministério do Planejamento de Destinação do Patrimônio da Extinta
RFFSA para Apoio do desenvolvimento local, que justificam o projeto, a escolha
do edifício e o uso indicado; e (4) o uso sugerido, além de atender ao já exposto,
enquadra-se nas diretrizes do PRAC Ribeira, plano que sugere diretrizes para
reabilitação do bairro, visando uma maior utilização e preservação dele, e
sugere, para o bairro, usos turísticos culturais.
Reuso de imóveis. Patrimônio ferroviário. Centro cultural
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APÊNDICE 5:
Instrumento de coleta de dados
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NÚMERO DE ORDEM

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

1.7.PRODUTO FINAL DISPONÍVEL

1.1. AUTOR/CONTATO

1.2.
ORIENTADOR

1.3.DATA
DA DEFESA

1.4.TÍTULO

1

João Paulo Kikumoto

Marcelo Tinôco

2003.1

CENTRO PASTORAL MARISTELA

2

Marco Aurélio Câmara

José Jefferson

2003.2

ROBOTIC FLAT

3

Mayra de Medeiros

Gleice Elali

2004.1

NUCLEO DE ASSISTENCIA A CRIANÇAS
ESPECIAIS

4

Rodrigo Costa do
Nascimento

Maísa Veloso

2004.2

5

Délio Herculano
Cavalcante

Gil Peres

2005.1

6

Adriana Castro de Araújo

Gleice Elali

2005.1

7

Andressa Lorena de O.
Barros

Marcelo Tinôco

2005.1

20

Armand Nzamba

Jesonias Oliveira

2006.2

21

Camila Batista Fernandes

Marizo Victor

28

Paolo Américo de Oliveira

29

58

1.5. TEMÁTICA

1.6. LOCAL DE
INTERVENÇÃO

1.7.1. PARTE TEXTUAL

1.7.2. PARTE GRÁFICA

Monografia

Memorial
Justificativo

Quant.
de
Pranchas

Situação/Locação

EDIFÍCIO RELIGIOSO

Extremoz

MO

MJ

8

SL

HABITAÇÃO

Natal

MO

MJ

7

SL

ESTABELECIMENTOS
ASSISTENCIAIS DE
SAÚDE

Natal

MO

MJ

14

SL

RESIDENCIAL VARELLA

HABITAÇÃO

Natal

MO

MJ

8

SL

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
DE PARNAMIRIM

MULTIUSO

PARNAMIRIM

MO

MJ

16

SL

EDUCAÇÃO

Natal

MO

MJ

15

SL

CULTURA/LAZER

Natal

MO

MJ

10

SL

ANTEPROJETO DE UM CENTRO DE
ARTES MARCIAIS EM NATAL

ESPORTE

Natal

MO

MJ

9

SL

2006.2

AULEUM: ESCOLA DE CENOGRAFIA

EDUCAÇÃO

Natal

MO

MJ

8

SL

Gleice Elali

2007.2

CENTRO NACIONAL DE ESPORTES
AQUÁTICOS CLODOALDO SILVA:
Anteprojeto de Um Complexo de
Esportes Aquáticos em Natal.

ESPORTE

Natal

MO

MJ

15

SL

Tâmara Batista Fontenelle

Rubenilson
Brazão

2007.2

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: De
uma Habitação Seg. Parâmetros do
Progr. de Arrendamento Res. – PAR

HABITAÇÃO

Extremoz

MO

MJ

10

SL

Sanderson C. Souza de
Medeiros

Marcelo Tinôco

2010.1

MARINA DO FORTE

TRANSPORTE

Natal

MO

MJ

9

SL

ANTEPROJETO DE UMA ESCOLA DE
CIRCO
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE
NATAL
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1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

1.8. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA
1.7.3.
ARQUIVOS
Plantas
ÁREA TOTAL
Baixas Cortes Fachadas Detalhes Perspectivas/Maquetes DIGITAIS
CONSTRUÍDA(M²)
Comp.

ÁREA DO
LOTE(M²)

PROPOSTA
MATERIAIS
QUANTIDADE
Nº. DE
DESENVOLVIDA
TÉCN.
DE BLOCOS: PAVIMENTOS
EM:
CONSTRUTIVAS

1.10.
1.9.
PALAVRAS
RESUMO
CHAVE

PB

C

F

D

P

S

3.243,03

51.055,44

VB

8

1

M

RA

P

PB

C

F

D

P

S

16.184,50

8.200,00

BU

1

31

AT/CA/EM

RP

P

PB

C

F

D

P

S

3.486,31

46.137,00

VB

7

1

EM

RP

P

PB

C

F

D

P

S

1.050,00

NA

BU

1

3

AT

RP

P

PB

C

F

D

P

S

15.494,36

30.409,18

BU

2

5

CA

RP

P

PB

C

F

D

P/M

S

8.592,67

61.894,15

VB

7

1

EM

RA

A

PB

C

F

D

P

S

51.296,50

110.320,00

BU

1

2

EM

RP

P

PB

C

F

N

P

S

2.628,29

6.379,19

VB

2

3

CA

RA

A

PB

C

F

S

6.136,96

11.085,30

BU

4

CA

RA

A

PB

C

F

N

P

S

NA

60.000,00

BU

1

7

EM/O

RP

P

PB

C

F

N

P

S

53,00

200,00

BU

1

1

AT

RA

A

PB

C

F

N

P

S

10.377,57

25.255,78

VB

3

3

EM

RP

P
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4.0 FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DO PROJETO
2.0 TEORIAS E CONCEITOS UTILIZADOS

3. HISTÓRIA DA ARQUITETURA
4.1 Representações do entorno/edificação

2.1
Resumo

2.2
Palavras
chaves

2.3 Palavras
2.4 Origem
utilizadas no
segundo o
discurso
autor
textual

2.5 Relação
proposta final
/ conceitos:

2.6 Referências do
Projeto

Sim
S

Nº de
Não títulos
2

3.2 referências a
3.1 Referência
tipologias na história
histórica no
Como da arquitetura,
discurso
similares ao tema, na
linguagem do projeto

Planta baixa
Localiz. Concepção

Escala
1/75

D

1/100

D

1/100

D

1/75

C

D

1/100

N

C

D

1/100

S

C

M/D

D

1/100

N

N

C

M

D

1/100

N

N

C

D

1/100

0

N

N

C

D

1/250

2

N

N

C

D

1/50

0

N

N

C

D

1/75

NA

A/C

B

EP

NA

NA

A/C

D

EP

N

0

NA

NA

B/C

A

EP

N

NA

NA

C

A

S

NA

NA

A/C

C

S

D

AM

A/C

A

S

N

C

N

N

C

0

N

N

C

S

1

S

D

S

C

S

3

S

C

S

0

N

NA

NA

B/C

A/C

S

3

S

D

C

A/C

B

EP

N

0

D

AM

A/C

B

EP

N

NA

NA

C

A

S

N

D

C

D

D

S

NA

NA

C

A

S

N
S

S

N

S

B

D

M

M

Escala Tipo

SE

SE

SE

M

D

Escala

Execução

Tipo
D

D

Tipo

Comunicação
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Cortes
Concepção

Tipo

M

Comunicação

Escala Tipo Escala

SE

D

M

Fachadas
Execução

Concepção

Tipo
D

Escala
1/75

Tipo

D

1/125

M

D

Comunicação

Perspectivas
Execução

Concepção

Tipo
D

Escala
1/75

Tipo

D

1/125

M

SE

1/100

D

1/100

M

SE

D

SE

D

1/75

D

1/75

D

SE

D

SE

D

1/100

D

1/100

D

D

1/100

D

1/200

D

SE

D

1/100

D

1/100

M/D

SE

D

1/100

D

1/100

D

1/100

D

1/100

D

1/250

D

1/250

D

1/50

D

1/50

D

1/75

D

1/75

Escala Tipo

SE

Escala

Comunicação

Detalhes

Escala Tipo

Escala

Execução

Tipo Escala Tipo Escala Tipo

M

Escala Tipo

SE

D

SE

D

SE

SE

Escala

D

1/75

D

1/25

D
SE

SE

D

D

Comunicação Execução

D

D

M

Concepção

D

SE

D

SE

D

SE

D

1/50

D

1/30

D

1/25
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5. TEORIA E/OU
METODOLOGIA DO PROJETO

Quadro de esquadrias

Cotas em planta

Cotas de pisos

Espec. de mat. constr.

NI

Ind. das esc. utiliz.

S

Escala Tipo

Levantamento
topográfico

Tipo Escala Tipo

Desenho completo

Comunicação Execução

Letreiro técnico

Concepção

Hier. org. pranchas ABNT

Maquetes

Orientação Norte

4.2 Observação das convenções gráficas

S

N

S

N

N

S

N

S

N

S

S

N

S

N

N

S

N

S

N

S

SILVA, Elvan.
1998.

S

S

S

S

N

S

S

S

N

S

SILVA, Elvan

S

S

S

S

N

S

S

S

S

S

S

N

S

N

N

S

N

N

N

N

Neves (1998)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

NEVES. Laerte

S

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

N

N

S

S

S

N

N

S

N

S

S

N

S

S

S

N

S

S

N

S

S

N

NE

S

S

S

N

N

S

S

S

S

S

NE

S

S

S

N

S

S

N

S

S

N

NE

Escala

5.1 Metodologia Proj
Referência

Metodolog.

Teoria

NE
NE

NE

NE
SILVA, Elvan
(1991)
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5. TEORIA E/OU METODOLOGIA DO PROJETO

5.2 Referências empíricas para o Projeto:
5.2.1 Estud.
preced.

Sim
S

Nã
o

5.2.3 Fonte
- indiretos

5.2.2 Natureza (quant.)

Quant
.
(O) (P) (D)
2
2
0
1

N

(I)
1

(L) (N) (I)
1
1 0

0

0

4

0

4

2

1

1

1

S

4

4

S

3

2

S

2

2

1

1

1

S

4

4

1

3

S

14

14

4

S

4

4

S

5

S

5

S

S

1

5.3 Modo de Análise dos projetos de referência para o trabalho

(I)

(D)
A

5.3.1 Meios

Diretos Indiretos
V
A

V

1

P/R/
L

5.3.2 Tipos de análise

Argumentaçã
o
D/C

Aspect.
Destacados
autor
L

Consideraçõe
s finais
NI

5.4 Desenvolvimento da proposta
5.4.1
Principais
restrições
de proj.
J

5.4.2
5.4.3 Tipo
Condicionantes
de
do
Discurso
partido/ideia

5.4.4
Relação
Proposta/
Conceitos e
Métodos

5.4.5
Relação
Proposta/
Estudos de
referência

F

D

S

E

G/I

A/E

S

N

D

E/I

NI

D

E/I

B/D/E

E

E

E/F/H

I/J

B/D/E

S

S

I

V

A

D

F1/F2/G/I

NI

1

I

T

A

D

E/F/I/H/K

NI

F/I

B/D/E

S

E

1

4

I

V

A

D

E/F/G/I

C

E/F/I

A/D/E

E

E

10

8

3

3

I

V

A

D

F1/G/H

C

E/H/I

A/B/C/D/
E

S

S

2

2

2

1

1

I

V

A

C

E/I

NI

E/F/I

A/D/E

E

E

3

2

3

2

V

T

D

E/G

NI

G/I

A/D/E

E

E

5

2

3

2

1

V

A

D/C

E/F/H

NI

E/H/I

A/D/E

E

S

5

5

0

5

1

4

I

A

D

G

C

C/D/H

A

S

S

3

3

1

2

1

2

I

A

D

E/G

NI

D

B

S

E

2

R/O

I

V

D/G/I

D

F/I
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6. ESTUDOS USUÁRIO/AMBIENTE

6.1 Def.
Usuários

6.3
6.2Acessibilidade/Usos Presença
de Layout

7. PAISAGISMO

6.4
Elementos de
Layout

7.1 Onde se
6.5 Onde se
encontra
encontra
vegetação no
FH
desenho

7.2 Onde se
encontra
vegetação
no projeto

7.3 Tipo
de
vegetação
utilizada

7.4 Veg.
existente/
inexistente
no lote

A/G

A/B

C

A

B/C

A

C

A

C

C/D/E/G

A

C

A

B

A/C

C

A

B

NI

B/C

C

A

A/B

A/B/C

C

C

B

D

D

C

B

A/B

A/B/C/D

C

A

B

C

D

C

B

B/C

F

NI

NI

A

A/C

A/D

B

B

D

A/B/C/D/E

C

A

A/B

B/D

B

A

B/C/D

A/B/C/D

C

A

B

NI

A/D

B

B

A/B/C/D

A/B/C/E

C

C

D

E

C/D

B

B

A/B/C/D

A/C/D/E

A

A

D

B/C

A/D

B

A

A/B/D

A/B/C/E

B

A

B

A/D

NA

B

B

A/D

A/B/C/D/E

A

NA

NA

NI

D

C

B

B/D

A/C/E

B

NA

A
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9. ESTUDOS URBANOS
características urbanas do entorno

8. CONFORTO AMBIENTAL

8.1
Referências
no discurso

8.2
Conforto
térmico

8.3
Conforto
Luminoso

8.4
Diretrizes
de
isolamento
acústico

8.5 Uso de
softwares
de
simulação

8.6 Uso de
carta
8.7
solar/
Eficiência
máscara de Energética
sombra

9.1
Referências
no discurso

9.2 considerações
sobre as
prescrições
urbanísticas
incidentes

9.3
relações
com o
entorno

B/C

B/E

N

N

N

A

N

A

S

N

B/C

A/C/E

N

N

A

A

N

A/D/E

S

S

B/C

A/E

N

N

N

A

N

A/B/D/E

S

S

B

A

N

N

A

A

N

A/E

S

S

B/C

A

N

A

C

N

A/D/E

S

S

B/C

A/B/C/E

N

S

A

A

N

A/B/D/E

S

S

B

A/B

B

N

A

C

N

A/C/E

S

S

B/C

E

N

N

N

N

N

A/D/E

S

S

A

A

N

E

S

S

A/B/C/D

B/C

A

N

N

A

A

N

A/E

S

N

B/C

NI

N

N

N

N

N

A/D/E

S

S

B/C

A/C

N

N

A

A

N

A

S

S
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ANEXO 1:
Regulamento do Trabalho Final de Graduação do CAU/UFRN
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3. O TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO (TFG)
Pré-requisito: Todas as disciplinas e atividades obrigatórias; as disciplinas
optativas e as atividades complementares na quantidade ou proporção mínima
exigida, de acordo com as indicações deste Projeto Político Pedagógico.
Período: 10°
Carga Horária: 300 horas

1) DA NATUREZA DO TRABALHO
Os temas, assuntos ou problemas a serem desenvolvidos pelos alunos no
Trabalho Final de Graduação (TFG) devem expressar o conhecimento adquirido ao
longo do Curso e, sempre que possível, devem estar relacionados com os núcleos
temáticos incluídos nas bases de pesquisa do Departamento.
O TFG deve atender a um Projeto de Pesquisa (PTFG) contendo referencial
teórico e instrumental metodológico no nível de cada trabalho. Ele é caracterizado
como uma contribuição pessoal do aluno às questões relacionadas com a produção
social do espaço e deve refletir:
- a compreensão do tema ou problema escolhido;
- a assimilação de conhecimentos (empíricos e teóricos) e técnicas; e
- as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, atendendo às
especificidades da profissão registradas, atualmente, pelo sistema CONFEA/CREA.
Atendido ao exposto, o TFG pode ser desenvolvido dentro das áreas de
concentração do CAU da UFRN.

2) DOS OBJETIVOS

O TFG é o momento de avaliação do processo de aprendizagem dos alunos
do CAU, que ocorre de forma gradual e acumulativa, ao mesmo tempo em que
possibilita a avaliação do Curso como um todo e de sua estrutura curricular.

2.1 - Geral 41

41

O TFG é uma atividade obrigatória desenvolvida no 10º período e visa
possibilitar ao estudante desenvolver um trabalho em uma ou mais áreas de atuação
do arquiteto e urbanista, a partir de um PTFG e sob a orientação de um professor do
Departamento, ambos definidos no 9º período, até o final da Disciplina Introdução ao
Trabalho Final de Graduação.
2.2 - Específicos
a) Desenvolver um trabalho que contribua para uma resposta própria à
questões relacionadas com a produção social do espaço;
b) Demonstrar o aprendizado de métodos e técnicas de apreensão, reflexão e
concepção do espaço socialmente produzido com a proposição de soluções de
problemas pertinentes à Arquitetura e Urbanismo;
c) Contribuir para a compreensão e solução de problemas sócio-espaciais
locais, regionais e nacionais; e
d) Inserir a atividade exercida pelo estudante no TFG em uma perspectiva de
profissionalização como arquiteto e urbanista, uma vez que o mesmo deve ser visto
como uma experiência que introduz o formando na vida profissional.
3) DA COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE DE TFG
A coordenação do 10º período é exercida por um ou mais professores do
CAU, lotado(s) no Departamento de Arquitetura, podendo ser(em) auxiliado(s) por
um outro professor ou funcionário também do Departamento de Arquitetura,
sobretudo nos períodos de organização e realização das pré-avaliações e bancas
examinadoras finais. A ele(s) compete:
a) Elaborar e apresentar, no início do semestre, a programação das
atividades

referentes

ao

desenvolvimento

do

TFG,

a

sua

agenda

de

acompanhamento, bem como a presente regulamentação;
b)

Ter,

no

mínimo,

encontros

quinzenais

com

os

alunos

para

acompanhamento dos TFG;
c) Reunir os professores orientadores para a realização das atividades
referentes à Banca de Pré-avaliação, à Banca Examinadora Final e demais
necessidades referentes ao bom andamento dos trabalhos e, quando necessário,
solicitar reuniões extraordinárias e/ou a convocação de colegiado do CAU;
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e) Coordenar a execução das atividades referentes à formação das bancas de
pré-avaliação e das bancas finais;
f) Acompanhar a assiduidade dos encontros semanais entre os formandos e
seus orientadores, tomando as providências que se fizerem necessárias, para o bom
funcionamento da Atividade; e
g) Ao final da atividade, tomar as iniciativas necessárias para que a UFRN
providencie a entrega do TFG à sua respectiva banca, certificados, destino das
cópias dos TFG; entre outras.

4) DA ORIENTAÇÃO

O professor orientador, arquiteto e urbanista lotado no DARQ, será de livre
escolha do aluno. Este deverá submeter seu PTFG aos professores que atuam na
área de estudos de seu trabalho, de acordo com suas afinidades e atender aos
prazos definidos pelo CAU.
Em casos excepcionais, justificados pela complexidade do tema, o TFG pode
ser orientado por mais de um professor. Nesse caso, todos os professores da UFRN
poderão ser co-orientadores.
A aceitação por parte do professor orientador e do professor co-orientador
escolhidos dependerá:
-1a. Da compatibilidade do tema do trabalho proposto com a sua área de
atuação e interesse; e
-2a. De sua disponibilidade de tempo, de acordo com suas atribuições no
DARQ.
Parágrafo primeiro:
Recomenda-se o limite máximo de duas orientações de TFG para cada
professor, por semestre.
Parágrafo segundo:
Quando um concluinte não obtiver aceite de professor orientador no tempo
estabelecido pelo CAU, cabe ao DARQ definir, entre seus professores, aquele que
irá orientá-lo.
Parágrafo terceiro:
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Mediante apresentação de motivos justos e explícitos, o professor poderá
desistir da orientação ou co-orientação, assim como poderá também o orientando
solicitar a mudança de orientador. Tal procedimento terá que ocorrer até a
realização da Banca de Pré-avaliação.
Parágrafo quarto:
A aceitação ou desistência da orientação deverá ser comunicada, por escrito,
à Coordenação do TFG, assim como a sua substituição.
Parágrafo quinto:
A orientação do TFG deve ser feita, preferencialmente, uma vez por semana.

5) DOS PRAZOS:
a) Até o final da Disciplina INTRODUÇÃO AO TFG (ARQ 0592), o formando
deverá entregar ao orientador a versão aprovada do seu PTFG.
b) A matrícula na Atividade Obrigatória “Trabalho Final de Graduação” será
efetivada, mediante a entrega de três exemplares da versão final do PTFG do aluno
com o aceite de seu orientador.

6) DO CANCELAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE
GRADUAÇÃO
A apresentação do TFG à Banca Examinadora Final poderá ser cancelada
mediante as seguintes situações:
1. Até a realização de sua pré-avaliação, através de comunicado oficial do
concluinte, do seu orientador ou da banca de pré-avaliação; e
2. Até 48h após o prazo oficial de entrega do TFG, mediante comunicação
oficial do professor orientador à coordenação dos TFG.
7) DO ADIAMENTO DO TFG
Em situações excepcionais, a reunião entre as coordenações do TFG e do
CAU e orientadores poderá determinar ampliação do prazo da atividade para o
conjunto dos concluintes, mesmo que não corresponda ao final do semestre letivo
da UFRN.
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8) DAS ATIVIDADES DO TRABALHO

As atividades do TFG, no 10º Período, são:
1a: Entrega de três exemplares da versão final do PTFG do aluno e da
aceitação de um professor como orientador, no momento de inscrição na Atividade
Obrigatória TFG;
2a: Encontro sistemático - preferencialmente uma vez por semana - do
formando com seu orientador e/ou co-orientador para desenvolvimento assistido do
trabalho;
3a: Acompanhamento da Coordenação da Atividade Obrigatória TFG, de
acordo com o cronograma programático da Atividade, com encontros ordinários e
extraordinários;
4a: Encontros convocados pelo coordenador da Atividade Obrigatória TFG,
com a presença da Coordenação do CAU e professores orientadores, conforme o
cronograma programático da Atividade:
a) Por ocasião da Pré-avaliação;
b) Logo após a Pré-avaliação, para se analisar as possíveis situações que
impliquem em decisões ou indicações coletivas, tais como: necessidade de expandir
o término da Atividade Obrigatória TFG; desligamento de um ou mais alunos;
indicação de co-orientador ou mudança de orientação; e definição das bancas
examinadoras finais.
c) Encontros convocados por, no mínimo, 50% dos professores orientadores,
desde que as coordenações da Atividade Obrigatória e do CAU sejam devidamente
avisadas.
5a: O TFG deve ser entregue na data prevista pela programação definida pela
Coordenação da Atividade Obrigatória e devidamente protocolado pela Secretaria da
Coordenação do CAU.
6ª: O TFG será entregue em três vias impressas (papel A4) e uma via digital.
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§ 1º. Até cinco dias antes da apresentação, cada concluinte entregará à
Coordenação do TFG um painel-resumo do seu trabalho (tamanho A0) em versão
digital, cabendo ao CAU plotá-lo, organizar sua exposição durante o período de
apresentação dos TFGs e divulgá-lo através de sua inclusão no site do CAU ou do
DARQ.
§ 2º. O CAU poderá selecionar os melhores trabalhos do semestre para
submissão a amostras ou concursos de TFG, cabendo aos classificados adequar a
sua

formatação,

de

acordo

com

regras

estabelecidas

pelas

comissões

organizadoras dos eventos.

9) DAS PRÉ- AVALIAÇÕES

A pré-avaliação tem como objetivo examinar, em caráter consultivo, cada
trabalho em desenvolvimento. Ela deverá ser realizada entre 50% e 65% da carga
horária da atividade, enquanto uma Versão Preliminar do TFG, recomendando-se
que contenha, no mínimo, 50% do conteúdo programado no respectivo PTFG.
Para a pré-avaliação, os trabalhos serão organizados em grupo estabelecidos
segundo critérios da Coordenação do TFG. As bancas de pré-avaliação serão
formadas por, no mínimo, três professores do CAU.
Caberá à Banca de Pré-avaliação:
Verificar se os PTFGs estão sendo cumpridos, emitir recomendações e
sugerir eventuais mudanças, de acordo com cada caso específico;
Indicar os alunos que poderão se submeter às bancas examinadoras finais do
semestre em curso e aqueles que deverão adiar seu prazo para o semestre
seguinte; e
Participar das decisões coletivas quanto às questões pendentes ou que
requerem um debate mais amplo.

10) DAS BANCAS EXAMINADORAS FINAIS

As Bancas Examinadoras dos Trabalhos Finais de Graduação terão a
seguinte composição:
Um convidado arquiteto e urbanista não professor do DARQ da UFRN, com
atuação em área compatível com o tema do respectivo TFG a ser examinado;
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O orientador e/ou o co-orientador;
Um segundo professor lotado no Departamento de Arquitetura.
Parágrafo primeiro:
O profissional convidado deverá ter, no mínimo, cinco anos de formado, não
ser parente do formando, nem ter trabalhado diretamente com o mesmo, salvo como
professor ou em projetos de pesquisa/extensão da UFRN.
Parágrafo segundo:
Quando o orientador e o co-orientador participarem da banca examinadora
final, darão parecer conjunto e, em caso de divergência, a nota atribuida à
orientação será a média aritmética das notas dos dois.

11) DO CONTEÚDO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO

O TFG deverá conter introdução, procedimentos metodológicos e demais
capítulos de desenvolvimento, que contemplem seu referencial teórico e sua
problematização. Ilustrações, desenhos e demais imagens inseridas deverão refletir
a análise espacial específica do arquiteto e urbanista, de acordo com os interesses
específicos, respeitadas as suas atribuições profissionais. Deverá, também, observar
as regras de apresentação, de redação e de ortografia e demonstrar conhecimento
da legislação e demais instrumentos regulamentares pertinentes, atendendo às
especificidades e a ética da profissão.
11.1. O TFG, cujo enfoque principal seja de natureza analítica, conterá
apresentação do tema e a problematização do objeto de estudo. Dentro de uma
realidade determinada, pode analisar diversas relações, como as de natureza
econômica, social, política, cultural, técnica, ambienta e espacial, entre outras,
priorizando uma ou mais dessas relações. A definição do nível de sua abordagem
deverá ser de acordo com a anuência do orientador e a colaboração da pré-banca.
11.2. O trabalho final de graduação, cujo enfoque principal seja de natureza
propositiva, tem como objetivo principal a elaboração de uma proposta de
arquitetura, urbanismo e/ou planejamento regional. Deverá contemplar uma parte
gráfica, cujo conteúdo mínimo apresente-se de acordo com princípios, correntes
científicas e técnicas referentes a:
Tratamento estético, funcionalidade, técnica e instalações;
Aplicação adequada dos princípios de conforto ambiental;
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Levantamento topográfico e conhecimento dos princípios estruturais ;
Padronização das pranchas, qualidade do desenho, uso de cores e
perspectivas ou outros recursos gráficos;
Apresentação de plantas e/ou mapas, cortes, fachadas e detalhes,
devidamente cotados, perspectivas e maquetes eventualmente necessárias, de
acordo com a aquiescência do orientador e a colaboração da pré-banca.
11.3. O TFG de natureza analítica com indicação de propostas poderá se
limitar ao estabelecimento de diretrizes ou soluções projetuais preliminares.
Cabe ao orientador explicitar o nível de abordagem acordado, podendo ser
redimensionado pela Banca de Pré-avaliação, de forma a orientar o julgamento da
sua Banca Examinadora.
12) DA APRESENTAÇÃO ESCRITA
A apresentação do TFG que se enquadra no item 11.1 ou 11.3 deverá ter
cerca 100 páginas de texto e ilustrações (exclusive apêndice e anexos); e o que se
enquadra no item 9.2. deverá conter cerca de 70 páginas (exclusive apêndice e
anexos).
§ único: em casos especiais, caberá ao orientador justificar o número de
páginas.
13) DA NORMATIZAÇÃO
A normatização dos TFGs segue, no geral, às regras em vigor no semestre
anterior da ABNT*, podendo haver flexibilidade na sua apresentação, devido às
especificidades da profissão. Havendo a necessidade de ajustes ou mudanças, cabe
à Cordenação do TFG decidir sobre situações especiais.
14) DA APRESENTAÇÃO ORAL
Na apresentação à Banca Examinadora Final, o graduando terá entre 20 e 30
minutos para sintetizar seu trabalho. Cada membro da banca – convidado, membro
interno e presidente da mesa (seu orientador ou co-orientador), respectivamente apresentará sua análise-crítica e/ou perguntas ao graduando.

15) DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO
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Enquanto atividade obrigatória, o TFG é avaliado ao longo do seu
desenvolvimento, através de pareceres do seu orientador e da sua Banca de Préavaliação, mas só receberá nota da Banca Examinadora Final.
O aluno só poderá apresentar o seu TFG, caso este tenha sido considerado
passível de chegar a bom termo pela Banca de Pré-avaliação e tenha o aval do seu
orientador.
Todos os membros da Banca Examinadora Final devem avaliar o trabalho
apresentado, levando em consideração seu PTFG, os pareceres da Banca de Préavaliação, a sua Agenda de Acompanhamento e os critérios de avaliação
estabelecidos para o TFG (item 11). No entanto, cada membro tem a liberdade de
desconsiderar alguns desses critérios e acrescentar outros quando achar necessário
e conveniente.
O aluno será considerado aprovado ao obter nota da Banca Examinadora
Final igual ou superior a 7,0, que será considerada como média final da atividade.
Nesse caso, terá um prazo de, no máximo, trinta dias para proceder às modificações
sugeridas pela referida banca. Aquele que obtiver nota entre 5,0 e 6,9 será
reprovado, mas poderá continuar com o mesmo objeto de estudo no semestre
seguinte. Aquele que tirar nota inferior a 5,0 deverá mudar seu tema ou/ e objeto,
refazendo seu PTFG.
Além das demais exigências institucionais, o aluno só estará apto a participar
da solenidade de colação de grau se apresentar as declarações do coordenador da
atividade de que o mesmo efetuou as modificações solicitadas pela Banca
Examinadora Final. Isso implica que a solenidade de conclusão do curso não
poderá acontecer antes do prazo acima referenciado (30 dias).

16) OUTROS

Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Curso.

49
219

ANEXO 2:
Estrutura Curricular do PP A5 do CAU/UFRN
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