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PREFÁCIO 

 

 Mais do que na revolução, estamos interessados na evolução. Tal como Darwin 

descreve a criação como um processo de seleção natural, nós propomos deixar que a 

sociedade e os múltiplos interesses de todos decidam quais das nossas ideias devem 

sobreviver e quais devem morrer. As ideias sobreviventes evoluem através de mutações e de 

cruzamentos, até se converterem em espécies de arquitetura totalmente novas. A vida humana 

evolui pela adaptação às mudanças no meio natural. Com a invenção da arquitetura e a 

tecnologia, detemos o poder de adaptar o nosso ambiente ao modo de vida que desejamos, em 

vez do contrário (autor desconhecido). 
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RESUMO 

A integração entre os projetos de arquitetura e de estrutura de edifícios constitui-se, na 

formação acadêmica, um dos principais desafios para o ensino do projeto de arquitetura. 

Estudos recentes apontam para a relevância da utilização de ferramentas computacionais 

em ambientes acadêmicos como importante estratégia para a referida integração. 

Embora nos últimos anos experiências pedagógicas utilizando BIM (Building 

Information Modeling) venham sendo incorporadas pelas escolas de Arquitetura, 

constata-se a necessidade de aprofundar procedimentos didático-pedagógicos que 

promovam a integração do ensino do projeto de arquitetura e de estruturas. O presente 

trabalho analisa diferentes experiências desenvolvidas no âmbito da UFRN e da UFPB, 

buscando identificar ferramentas, processos e produtos utilizados, apontando limitações 

e potencialidades em disciplinas ministradas nas referidas instituições. A pesquisa parte 

de uma revisão bibliográfica sobre o ensino de BIM e aspectos relacionados à 

integração dos projetos de arquitetura e estruturas. Utiliza-se de técnicas de coleta de 

observação direta em ateliê, da aplicação de questionários com alunos, entrevistas com 

professores, analisados por um método misto, qualitativo e quantitativo. Na UFRN, o 

âmbito do Ateliê Integrado (AI) como disciplina obrigatória no currículo, favorece a 

integração das disciplinas aqui estudadas, pois possibilita professores de diferentes 

disciplinas como orientadores. Com relação ao uso de BIM forma usuários iniciais, 

modeladores BIM, capazes de extrair quantitativos automaticamente e acelerar a 

produção, ganhando em qualidade nos produtos, entretanto aprender a ferramenta e 

projetar paralelamente causa algumas dificuldades. Na UFPB, a falta de disciplinas 

obrigatórias sobre BIM, gera falta de conhecimento e segurança na utilização da 

ferramenta e dos processos, pela maioria dos alunos. Desta forma percebe-se a 

necessidade de um esforço maior da escola para a adoção e formação de competências 

BIM. Verifica-se a necessidade de maior conceituação BIM em ambas, para que se 

favoreçam os processos BIM e consequente melhor utilização das ferramentas, evitando 

a desvalorização e desuso da tecnologia, limitando-a a uma ferramenta. Considera-se a 

inclusão de disciplinas específicas com competências BIM mais avançadas, a partir de 

parcerias com cursos de engenharia e a promoção de integrações transdisciplinares que 

favoreçam o intercambio de culturas diferentes desde a academia.    

Palavras-chave: BIM, Integração, Ensino, Projeto de Arquitetura, Projeto de 

Estruturas.  



 

 

ABSTRACT 

The integration between architectural design and structural systems consists, in 

academic education, one of the main challenges to the architectural design education. 

Recent studies point to the relevance of the use of computational tools in academic 

settings as an important strategy for such integration. Although in recent years teaching 

experience using BIM (BuildingInformationModeling) may be incorporated by the 

architecture schools, notes the need for further didactic and pedagogical practices that 

promote the architectural design and structural integration teaching. This paper analyzes 

experiences developed within the UFRN and UFPB, seeking to identify tools, processes 

and products used, pointing limitations and potentials in subjects taught in these 

institutions. The research begins with a literature review on teaching BIM and related 

aspects to the integration of architectural design and structure. It has been used as data 

collection techniques in studio the direct observation, the use of questionnaires and 

interviews with students and teachers, and mixed method, qualitative and quantitative 

analysis. In UFRN, the scope of the Integrated Workshop as a compulsory subject in the 

curriculum, favors the integration of disciplines studied here as it allows teachers from 

different disciplines at the same project studio. Regarding the use of BIM form initial 

users, BIM modelers, able to extract quantitative and automatically speed up 

production, gaining in quality in the products, however learn the tool and design in 

parallel cause some difficulties. UFPB, lack of required courses on BIM, generates lack 

of knowledge and confidence in using the tool and processes, by most students. Thus 

we see the need for greater efforts by school to adopt BIM skills and training. There is a 

greater need for both BIM concept, in order to promote BIM process and consequent 

better use of tools, and obsolete avoiding impairment of technology, merely a tool. It is 

considered the inclusion of specific subjects with more advanced BIM skills, through 

partnerships with engineering degrees and the promotion of trans disciplinary 

integration favoring the exchange of different cultures from the academic environment. 

 

Keywords: BIM, Integration, Teaching, Architectural Design, Structural Design.  
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INTRODUÇÃO 

  

 Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem da informação da construção - 

segundo a definição adotada pela ABNT (2010) - surge como a solução para muitos dos 

problemas enfrentados pela indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) 

mundial. Segundo Eastman et al (2008), BIM, é um dos mais promissores desenvolvimentos 

na indústria AEC. Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso, de um edifício, é 

construído digitalmente. Quando finalizado, o modelo gerado em computador contém 

geometria precisa e dados relevantes para apoiar a construção, fabricação e atividades 

referentes aos contratos. Clayton et al (2008), cita que esta tecnologia vem aumentando 

diretamente o lucro através da diminuição do tempo de produção e melhorando a qualidade do 

projeto com redução dramática de erros no processo projetual. Uma das vantagens da 

tecnologia BIM está no potencial de integração entre as disciplinas da construção civil. 

Segundo Kowaltowski et al (2011, p. 436), “a eficiência de uma prática de projeto integrada 

também está apoiada no uso de BIM. Com ele, aumenta-se a interoperabilidade entre 

softwares utilizados em diferentes tipos de projeto, auxiliando na colaboração entre 

projetistas”. Esta interoperabilidade permite que o modelo seja submetido a vários tipos de 

análises, como análises de desempenho energético, análise estrutural, análises de 

interferências entre sistemas, entre outras.  

O paradigma de projeto ainda predominante é baseado em sistemas CAD (computer 

aided design ou desenho auxiliado por computador), comumente chamado de prancheta 

digital. Os programas CAD se constituem basicamente em formas primitivas, organizadas por 

camadas, diferentes espessuras e cores de linhas para representação do projeto. Nas suas 

primeiras gerações limitavam-se à representação em 2D, e então foram evoluindo para 

modelagem 3D, com representações tridimensionais, quando, então vieram outras evoluções a 

partir da parametrização de componentes e os atributos ligados a objetos que podiam gerar 

algumas informações automaticamente, e finalmente o CAD 4D, que integra ao modelo 

tridimensional o fator tempo para que se tivesse um cronograma mais preciso. Isso tudo já era 

revolucionário em relação ao paradigma anterior da prancheta e nas últimas gerações 

apontavam para conceitos relacionados à tecnologia BIM. Contudo, os sistemas CAD ainda 

geram muitos problemas de retrabalho, concentração de esforços na geração dos desenhos, 

processo linear de projeto com perdas de informações durante as etapas do processo 
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(EASTMAN et al, 2008; HORNE et al, 2005; FABRICIO e MELHADO, 2001) que 

apontavam para grandes prejuízos na indústria AEC. Segundo explica Eastman et al (op cit), 

um dos problemas mais comuns associados à comunicação durante as fases em projetos “com 

base em papel” (paper-based) é o tempo considerável e gastos resultantes para gerar 

informação de avaliação crítica sobre o projeto proposto, incluindo estimativa de custos, 

energia, análise de uso, detalhes estruturais, etc., já que, normalmente essas análises são feitas 

por último, quando já é muito tarde para fazer mudanças importantes.  

As ferramentas BIM encobrem as capacidades do CAD de hoje em dia com o 

melhoramento da conexão entre a informação do desenho com processo de 

negócios, tais quais estimados, previsões de vendas e operação. Isso significa mais 

retorno no investimento, tendo o comportamento contrario dos meios de produção 

tradicionais, pois a qualidade dos projetos aumenta diminuindo o esforço de 

produção da informação, facilitando para os proprietários a própria gerência do 

edifício e questões relativas a custos, riscos, ciclos de vida e lucros futuros, já que 

uma das grandes preocupações dos proprietários é o custo do edifício em operação 

(EASTMAN et al, op cit.). 

 Os autores Fabrício e Melhado (2001) - buscam identificar as interfaces existentes no 

desenvolvimento de novos empreendimentos de edifícios, discutir os desafios de integração 

destas interfaces e apresentar a “engenharia simultânea” como um modelo referencial para 

organização do processo de projeto na construção. Verifica-se, desta forma, que há mais de 

dez anos existe uma tendência para o crescimento de BIM, a partir dos primeiros conceitos 

que lhes são pertinentes, como a engenharia simultânea, que trata de um método de projeto 

integrado onde os projetos são feitos simultaneamente em paralelo pelos profissionais de 

diferentes disciplinas, em vez do modo em série tradicional, onde, a partir do arquitetônico os 

projetos complementares são desenvolvidos depois. Na verdade, essas tecnologias surgiram a 

partir da indústria da aviação que foi pioneira em integrar todos os sistemas em um modelo, 

ganhando vantagens tais que outras áreas adotaram os sistemas, como a da indústria AEC.   

  Com todas as promessas e realidades de BIM, a pressão para uma mudança de 

paradigma vem ocorrendo gradativamente, assim como a adoção entre muitos profissionais da 

nova e promissora tecnologia. Estas mudanças têm lançado novos desafios tanto para a 

indústria quanto para o meio acadêmico. Holland et al (2012), mostram que existem hoje 

muitas companhias no mundo todo que estão desenvolvendo projetos utilizando processos 

BIM e estas têm procurado profissionais que possam efetivamente trabalhar em projetos BIM. 

Para atender esta demanda, muitas universidades têm implementado cursos para expor os 

alunos a esse novo paradigma. Entretanto, Barison e Santos (2011), afirmam que essas 

experiências são relativamente novas e baseadas em pedagogias ainda não consolidadas e 
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apresentam um quadro das tendências atuais para o ensino de BIM relacionadas com as 

estratégias de adoção para o nível de competência que se deseja alcançar.  

 Ruschel et al (2013), faz um diagnóstico de experiências internacionais e nacionais de 

ensino de BIM, utilizando uma classificação semelhante ao quadro de tendências 

anteriormente citado (BARISON e SANTOS, op cit), avaliando a abrangência dos esforços de 

ensino de BIM, no Brasil, e a partir das boas experiências estrangeiras, são apresentados 

modelos de inspiração que possam contribuir com o cenário brasileiro de adoção da 

tecnologia. Os autores acreditam que entender BIM apenas como tecnologia é uma distorção 

advinda de uma simplificação extrema do paradigma. Dessa forma, a abordagem de BIM no 

ensino deve ir além da capacitação instrumental contida nas disciplinas de informática 

aplicada. Nesse sentido, Ambrose (2012), acrescenta que BIM não é uma ferramenta, mas um 

meio de pensar, uma posição conceitual, que simula uma construção. Para o autor, posicionar 

BIM como um método para projeto é de longe mais poderoso que limitá-lo a uma ferramenta.  

 As tecnologias digitais têm interferido no modo de projetar contemporâneo, auxiliando 

os arquitetos em vários aspectos dos projetos através da utilização da TI (tecnologia da 

informação). Essas novas tecnologias digitais têm dado aos arquitetos novos aspectos e 

pontos de vista, atuando diretamente no modo de projetar através de instrumentos inovadores 

tais como máquinas de protótipos, técnicas de imersão espacial
1
 e simulações que levam em 

consideração o comportamento dos elementos construtivos. Atualmente existem muitos 

softwares de simulação, tanto para aspectos de comportamento estrutural quanto para aspectos 

de eficiência energética, ambiental, construção, operação e outras.  

 Para acompanhar as inovações, os professores e instituições têm enfrentado 

dificuldades na adoção de BIM. Em relação a isso, Kymmell (apud. BARISON e SANTOS, 

2011) agrupa os obstáculos em três tipos: circunstâncias do ambiente acadêmico, 

incompreensão dos conceitos de BIM e dificuldades de aprendizagem/ utilização da 

ferramenta. Historicamente, o sistema de educação AEC não permitiu uma adequada 

reciprocidade entre disciplinas, isto está se tornando cada vez mais exacerbado devido ao 

crescimento da adoção de novos sistemas de entrega de projetos, como IPD
2
 (BECERICK-

                                                 
1 A imersão espacial é caracterizada pela interação do usuário com o ambiente virtual.  Segundo DOMINGUES 

(2003), “própria da realidade virtual, a imersão é unicamente possível nos mundos sintéticos 3D que oferecem 

sensações de estarem sendo visitados. Ao entrarmos nesses ambientes podemos replicar experiências espaciais 

que vivemos no espaço físico”.  
2 O Integrated Project Delivery (IPD) se trata de uma abordagem de entrega de projetos onde o modelo 

integrado substitui o método de entrega de projeto baseado em papel (paper-based), típicos de documentos CAD 
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GERBER, 2011). Essas dificuldades podem ser superadas, entretanto requerem da escola uma 

certa estrutura, adaptação curricular e integração dos programas. Desta forma, as escolas que 

adotaram cedo e superaram os obstáculos da tecnologia tiveram ótimo retorno, como coloca a 

pesquisa de Florio (2011): “concluímos que a inclusão do BIM no ensino de arquitetura 

contribui para a compreensão da articulação entre elementos construtivos do edifício, 

tornando mais clara e precisa a comunicação das informações e intenções projetuais”. Assim, 

as escolas formarão os profissionais com o perfil desejado para a indústria AEC, como 

destaca Becerick-Gerber (op cit.), os profissionais arquitetos, engenheiros e construtores 

gerentes atuais do século 21 devem estar aptos a tratar com um ritmo rápido de mudança 

tecnológica, um mundo altamente interconectado, e problemas complexos que requerem 

soluções multidisciplinares. O autor afirma também que está claro que a profissão AEC pode 

em pouco tempo estar focada em uma única disciplina, o que valoriza o talento individual dos 

especialistas, em vez de generalistas. 

 Como ferramenta de integração, BIM tem o potencial de resolver muitos dos 

problemas relacionados com várias interfaces. Entre esses problemas, Correa (2002), alerta 

que a integração entre os projetos de arquitetura e de estrutura de edifícios tem sido um dos 

desafios entre os projetistas do subsetor de edificações. Saramago (2011) destaca os dois tipos 

de currículos praticados pelos cursos de arquitetura: o de belas artes e o de orientação 

politécnica e supõe que essa convivência de métodos diferenciados de ensino, dentro de um 

mesmo processo de graduação, pode se constituir como um motivo que explique a dificuldade 

de integração. Contudo, Correa (op cit.), sugere que o emprego da ferramenta computacional 

serve para auxiliar no ensino desses tópicos, buscando a harmonia entre arquitetura e 

estrutura, bem como informar ao professor dados sobre a aprendizagem dos alunos com a 

ferramenta.  

 O trabalho de Nome et al (2010) propõe um modelo para desenvolvimento e teste de 

processos e protocolos de integração de diferentes interfaces BIM no projeto arquitetônico, 

visando a implementação prática no ensino de arquitetura. O estudo sugere exemplos de 

metodologias para inserir múltiplas disciplinas, já suportadas por plataforma BIM, no ensino 

de projeto, pela definição dos produtos específicos gerados por estas plataformas, para a 

definição clara do processo de modelagem. A pesquisa identificou que a inserção do estudo 

específico, ocorre nas transições entre modelo e interface e entre produto e realimentação do 

                                                                                                                                                         
e a responsabilidade da equipe compartilhada torna o projeto mais colaborativo. Num capítulo posterior será 

feita uma revisão breve sobre IPD.  
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modelo, sendo, em decorrência disto, proposto um estudo piloto para a definição clara do 

ciclo completo de inserção de uma disciplina de suporte no processo de projeto e a 

implementação em ateliê.  

 Esta dissertação estuda a utilização de BIM como método de integração 

interdisciplinar e o ensino de projeto no ateliê. Pressupõe-se que existem evoluções nas 

escolas que implantam BIM, mas inadequações quanto à aplicação de alguns conceitos, como 

afirmam alguns autores (AMBROSE, 2012; RUSCHEL et al, 2013; BARISON e SANTOS, 

2011; MENEZES et al, 2012).  

 Assim, o presente trabalho tem o propósito de estudar como acontece a integração 

BIM em ateliês de projetos. Através de uma revisão bibliográfica pretende-se listar os 

conceitos BIM, suas vantagens, desafios e aplicações; Para estudar a questão da integração 

entre arquitetura e estruturas no ensino de projeto através de seus instrumentos, processos e 

produtos específicos, a pesquisa analisa qualitativa e quantitativamente as experiências 

didáticas BIM de dois casos regionais em ateliês de projeto, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB), através da aplicação de 

questionários com alunos participantes; no intuito de cumprir o último objetivo específico de 

identificar e analisar qualitativamente necessidades, dificuldades e propostas na integração, 

por meio de BIM, serão aplicadas entrevistas com professores.  

 

Objeto de Estudo 

 A utilização do BIM como método de integração interdisciplinar e o ensino de projeto 

no atelier.   

Objetivos 

O objetivo geral desta dissertação é o de estudar como acontece a integração de projetos 

de arquitetura e estruturas com a adoção de BIM em ateliês acadêmicos.  

Objetivos específicos 

1. Expor conceitos de BIM, suas vantagens, aplicações e desafios; 

2. Estudar a integração entre arquitetura e estruturas no ensino de projeto 

identificando seus instrumentos/ ferramentas, processos e produtos específicos; 
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3. Analisar os estágios de adoção e níveis de competência BIM de dois estudos de 

casos; 

4. Identificar e analisar necessidades, dificuldades e propostas na integração entre 

projeto de arquitetura e estruturas, por meio de BIM em ateliês de projeto de dois 

estudos de caso. 
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1 BIM, UM NOVO PARADIGMA. 

 

Building Information Modeling pode ser considerado uma transição épica na prática 

de projeto (...) automatizando parcialmente os níveis de detalhes do modelo da construção, 

BIM redistribui os esforços, colocando mais ênfase no projeto conceitual (EASTMAN et al 

2008). O autor cita outros benefícios diretos relacionados à tecnologia, tais como, métodos 

fáceis que garantem a consistência entre todos os desenhos e relatórios, checagem de 

interferências espaciais automatizada, promovendo uma forte base para análises de interfaces, 

simulação, aplicação de custos e valorização da visualização em todas as escalas e fases do 

projeto.  

BIM vem quebrando com a forma tradicional de colaboração entre os profissionais da 

construção civil, baseada nas trocas de documentos e desenhos 2D. Essa forma mais 

tradicional conta com muitas limitações, pois demanda muito gasto de tempo com retrabalho, 

além de perda no compartilhamento de informações do projeto, durante o processo de 

projetação. Segundo Eastman (op cit), erros e omissões nos documentos em papel muitas 

vezes causam custos imprevistos, atrasos e eventuais ações judiciais entre as várias partes em 

uma equipe de projeto. Esses problemas causam atrito, despesas e atrasos. Clayton et al 

(2008), afirma que “o fundamento de BIM é um modelo de edifício coordenado e rico em 

informação com as capacidades para prototipagem virtual, análises, e construção virtual de 

um projeto.” 

A tecnologia BIM provê muitas vantagens, tais quais, redução drástica de custos de 

processos de produção e de projeto, número de horas de reuniões e custos de comunicação 

reduzidos, melhoria na qualidade da documentação, aumento da satisfação dos clientes, 

melhoria no desempenho das edificações diminuindo erros, além de avaliações mais 

frequentes e precisas nas fases de projeto. Apesar de tudo isso, ainda será necessário todo um 

processo até que se possa explorar o real potencial BIM, tais quais, integração total da 

indústria AEC, que, sendo uma área ainda em crescimento no Brasil, dependem de atitudes, 

como este estudo, na academia, de estímulo por parte do governo, de instituições privadas da 

indústria AEC e da própria adoção por parte dos profissionais, visando o crescimento do tema 

no território nacional até alcançar uma mudança completa no paradigma tecnológico CAD 

para o BIM, revolucionando a forma de projetar.  
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As vantagens de BIM são muitas, como visto no parágrafo anterior. A figura 1 mostra o 

gráfico do valor da documentação da edificação durante o ciclo de vida da mesma, do projeto 

e construção até a operação. A curva tradicional de projeto baseada em entregas de desenhos 

em papel, está representada no trecho “A”, onde se percebe uma descontinuidade da 

informação nas transições entre as fases de projeto, o que acusa uma perda de valor na 

documentação, pois não se tem uma adequada comunicação entre os profissionais envolvidos, 

além de omissões no projeto. Desta forma é necessário um novo esforço para dar continuidade 

à informação ou ela se perde. A curva “C” representa o processo de entrega de projeto 

baseado em BIM colaborativo. Como podemos perceber o gráfico é contínuo, sem perda de 

informações durante as fases com uma inclinação constante do estudo de viabilidade até a 

construção, tendo uma pequena queda após a fase de construção. Entretanto se comparada à 

curva “B” a queda é muito mais brusca, quase uma completa perda de informações quanto aos 

sistemas de base de dados de gerenciamento das instalações.  

 

Figura 1- Curva tradicional e BIM durante as fases de projeto.  

 

 
Fonte: EASTMAN, 2008. 

 

Esta dissertação utiliza várias vezes o termo “modelo” que, de forma genérica, pode 

ter vários significados. Portanto, foi adotado o conceito de Ayres Filho (2009), onde o autor 

discute a utilização do termo e propõe seu conceito relacionando com a ideia de produto da 

construção:  
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Considerando a definição etimológica, qualquer representação de um edifício, 

independente do conteúdo e da ferramenta utilizada, pode ser chamada um modelo: 

esboços, estudos de volumetria, desenhos técnicos em papel ou digitais, maquetes 

físicas ou eletrônicas, detalhamentos, etc. Neste trabalho, o termo modelo refere‐se 

ao resultado de uma abordagem de desenvolvimento de produtos industriais, 

chamada modelagem de produto. Um modelo de produto pode fornecer vários tipos 

de representação, entre elas as citadas anteriormente, com a vantagem de integrá‐las 

em um único repositório, garantindo a consistência dos dados. 

Assim a pesquisa uniformiza a terminologia com o propósito de facilitar a leitura e 

interpretação do texto e evitar duplicidade de sentido, já que o termo se repete muito no texto. 

1.1 Processo de projeto BIM   

 Para entender o processo de projeto BIM, é importante entender uma série de 

conceitos relacionados, que criam juntos as características desse processo. Pode-se considerar, 

primeiramente, o conceito de Eastman et al (op cit P. 15), que define BIM como “uma 

tecnologia de modelagem e associada a um conjunto de processos para produzir, comunicar, e 

analisar modelos de edificações”. Esses modelos de edificações são caracterizados por 

elementos ou componentes construtivos. Componentes que incluem dados que descrevem 

como eles se comportam, através de dados consistentes, não redundantes e coordenados.  

  Entende-se pelas definições que o processo aponta para a produção final através da 

comunicação de dados importantes analisados. Também se conclui pela caracterização dos 

modelos de edificações, através de seus componentes construtivos e seus dados, que a 

abordagem no processo se alinha com o pensamento construtivo, em que o produto de 

consumo, ou seja, o projeto releve as questões construtivas, diminuindo o nível de abstração, 

onde o projeto é feito através de componentes da construção, tais quais paredes, portas, 

coberturas, etc., e esses componentes são representados de forma digital e inteligente de modo 

que possam estar associados a outros componentes ou possam ser modificados de acordo com 

a vontade do usuário seguindo regras geométricas e de parâmetros.  

 Muitos autores (EASTMAN et al, 2008; KOWALTOWSKI et al, 2011; CLAYTON, 

2008) apontam que um dos maiores potenciais de BIM está no fator colaborativo, onde a 

engenharia simultânea chega para substituir o modo linear tradicional de projeto. Sobre este 

aspecto, Eastman et al (op cit) afirma que “o BIM colabora entre projetistas, reduzindo erros, 

tempo e custos de projeto”, entretanto, “apesar dos grandes benefícios (...) o BIM ainda não 

está integrado de modo eficiente nas diferentes fases do projeto. Para essa integração, é 

importante uma mudança na cultura do projeto, com a definição de novos métodos de projeto” 

(KOWALTOWSKI et al, 2011), logo, diante de uma boa metodologia adotada “a aplicação 
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do BIM pode trazer grandes impactos na qualidade das tomadas de decisões baseado na 

possibilidade de rápido feedback, ou seja, um rápido retorno das informações no momento das 

decisões projetuais” (EASTMAN, op cit ).   

 De acordo com Kowaltowski et al. (2011), a ideia de uma prática de projeto integrado 

deveria ser inerente à indústria da construção civil,  porém é muito comum que as fases de 

programa, projeto, construção e operação sejam pouco articuladas. Na fase de projetos 

também é comum a falta de integração entre os projetos de arquitetura, estrutura, instalações, 

projetos especiais etc. Nos próprios projetos arquitetônicos, muitas vezes não apresentam  

integração entre as fases de concepção, anteprojeto, projeto executivo, detalhamento,  etc.  

 Pela tradição, a integração só acontece após a etapa da concepção arquitetônica. 

Questões relacionadas à engenharia, como custos, HVAC e custos são discutidas nas fases 

posteriores à concepção da forma, depois que várias decisões foram tomadas, o que limita a 

atuação de outros projetistas à simples sugestão para melhoria do desempenho.  Há bastante 

tempo recomenda-se que os projetistas trabalhem o projeto integrado já nas etapas iniciais de 

concepção. É importante que a inclusão dos profissionais especializados de diferentes 

domínios nas equipes de projeto, ainda nos estágios iniciais do processo do projeto, além do 

uso de tecnologias computacionais que deem suporte a diferentes áreas ainda na etapa 

conceitual do projeto arquitetônico.  

 A eficiência de uma pratica integrada de projeto também está apoiada no uso do BIM. 

Através disso pode-se aumentar a interoperabilidade entre softwares utilizados em diferentes 

tipos de projeto, o que auxilia na colaboração entre os projetistas, e entre estes, construtores e 

fabricantes. Mesmo que o BIM não seja considerado, para muitos, condição para uma prática 

integrada e um potencializador que pode melhorar significativamente sua eficiência. Por outro 

lado, a autora considera que, o uso de uma pratica integrada, se não é condição fundamental 

do BIM, e o meio pelo qual e possível chegar ao estagio BIM mais avançado. 

 

1.1.2 Fases de Projeto BIM 

A integração é um dos pilares de BIM. Kowaltowski et al (2011) mostra que o BIM 

pode auxiliar numa prática de projeto integrado eficiente. “Com ele aumenta-se a 

interoperabilidade entre softwares utilizados em diferentes tipos de projetos, auxiliando na 

colaboração entre projetistas, e entre estes, construtores e fabricantes”. Além disso, a autora 

coloca BIM como importante instrumento de tomada de decisão, onde se melhoram o 
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gerenciamento e o controle do fluxo de informação, causando uma melhora na prática 

integrada.  As fases de projeto BIM têm uma relação especial com o ciclo de vida da 

edificação, como mostra Eastman et al (2008), onde dedica um capítulo de sua pesquisa ao 

exame  do impacto de BIM, no projeto, através de quatro pontos de vista ou fases do projeto:  

 Projeto conceitual: Resolução de terreno, orientação e estudo de massa, programa, 

direcionamento para questões de sustentabilidade e eficiência energética, construção e 

possíveis custos de operação, que podem requerer inovação de projeto.  Desta forma, 

BIM proporciona mais integração e feedback para decisões prematuras de projeto. 

Eastman et al (op cit) afirma que “as principais decisões em relação ao valor, o 

desempenho e os custos de um edifício são feitas durante o projeto conceitual”, 

portanto os serviços dentro da fase conceitual se tornam cada vez mais diferenciados, 

uma vez que conta com um grande aparato de ferramentas fáceis de usar disponíveis, 

tal como o Sketchup ou o Rhinoceros para formas mais complexas, e que já se 

tornaram parte do processo de pensamento do projetista. Existem também programas 

de apoio ao layout como o Trelligence, interfaces para energia, iluminação e outras 

formas de análises feitas no projeto conceitual, como o Ecotect e o Greenbuilding, 

além de ferramentas de estimativa de custos como o DProfiler, dentre  outros que se 

pode observar mais adiante no tópico 1.1.6.  

Infelizmente, nenhuma ferramenta cumpre toda a demanda do projeto, mas 

existe a tendência dos fabricantes produzirem plataformas multidisciplinares como o 

Revit, que já tem agregado a ele vários plug-ins, como o de análise solar, energética e 

estrutural além de modelagem de sistemas, entre outras funcionalidades. Unido aos 

programas secundários, o escopo de serviços do arquiteto tem aumentado 

substancialmente com apoio nessas ferramentas que devem prezar pela utilização de 

padrões abertos (como o IFC) proporcionando uma confiável integração.  

 

 Integração com serviços de engenharia: BIM apoia o projeto de sistemas e novos 

fluxos de trabalho da informação, além de integrá-los melhor com ferramentas de 

análises existentes utilizadas por consultores. Essas análises abrangem aspectos 

funcionais de desempenho de uma construção, a integridade estrutural, controle de 

temperatura, ventilação, iluminação, circulação, acústica, distribuição e consumo de 

energia, abastecimento de água e eliminação de resíduos (EASTMAN et al, 2008). 

Existe um forte fator de colaboração entre várias profissões, que antes demandavam 
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esforço significativo para preparar um conjunto de dados necessários para essas 

análises. Com as interfaces automatizadas é possível um fluxo mais colaborativo 

permitindo múltiplos especialistas em ferramentas específicas, trabalhando em 

conjunto para avaliar a performance dos sistemas e agregar qualidade e valor ao 

projeto.   

 Modelagem em nível de construção com detalhamento, especificações e 

estimativa de custo: considerada a base de BIM. Essa fase na forma tradicional é 

abordada com o arquiteto expressando intenções de projeto suas e do seu cliente. O 

empreiteiro desenvolve seu próprio modelo independente e documentos e necessita de 

mais reuniões para interpretar as intenções do arquiteto. Mas a visão de um modelo 

detalhado parcialmente para uso em todos os aspectos da construção, planejamento e 

fabricação, parece um ponto de vista onde se começa a formação de uma equipe de 

construção. A maioria das ferramentas existentes para gerar informações dos modelos 

de edificações trabalham com representação de componentes em 3D, em seções 2D e 

outras representações, como por exemplo, com diagramas de linha com anotações de 

diâmetros e outras informações que dependem da necessidade da parte interessada e 

da ferramenta utilizada.  

 

 Integração projeto-construção: aborda o escopo de inovação que pode ser alcançado 

através de um colaborativo processo de projeto\construção. Entre os benefícios da 

integração, estão a valorização da engenharia como processo de projeto, com 

estimativa de custos e cronograma integrando completamente o modelo em vez de se 

expor a mudanças tardias. Destaca-se também a exploração precoce do conjunto de 

restrições de projeto que estão relacionadas às questões de construção.  

 O modelo da informação da edificação auxilia em diferentes finalidades ao longo do 

ciclo de vida do empreendimento, desde o planejamento até sua operação e manutenção 

(figura 2). Para cada etapa o modelo deve incluir determinadas informações, amadurecendo 

junto com o empreendimento. A garantia de continuidade do modelo de uma etapa a outra 

possibilita redução de erros e maximiza ganhos para todos os elos da cadeia (MELO, 2012).  
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Figura 2 - Ciclo BIM.  

Fonte: MELO (2012). 

 

Entendendo um pouco as fases de projeto BIM, podem-se expor outros conceitos 

relacionados que estão envolvidos nesse processo, como o próximo tópico sobre modelagem 

paramétrica.  

 

1.1.3 Modelagem paramétrica 

 Como visto, as novas tecnologias digitais tem influenciado muito a metodologia de 

projeto dos arquitetos. A modelagem paramétrica aparece como uma das principais 

potencialidades de BIM, auxiliando na resolução de aspectos técnicos em relação à forma e à 

estrutura. A utilização de parâmetros definindo a geometria e comportamento de elementos 

construtivos tem sido um grande facilitador do processo de projeto dos profissionais. Com a 

complexidade das edificações atuais, seus milhares de componentes construtivos podem ser 

bem controlados e manipulados pelo profissional de acordo com sua necessidade. Os 

parâmetros são variáveis que permitem programar as dependências entre componentes através 

de regras e relações.  

Eastman et al (op cit, p.63), afirma que:  

Modelagem paramétrica baseada em objeto é a maior mudança para a indústria da 

construção que está grandemente facilitando o movimento de uma tecnologia 

artesanal e baseada em desenhos para uma baseada em modelos legíveis 

digitalmente que podem ser cambiados com outros aplicativos. A modelagem 
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paramétrica facilita o projeto de um grande e complexo modelo em 3D, mas impõe 

um estilo de modelar e planejar que é desconhecido para muitos usuários.  

 

Segundo Eastman et al (2008), “a ideia básica é que os casos de forma e outras propriedades 

podem ser definidas e controladas de acordo com uma hierarquia de parâmetros de níveis de 

montagem e sub-montagem”.  

 Scheer et al (2009), afirma que “desde a introdução dos sistemas CAD, existem duas 

linhas distintas de produtos: modelagem baseada em entidade e modelagem baseada em 

objeto”. A vantagem da parametrização sobre o CAD tradicional é a capacidade de testar 

várias configurações sem redesenhar tudo, alterando-se apenas os parâmetros rapidamente 

para comparação de diferentes resultados. Além disso, tem-se explorado muito a modelagem 

paramétrica direcionada à indústria e fabricação, onde foi possível facilitar os processos de 

construção, pois os desenhos podem ser utilizados em máquinas CNC (Corte Numericamente 

Controlado), tais como máquina de corte a laser e impressoras 3D. 

 Na figura 3, podemos ver o exemplo de modelo paramétrico, no modo de edição de 

famílias (no aplicativo Revit®), em algumas das suas possíveis visualizações e parâmetros 

utilizados na família de bancadas. Nesse modelo, foram utilizados os parâmetros de largura, 

distância do centro à extremidade (visualizados na vista em planta), altura da bancada (vista 

lateral) e vista em 3D mostra o resultado. Dessa forma o modelo permite a alteração desses 

parâmetros sem editar o componente, direto no modelo da construção, facilitando a adequação 

dos componentes no modelo.   

 

Figura 3 - Vistas de modelo paramétrico e alguns parâmetros utilizados. 
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Fonte: Elaboração do autor, 2014. 

 

 Park (2011) propõe um novo processo de projeto para a arquitetura tradicional, 

utilizando uma metodologia de projeto paramétrico. “Este processo, com base na 

compreensão das articulações tectônicas e composição espacial da nossa estrutura tradicional, 

define uma relação paramétrica entre os elementos estruturais que compõem o Hanok
3
 na 

Korea”. A primeira missão da pesquisa foi definir uma tipologia estrutural de Hanok e uma 

relação entre elementos individuais que compõem a construção tradicional.  

 A figura 4, a seguir, mostra os parâmetros utilizados assim como geometria, categoria 

dos elementos, subtipo, valor e variáveis, além de informações de montagem. Essa 

metodologia parece muito útil para utilização em ateliê de projeto integrado com estruturas, 

                                                 
3 Hanok é o termo designado para a arquitetura tradicional das casas Koreanas.  
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de onde se pode desenvolver um quadro com as características e parâmetros que envolvem os 

elementos de estruturas mais usuais no nosso contexto. 

 

Figura 4 - Tabela de definição paramétrica dos elementos do Hanok. 

Fonte: PARK (2011). 

 

1.1.4 IPD -  Integrated Project Delivery   

 Um dos aspectos mais importantes de BIM está no processo de integração entre as 

disciplinas (IPD – Integrated Project Delivery), que, segundo Succar (2008) “é uma 

abordagem de entrega de projetos que integra pessoas, sistemas, estruturas empresariais e 

práticas num processo que colaborativamente aproveita os talentos e ideias de todos os 

participantes para otimizar os resultados do projeto, aumentar o valor para o proprietário, 

reduzir o desperdício e aumentar a eficiência de todas as fases de projeto, fabricação e 

construção”.  
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 Segundo o AIA (2013), IPD é um método de entrega distinto pelo arranjo contratual 

entre o mínimo do proprietário, construtor e profissional do projeto que alinha os interesses de 

negócios de todas as partes.  Por este motivo o IPD estimula a colaboração no projeto e no 

processo de construção, amarrando o sucesso dos interessados ao sucesso do projeto, e 

incorpora os seguintes princípios contratuais e comportamentais:  

Princípios Contratuais: Participantes-chave unidos com igualdade; Risco financeiro 

compartilhado e recompensa com base no resultado do projeto; renúncias de 

responsabilidades entre os principais participantes (Liability Waivers between Key 

Participants); transparência fiscal entre os participantes-chave; envolvimento precoce dos 

mesmos; critério desejados do projeto desenvolvidos juntos; tomada de decisões 

colaborativas. 

Princípios Comportamentais: Respeito mútuo e confiança; vontade de colaborar; e 

comunicação aberta.  

 Como a tendência da indústria da construção em relação ao IPD acelera, as 

universidades estão implementando currículos que expõem os alunos a conceitos de IPD e 

permitindo a tecnologia, proporcionando experiência prática com projeto interdisciplinar e 

colaboração utilizando o software BIM. Estes programas permitem que os alunos explorem o 

projeto multidisciplinar e de construção, enquanto aprendem habilidades de comunicação e 

formação da equipe que os prepara para a prática futura (AUTODESK, 2013). 

 

1.1.5 Simulação 

 A simulação de edifícios tem um importante papel no provimento do desempenho da 

edificação em vários aspectos e do seu ciclo de vida. A interoperabilidade proporcionada 

pelos softwares BIM, permitem a avaliação do modelo digital em vários outros softwares. 

Apesar de que as simulações digitais de edifícios possuem muitas limitações, profissionais 

especialistas experientes sabem interpretar os dados gerados concedendo importantes 

informações para os proprietários, construtores e outros interessados, como coloca Malkawi e 

Augenbroe (2003) sua habilidade de negociar com a complexidade do resultado de escala e 

diversidade de interação de componentes tem ganhado um papel de respeito na previsão, 

avaliação e verificação do comportamento do edifício. O autor também chama atenção para a 

mudança dos novos desenvolvimentos dos diferentes paradigmas de interação e controle 

dinâmico, que estão surgindo e que podem mudar a forma como a simulação do edifício é 

http://www.aia.org/cip
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feita e a avaliação de seus resultados. Novos trabalhos em visualização, controle dinâmico e 

apoio a tomada de decisão parecem ser o conjunto chave para o futuro que pode resultar de 

recentes mudanças no campo. Segundo Malkawi e Augenbroe (op. cit), essas mudanças se 

movem a partir de: a simulação do fenômeno para o projeto de tomada de decisões; integração 

da ferramentas para a implantação da equipe e o processo de colaboração; modelos 

computacionais estáticos para configuração flexível e auto-organização; resultados 

determinísticos para analise de incerteza; resultados de simulação gerados para verificação de 

metas de projeto quantificadas apoio à decisão, e interações virtuais.  

 

1.1.6 Ferramentas 

 O quadro 1 apresenta diversas soluções de aplicativos BIM para as várias fases do 

ciclo de vida da edificação. Como comentado anteriormente, BIM não deve ser confundido 

apenas com suas ferramentas, pois as mesmas são normalmente específicas para algumas 

atividades, fases e necessidades do projeto. 

Quadro 1 – Fases do ciclo de vida da edificação versus ferramentas disponíveis. 

Fase do ciclo de vida da edificação 

(aplicação) 
Ferramenta 

Estudo de viabilidade Trelligence Affinity 

Facility Composer 

Projeto 

Arquitetura 

Autodesk Revit Architecture 

ArchiCAD 

Vectorworks 

Bentley Architecture 

Allplan 

Digital Project Designer (Gehry Technologies) 

Conforto Ambiental 

Autodesk Ecotect Analysis 

Green Building Studio 

Graphisoft EcoDesigner 

Autodesk Project Vasari 

Energyplus 

Design Builder 

Estruturas 

Tekla Structure 

Autodesk Revit Structure 

CAD/ TQS 

Bentley Structure 

Autodesk Robot 
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Quadro 1 – Fases do ciclo de vida da edificação versus ferramentas disponíveis (continuação). 

Projeto 

Elétrica, Hidráulica/ 

HVAC 

Autodesk Revit MEP 

Bentley Building Electical Systems 

MEP Modeler (ArchiCAD) 

Bentley Mechanical Systems 

DDS-HVAC 

Gerenciamento de 

projetos 

Navisworks 

Synchro 

Solibri 

Digital Project Manager (Gehry Technologies) 

Planejamento da construção/ Construção 

Navisworks 

Synchro 

Solibri 

Vico Software  

Volare/ TCPO 

Primavera 

MSProject 

Tron-orc 

Orca Plus 

Uso: Operação/ Manutenção 

ARCHIBUS 

CAFM Explorer 

Bentley Facilities 

Requalificação/ Demolição As mesmas ferramentas da fase de projeto 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 

 

Destaca-se a diferença entre plataforma e aplicações específicas. Algumas aplicações 

como o Revit se tratam de uma plataforma, por abarcar aplicações de várias disciplinas e 

questões de gerenciamento.  

 

1.2 Estratégias de implementação BIM 

 Alguns autores implementaram nomenclaturas para especificar as tendências de 

adoção, ou seja, um modelo teórico em relação à adoção da tecnologia BIM.  Na pesquisa de 

Clayton et al (2008), “a discussão levou os pesquisadores a muitos modelos teóricos que 

podem transparecer as oportunidades do BIM e como melhor tomar vantagem disso”. A partir 

dos grupos focais foi planejada uma terminologia de três estratégias de implementação do 

BIM, que rendeu um quadro de entendimento do impacto do BIM na indústria americana, 

onde se entendeu um pouco do estado atual da adoção do BIM e as tendências projetuais num 

futuro próximo.  Apesar do entusiasmo na adoção do BIM, a tecnologia e o contexto atual 

apresenta muitos desafios e obstáculos para o sucesso da mesma.  
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Os modelos de estratégias BIM e as tendências de adoção foram identificadas levando em 

consideração a posição que o BIM ocupa com o projeto e o grau de absorção dos membros da 

equipe projetual. BIM-A (acelerado): é a estratégia de adoção no primeiro plano, onde a 

tecnologia é usada internamente nas firmas para acelerar tarefas e operações existentes em 

uma dada firma. A comunicação com outros usuários é facilitada com representações, 

formatos de arquivos e documentos. BIM-B (business): relação de parceria com consultores, 

outros membros da equipe no compartilhamento de informações do projeto numa estrutura 

comercial de dados BIM. Há um consumo a partir de ferramentas BIM. BIM-I: seria a 

completa integração entre design, indústria e a operação, o que se encontra distante do tempo 

atual. “Entre outros problemas, serão necessários standards de dados para dar suporte à 

interoperabilidade entre os usuários (...). O desafio mais significante parece ser a dificuldade 

de encontrar consultores e parceiros que sejam capazes de aceitar a proliferar as 

representações BIM” (CLAYTON et al, 2008). 

 

1.3 Estágios de adoção 

 Segundo Ruschel et al (2013), “são múltiplos os autores a apontar que a adoção 

completa do paradigma BIM não ocorre de imediato, mas sim, ao longo de estágios de 

desenvolvimento, até sua completa adoção”. Os estágios de adoção cumulativos são etapas 

que os adeptos da tecnologia BIM percorrem no decorrer do tempo. Clayton et al (2008), 

sugere que a adoção universal de BIM-A será alcançada relativamente rápida, como a 

tecnologia parece estar alcançando o ponto de inflexão da adoção da maioria adiantada. O 

gráfico da figura 5 apresenta os adotadores da tecnologia em cinco tipos: inovadores, aqueles 

que estão na vanguarda, primeiros a adotar a utilização de BIM; adotantes iniciais, são 

aqueles que se adiantaram na adoção, pois perceberam rapidamente o potencial da tecnologia 

mesmo com o pouco desenvolvimento da mesma; a maioria inicial, são os usuários que 

começam a ser pressionados pelo mercado se sentindo desatualizado e buscam a adoção para 

se adequar às novas necessidades; a maioria tardia e os retardatários chegarão a conclusão de 

que devem adotar a tecnologia quando eles se tornarem exceção em relação à adoção. O 

gráfico da figura 5, da adoção cumulativa versus tempo mostra ainda que os adotantes 

inovadores, adotantes iniciais e maioria inicial atingem estágios de desenvolvimento mais 

avançados até a completa adoção do BIM-I, que ainda é tido como algo utópico.  
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Figura 5 - Gráfico de Estratégias de adoção BIM e adoção cumulativa. 

.     

Fonte: Clayton et al, 2008. 

 

 

1.4 Níveis de competência 

Os níveis de competência BIM se relacionam ao “nível de especialidade que o aluno deve 

possuir na prática profissional utilizando BIM” (RUSCHEL et al, 2013). Esses níveis podem 

ser utilizados como referência para o foco que as escolas pretendem, com a implantação de 

BIM. Barison e Santos (2011), sugere que “as estratégias de ensino/ aprendizagem de BIM 

podem variar de acordo com o nível de competência que se deseja alcançar”. Existem 

basicamente três níveis:  

Introdutório: neste nível o usuário deve ter o conhecimento dos conceitos básicos de BIM e 

ser habilitado a modelar em ferramentas BIM, acelerando sua produção através de modelagem 

paramétrica, extração de quantitativos a partir do modelo e emissão de documentação para 

projeto.  

Intermediário: neste nível o usuário BIM fica apto a integrar o modelo com outras 

disciplinas, abordando a fase de construção e fazer simulações para análises do modelo que 

podem envolver análises de custo e cronograma, simulações de eficiência energética, análises 

estruturais e compatibilizações, dentre outras. Desta forma, habilita-se analista BIM nesse 

nível de competência.   

Avançado: para o usuário se tornar um gerente BIM, deve ter em suas habilidades a de 

trabalhar de forma colaborativa no desenvolvimento de um modelo da informação 

compartilhado em rede, de modo simultâneo por vários profissionais e participação de outros 

agente da indústria e com a utilização do método IPD, compartilhando também a 

responsabilidade do projeto por toda equipe. 
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 Ruschel et al (op cit), sugere um quadro de classificação (quadro 2) com os parâmetros 

utilizados em sua pesquisa que resumem bem as experiências e possibilita o enquadramento 

de outras experiências nesta classificação: 

Quadro 2 - Parâmetros de classificação das experiências didáticas de ensino de BIM. 

Nível de 

competência 

Parâmetros 

de 

classificação 

Estágio 

de 

adoção 

de BIM 

Parâmetros de classificação 

Modelo de 

informação 

Fases do 

ciclo de 

vida 

(projeto, 

construção, 

operação) 

Produtos 

gerados na 

experiência 

didática 

Introdutório 

 

Habilita 

modelador 
Primeiro 

Modelagem 

e 

produtivida

de 

Uma fase 

Modelagem 

paramétrica, 

quantitativos, 

documentação. 

Intermediário 
Habilita 

analista 
Segundo 

Integração 

de modelos 

e uso 

aplicado 

dos 

modelos de 

informação 

Duas fases 

Simulações 

(dimensionamen

to, ambientais, 

4D, 5D...), 

compatibilizaçã

o e 

planejamento 

(caminhos 

críticos, linha de 

balanço). 

Avançado 
Habilita 

gerente 
Terceiro 

Desenvolvi

mento 

compartilha

do e 

holístico do 

modelo de 

informação 

Três fases 

Introdução a 

IPD 

Colaboração 

envolvendo 

múltiplos 

agentes 

Criação 

compartilhada. 
Fonte: Ruschel et al (2013). 

 

1.5 Níveis de Desenvolvimento (Level of Development – LOD) 

 Um modelo BIM pode ser representado em diferentes níveis de desenvolvimento, 

durante as fases de projeto, que respondem às necessidades de cada fase. Quanto maior o 

detalhamento do modelo maior seu nível de desenvolvimento. Segundo o documento G202 

(AIA 2013b), as descrições LOD identificam os conteúdos requisitos mínimos específicos e 

usos autorizados associados para cada Elemento do Modelo em cinco níveis progressivamente 

detalhados de completude: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 e o LOD500. Em cada 
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nível são considerados requisitos de conteúdo do elemento modelo
4
 e Usos autorizados. Os 

usos autorizados também se relacionam com o conceito de MEA (model element author ou 

autor do elemento modelo) que e isso deve está claro nas permissões do modelo.  

 

LOD 100: Em relação aos requisitos de conteúdo do elemento modelo, podem ser 

graficamente representados no modelo com símbolos ou outras representações genéricas.  Os 

elementos modelo podem ser analisados com base em volume, área e orientação pela 

aplicação de critérios de desempenho generalizados.  No nível de desenvolvimento com maior 

grau de abstração, LOD 100, o elemento modelo pode ser usado para desenvolvimento de 

estimativa de custos em função da área, volume (ver figura 6) ou outra forma conceitual de 

estimativa (por exemplo, área de lajes em metros quadrados).  

 

Figura 6 - Estudo de massa urbano e estimativa de área do edifício (LOD 100). 

 

         Fonte: AIA (2006). 

 

LOD 200: Os elementos do modelo são graficamente representados no modelo como sistemas 

genéricos, objetos ou montagens com quantidades, tamanhos, formas, locação e orientação 

aproximadas. O modelo já apresenta os componentes básicos como paredes, cobertura, 

esquadrias e elementos estruturais. Geralmente esses componentes são obtidos de alguma 

biblioteca genérica, nessa fase. Entretanto os detalhes específicos desses componentes ainda 

não estão finalizados como as espessuras, composição e locação. Em relação ao modelo 

estrutural, já se trabalha com o grid estrutural e profundidades. É possível obter análises e 

estimativa de custos (com pouca precisão devido ao uso de modelos genéricos, através de 

critérios de desempenho generalizados) com o modelo LOD 200 (figura 7) e, ainda, em 

relação à coordenação do modelo fica limitada à reserva de espaço dos principais elementos.  

 

                                                 
4 Elemento modelo (em inglês model element) significa uma porção do Modelo representando um componente, 

sistema ou montagem dentro de um edifício ou local de construção (AIA, 2013b).   
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Figura 7 - Exenplo de modelo LOD 200. 

 

                         Fonte: AllThingsbim.com (2008). 

 

LOD 300: Os elementos do modelo são representados graficamente como um sistema, objeto 

ou montagem específica em termos de tamanho, forma, locação e orientação (figura 8). 

Devem se adequar para a geração de documentos da construção tradicionais e desenhos para 

produção. Os elementos podem ser analisados por aplicação de critérios de desempenho 

específicos. Em relação às questões de cronograma, pode ser feita uma ordenação com os 

elementos aparecendo em determinado ponto da escala de tempo.  

 
Figura 8 - Exemplo de projeto com nível de desenvolvimento 300 (LOD 300).

 

                         Fonte: AllThingsbim.com (2008). 

 

LOD 400: O elemento modelo para o LOD 400 pode ser analisado para desempenho de 

sistemas pela aplicação de critérios de desempenho atuais, verdadeiros. Os custos são 

estimados com base nos custos reais de compra e deve-se considerar os ajustes e detalhes para 

fabricação e montagem (figura 9).  A MEA mais provável para este LOD é o contratante ou 

construtor, pois geralmente está fora do escopo dos serviços do arquiteto ou engenheiro ou 
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constituem uma exposição ao grave risco, se tais partidos não estiverem devidamente 

segurados, confiáveis.  

 

Figura 9 - Detalhamento profundo da estrutura metálica, LOD 400. 

 

                         Fonte: Revit Kutuphanesi (2013). 

 

LOD 500: neste nível considera-se a representação da edificação construída, desta forma, 

trata-se das condições de as-built, onde o modelo está adequado para manutenção e operação 

das instalações, como ilustrado na figura 10.  

Figura 10 - Gerenciamento de instalações. Característica do LOD 500. 

 

Fonte: Pontocad (2014). 
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1.6 Ensino de BIM.  

Segundo Holland et al (2010), projetistas, construtores e proprietários estão 

reconhecendo o valor de ter mais integração no processo de projeto para facilitar o 

desenvolvimento de mais documentos de construção coordenados, reduzir o campo de 

mudanças, tanto quanto projetos sustentáveis que consideram toda performance do edifício. O 

BIM vem para permitir a colaboração multidisciplinar e compartilhamento de informações na 

construção e na educação acadêmica. Os autores (op. cit) mostram que, para educar os 

estudantes a utilizarem a plataforma e liderar equipes de projeto integradas, é imprescindível 

que ganhem experiência durante sua educação em projetos integrados que influenciem BIM 

como uma plataforma de colaboração. Holland et al (op. cit), afirma que existem hoje muitas 

companhias no mundo todo que estão desenvolvendo projetos utilizando processos BIM e 

estas têm procurado profissionais que possam efetivamente trabalhar em projetos BIM. Para 

atender esta demanda, muitas universidades têm implementado cursos para expor os alunos a 

esse novo paradigma. Estudos de anos recentes tem sido conduzidos para determinar as 

habilidades técnicas e pessoais requisitadas para jovens profissionais na indústria da 

construção atual (BECERICK-GERBER, 2011).  

No gráfico da figura 11, pode-se observar a evolução do ensino de BIM, onde a partir 

de 2003, várias universidades começam a ensinar ferramentas BIM com a maioria 

introduzindo a tecnologia entre 2006 e 2009. Destaca-se a introdução de BIM no Georgia 

Institute of Technology desde 2000, como uma exceção entre escolas de engenharia. Segundo 

Barison e Santos (2011) “as escolas de arquitetura foram as que primeiro iniciaram, onde BIM 

avançou mais rapidamente e as que hoje possuem maior quantidade de disciplinas que 

ensinam BIM”.  

Figura 11 - Evolução do Ensino de BIM. 

 

Fonte: Barison e Santos (2011). 
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Kymmell apud Barison e Santos (op cit) destaca os obstáculos para os cursos que 

estão planejando introduzir BIM no currículo, que podem ser agrupados em três tipos: 

circunstâncias do ambiente acadêmico, incompreensão dos conceitos de BIM e dificuldades 

de aprendizagem/ utilização das ferramentas BIM (figura 12). 

 

Figura 12 - Tipos de obstáculos enfrentados para implementar BIM no currículo. 

 

Fonte: Barison e Santos (2011). 

 

Estudos mostram que superando os obstáculos, é possível pular etapas na 

implementação de BIM. Segundo Barison e Santos (op cit), a tendência atual é implementar 

Ateliês de Projeto Inter-níveis e/ ou Transdisciplinar. O autor afirma ainda que o problema do 

Ateliê é a falta de experiência dos alunos que ainda não dominam os conceitos e as 

ferramentas BIM. “Os modelos por eles desenvolvidos são, às vezes, incompatíveis em 

termos de precisão, nível de detalhe e posicionamento, dificultando com isto a coordenação” 

(BARISON e SANTOS, 2011).  

 O autor (op cit) destaca, ainda, uma contradição, onde a indústria AECO considera 

BIM importante para atividades de estimativas de custo e planejamento das etapas da obra, 

mas apesar disso, a maioria das escolas ensinam BIM para coordenação 3D, visualização de 

projetos e atividades de construção. Uma explicação poderia ser a falta de disciplinas que 

abordem planejamento de obras em muitos cursos de arquitetura. Ambrose (2012) sugere que 

o aprendizado de projeto em ateliê não se esgota com a elaboração de um projeto de edifício, 

mas poderia começar com um edifício já projetado e as lições poderiam envolver 

planejamento logístico 5D para a construção, encenando processos de construção, modelos de 

custos e modelagem de pós-ocupação e gestão.  

 Segundo a proposição de Succar (2012), “Educação BIM é o processo de aprendizado 

do sumo do conhecimento conceitual e prático relacionado às tecnologias BIM, fluxos de 

Ambiente 

Acadêmico 

• Tempo 

• Motivação 

• Recursos 

• Regras 
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• Ensino individualizado 
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trabalho e protocolos”. O autor acredita que uma abordagem cooperativa para abordar e 

deliberar educação BIM para estudantes e profissionais seria um grande benefício à indústria. 

Por isso o BIM surge como uma grande oportunidade da indústria e academia trabalharem em 

conjunto para desenvolver um currículo BIM que reforce o valor do mesmo como práticas de 

trabalho colaborativo. Succar, (op cit) mostra ainda que a educação BIM foca no aprendizado 

individual em oposição ao aprendizado organizacional. O autor elenca as necessidades dos 

aprendizes BIM nas universidades e diz que os estudantes podem querer prepararem-se para 

um ambiente de trabalho, onde modelos ricos em dados e colaboração multidisciplinar está se 

tornando rapidamente a norma em vez da exceção; em relação às outras instituições que estão 

abraçando o aprendizado BIM , tais quais TAFE
5
, podem desejar expor elas mesmas e seus 

estudantes às ferramentas e fluxos de trabalho BIM. Simplificando, em essência, qualquer 

individuo que necessita das tecnologias, fluxos de trabalho e protocolos BIM, no setor da 

construção, em qualquer posição ou papel, ou na universidade, TAFE ou organização AEC é 

um potencial aprendiz BIM.  

 Existem três universidades australianas atualmente envolvidas em educação de projeto 

colaborativo BIM (Code BIM: Colaborative Design Education using BIM), no projeto “um 

Ofício de Aprender e Ensinar” (OLT: Office of Learning and Teaching) que desenvolve 

programas colaborativos entre disciplinas AEC utilizando tecnologias e processos BIM. 

Succar (op cit) cita as dificuldades encontradas para introduzir a Educação BIM na academia 

e a mudança de processos. Como toda grande mudança de processos é como encurtar a 

resistência. Em relação às dificuldades, uma delas foi a de introduzir novos tópicos em um 

currículo já estruturado; falta de familiaridade dos professores com BIM e outras tecnologias 

de rápido processamento e fluxos de trabalho; relutância de alguns professores para alterar 

métodos de ensino estabilizados aliado à falta de vontade de alguns de se atualizarem em 

novos tópicos; o autor ainda cita a inabilidade de fazer a ponte entre os silos educacionais 

tradicionais de AEC e deliberar cursos e programas colaborativos.  

 Succar (2012) define o espectro de aprendizado BIM em seis tópicos, num framework 

parcial, elaborado pelo grupo de trabalho BIM Education Working Group, na Australia pela 

AIA, que iniciou seus trabalhos em dezembro de 2011, onde incluía 11 membros, entre 

indústria (profissionais práticos) e academia (universidade/ professores do TAFE e 

                                                 
5 As instituições TAFE oferecem uma ampla variedade cursos técnicos na Austrália. Sua filosofia é de prover 

educação vocacional. Compõem parte do quadro de trabalho de qualificação australiana (Australian 

Qualifications Framework – AQF). 
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pesquisadores). A publicação do grupo de trabalho contém três documentos acerca da 

educação BIM, são eles: E1, Educação BIM e aprendizes BIM; E2, provocadores de 

aprendizado BIM e E3, espectro de aprendizado BIM.  

 No caderno E3, o artigo mostra que “o espectro de aprendizado BIM é composto por 

todos os tópicos (técnico, operacional e gerencial), cruzando as fases do ciclo de vida do 

projeto e as especialidades”. É adotado o termo “competências BIM” individuais para 

representar o elemento granular do espectro BIM e utilizada a definição do US Department of 

Education, para a mesma, como uma combinação de habilidades, e conhecimentos 

necessários para performance de uma tarefa específica. Esta definição mostra como é 

importante considerar o conhecimento prático para a realização de tarefas BIM específicas.  

Barison e Santos (2011), também adota o termo nível de competência BIM para a mostrar que 

“as estratégias de ensino e aprendizagem de BIM podem variar de acordo com o nível de 

competência que se deseja alcançar”. Os níveis segundo o autor (op cit), se dividem 

basicamente em três: Nível introdutório, nível intermediário e nível avançado.  

 Segundo o Succar (op cit), o espectro de aprendizado BIM inclui tudo que seria 

aprendido sobre tecnologia BIM, fluxos de trabalho e protocolos (figura 13).  

Figura 13 - Framework de educação BIM colaborativo parte A 

 

Fonte: Succar, 2012. 
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O espectro de aprendizado BIM relaciona os seguintes componentes: 

 Identificar Competências BIM 

 Classificar Comptetências BIM 

 Confrontar competências e desenvolver módulos de aprendizado BIM 

 Um framework industrial para desenvolvimento profissional 

 Um framework acadêmico para Educação BIM 

 O instituto BIM 

 

 A Autodesk® oferece em seu site um workshop de tutoriais que compõem o seu 

currículo BIM. Segundo o fabricante de softwares, “o currículo é projetado para ajudar a 

próxima geração de estudantes gerentes de arquitetura, engenharia e construção para a prática 

profissional explorando práticas de projetos sustentáveis com conceitos IPD” (AUTODESK, 

2013). Para o presente trabalho, se considerou importante a abordagem do fabricante para o 

currículo BIM, Autodesk®, pois traduz todo potencial das ferramentas que oferecem.  O 

currículo BIM Autodesk® é composto por oito unidades:  

1. Modelagem BIM básica: modelagem de elementos da construção; envelope da 

edificação; sistemas de peles; circulação e interior; famílias e componentes; vistas e 

visualizações; materiais, luzes e renderização; 

2. Modelagem BIM avançada: áreas e planejamento espacial; projeto e suas fases da 

construção;  

3. Métodos de Projeto BIM: programa, sítio e conjunto; modelagem paramétrica com 

opções de projeto; explorando opções através de análises; famílias baseadas em padrões;  

4. Coordenação multidisciplinar: preparando modelos para compartilhar; modelando 

elementos estruturais; modelando sistemas elétricos; modelando sistemas hidráulicos; 

modelagem de sistemas mecânicos; coordenação e checagem de interferências; 

colaboração em nuvem;  

5. Entrega de projeto integrado: integração do modelo e gerenciamento; identificando e 

resolvendo questões; cronograma e simulação 4D; apresentando o projeto; 

6. Projeto de edifício verde: projeto passivo; propriedades dos materiais e impacto 

energético; uso e coleta de agua; uso de potencia e geração; luz natural;  
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7. Extendendo BIM além do projeto: modelagem para construção; simulação 4D e 

planejamento da construção; estimativa baseada no modelo e extração de quantitativos; 

utilizando BIM para fabricação; utilizando BIM para operação e gerenciamento de 

instalações;  

8. Design Computacional: situando-se; interagindo com nós; gerenciamento de dados; 

listas aninhadas; logica computacional; logica computacional II; montagem paramétrica; 

montagem paramétrica II; nós customizados; nós python.  

Da unidade um a três, a ideia é de tornar aptos modeladores BIM; da unidade quatro a 

cinco, forma-se coordenador BIM e com o conhecimento do currículo completo tem-se a 

formação de um gerente BIM.  

 

Classificação das Experiências de BIM em Instituições de Ensino Superior 

 Este capítulo reúne alguns exemplos de Instituições de Ensino Superior que adotaram 

BIM em seus cursos de arquitetura, por Ruschel et al. (2013), que faz um diagnóstico de 

experiências internacionais e nacionais de ensino de BIM, utilizando uma classificação que 

leva em consideração os níveis de competências e estágios de adoção atingidos, fases do ciclo 

de vida abordados, a evolução do modelo e os produtos gerados (ver quadro 3), avaliando a 

abrangência dos esforços de ensino de BIM, no Brasil, e a partir das boas experiências 

estrangeiras, são apresentados modelos de inspiração que possam contribuir com o cenário 

brasileiro de adoção. 
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Quadro 3 - Classificação de experiências nacionais de ensino de BIM quanto ao nível de competência.

 

 Fonte: Ruschel et al (2013). 

   

A partir do quadro fornecido por Ruschel (op cit.), é possível enquadrar outras 

experiências didáticas nacionais na sua classificação a partir da consulta dos currículos e 

das ementas dos cursos, ou mesmo da caracterização da utilização de BIM nestes cursos. 

Esta pesquisa enquadra duas experiências, após os estudos de caso, contribuindo para o 

cenário nacional de implantação de BIM nas universidades. 
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2 INTEGRAÇÃO DE PROJETOS 

 O escopo deste capítulo se compõe numa revisão bibliográfica no eixo central do 

processo de projeto em arquitetura como subsídio para a integração do projeto de estruturas e 

BIM como meio de integração.  

 

2.1 Processo de projeto em Arquitetura 

 Esta breve revisão mostra um pouco do estado da arte das pesquisas no campo de 

processo de projeto e apresenta uma discussão sobre o tema, assim como este relaciona-se 

com a questão das metodologias de projeto, apesar do que ressalta Kowaltowski et al (2006), 

que considera grande a dificuldade de enquadrar as características do processo projetivo em 

metodologias de projeto, uma vez que o processo de criar formas em arquitetura é, na maioria 

das vezes individual e informal.  

 Vamos começar pela definição da própria palavra “projeto”, que de uma maneira 

geral, significa previsão, projeção, antecipação de ações a serem realizadas, ou ainda, meio 

pelo qual alguém concretiza e ao mesmo tempo expressa e comunica ideias e intenções 

(VELOSO, 2012).  Existem outras definições mais genéricas como “resolução de 

problemas” ou “tomada de decisões”, essas mais anglo-saxônicas, onde o projeto se traduz na 

palavra design.  

 De fato, o ato de projetar pode representar a atividade de vários profissionais que 

trabalham de formas diferentes, como coloca Lawson (2006), “até certo ponto podemos 

considerar genérica a atividade de projetar, mas, ainda assim, parece haver diferenças reais 

entre os produtos finais criados por projetistas de vários campos”. Apesar de não focar sua 

obra no produto final, o autor trata do projeto enquanto processo e seu funcionamento. 

Questiona até que ponto os projetistas têm processos em comum e até que ponto esses 

processos variam de um campo a outro e entre indivíduos. O autor cita um exemplo, caricato 

como ele mesmo afirma, do engenheiro estrutural que pode chamar de projeto o processo de 

calcular as dimensões de vigas de um edifício, um processo quase inteiramente mecânico, 

onde se aplicam fórmulas matemáticas e valores das cargas que agirão sobre as vigas e o 

resultado é o tamanho necessário
6
. No entanto, ao criar o projeto de uma nova coleção, um 

estilista de moda pode ficar um tanto perplexo com o uso da palavra “projeto” pelo 

                                                 
6 Bryan Lawson (2006) explica que “na verdade, até certo ponto, ambas as descrições são caricaturas, já que a 

boa engenharia exige considerável imaginação e muitas vezes pode ter resultado imprevisível, e é pouco 

provável que se consiga boa moda sem considerável conhecimento técnico”. 
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engenheiro, já que o processo do engenheiro parece preciso, sistemático e até mecânico, 

enquanto a criação na moda parece mais imaginativa, imprevisível e espontânea. 

 Quando se trata especificamente de arquitetura, Boudon et al (2000, tradução de 

Veloso, op cit.), define o projeto como:  

Trabalho de elaboração que precede a execução de um edifício, associado ao 

conjunto de desenhos (representações gráficas) que constituem o aspecto material do 

projeto (...) Mas o projeto não pode ser reduzido apenas a uma atividade de 

composição gráfica. Fortemente ligado à atividade profissional do arquiteto, o 

projeto está na intersecção de processos intelectuais e de atividades práticas 

(técnico-operativas) de concepção dentro de um contexto complexo de fatores 

sociais e econômicos que lhes condicionam (...) Num conceito mais atual é também 

um trabalho de agência, coletivo, empresarial, que articula diversas competências 

especializadas, desde a fase de pré-projeto (prospecções, análises, diagnósticos), 

passando pela programação, escolha de recursos tecnológicos, consideração de 

aspectos legais, gestão econômica-financeira, até os aspectos técnicos e operacionais 

da execução. 7 

 Numa acepção mais técnica, a norma NBR 13532 (1995) sobre Elaboração de Projetos 

de Edificações (Arquitetura) define a atividade como: determinação e representação prévias 

(desenhos e textos) da configuração arquitetônica da edificação, concebida mediante a 

coordenação e a orientação geral dos projetos dos elementos da edificação, das instalações 

prediais, dos componentes construtivos e dos materiais de construção. Esta norma divide as 

etapas de execução da atividade técnica do projeto de arquitetura da seguinte forma, na 

sequência indicada: Levantamento de Dados; Programa de Necessidades; Estudo de 

Viabilidade; Estudo Preliminar; Anteprojeto; Projeto Legal; Projeto Básico; e Projeto de 

Execução. As várias definições sempre envolvem as etapas de projeto que podem variar em 

relação a diferentes autores, mas sempre envolvem pelo menos três etapas, uma preliminar, 

uma intermediária e uma de execução.    

 É interessante entender que o contexto de mudanças globais influencia diretamente o 

trabalho dos arquitetos, principalmente pelo avanço tecnológico, mudanças sociais e 

econômicas. Nos últimos anos, a complexidade do projeto e a exigência da qualidade 

ambiental das construções de grande porte têm aumentado. Além do avanço tecnológico, tem-

se uma mudança de percepção e de demanda dos proprietários; um aumento da importância 

do prédio como facilitador da produtividade; aumento da troca de informações e do controle 

humano e a necessidade de criação de ambientes sustentáveis, com eficiência energética 

(KOWALTOLSKI et al 2006).  

                                                 
7 A professora VELOSO (op cit.), ressalta que pelo menos os grandes projetos são feitos em equipes ou em 

cadeias de equipes especializadas. O arquiteto idealizador gerencia apenas parte do processo. 
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 Com o aumento da exigência, nasce um ambiente competitivo, com necessidade de 

produção eficiente e de qualidade. Com uma especialização cada vez maior, cresce a 

necessidade de colaboração entre projetistas. Existem subáreas, tais quais representação da 

forma, estruturas, história e teoria da arquitetura, conforto ambiental, entre outras, que se 

desenvolvem independentemente cada uma com suas especificidades, daí a necessidade de 

integrá-las na concepção do projeto. Essas e outras exigências marcam o trabalho do projetista 

do século 21 e, sobre o trabalho do arquiteto, demandam aprimoramento dos procedimentos 

adotados e a aplicação de metodologias mais sistemáticas de pesquisa e projeto 

(KOWALTOLSKI et al, 2006).  

 Há muito tempo as metodologias de projeto vem sendo debatidas por diversos autores, 

Florio (2007) cita que a partir da década de 1960 começou-se a discutir como o profissional 

de projeto cria e desenvolve ideias. Com a importante contribuição dos cientistas da cognição, 

tem sido estudado, desde então, como o designer projeta, identificando as ações cognitivas 

realizadas durante as etapas do processo de projeto. Contudo, Kowaltowski et al (2006) 

coloca que, em arquitetura, o processo de criação não possui métodos rígidos ou universais 

entre profissionais, muito embora possam ser atestados alguns procedimentos comuns entre 

projetistas. O processo é complexo e pouco externado pelo profissional. Os autores ressaltam 

que o campo projetivo arquitetônico situa-se numa área intermediária entre ciência e arte 

(figura 14), tendo que responder a questões não perfeitamente definidas e permitindo 

múltiplas abordagens.  

Figura 14 - Diagrama ilustrativo do projeto na interseção entre ciência e arte. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2014.  

 

 Integrando diferentes subáreas, como conforto ambiental, paisagismo, tecnologia da 

construção, representação do projeto, entre outras, cada uma com sua linguagem própria, o 

campo do projeto integra vários tipos de conhecimento formando um campo de conhecimento 

universal para fazer normas e padronizações, assim como tem o conhecimento especifico para 

Ciência Projeto Arte 
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cada caso. Desta forma, tendo todo problema como único, cada solução se baseia em um 

conjunto novo de critérios. Para os autores citados, pode-se considerar o processo de projeto 

como um conjunto de atividades intelectuais básicas (análise, síntese, previsão, avaliação e 

decisão), organizadas em fases de características e resultados distintos. Lang, (apud 

Kowaltolski et al, 2006), afirma que, na prática algumas dessas atividades podem ser 

realizadas através da intuição, algumas de forma consciente e outras a partir de padrões ou 

normas.  

Muitas pessoas considerariam o ato de projetar como uma das atividades mais 

criativas. Entre as artes criativas, podem-se citar a música, a pintura, a escultura e as varias 

formas de projeto bi e tridimensional Lawson (op cit). Sobre os processos de projeto criativo, 

o autor ressalta que a criatividade e o pensamento criativo também podem ser aplicados, da 

mesma forma à ciência, à medicina, à filosofia, ao direito e outros campos. “Nas artes 

criativas, inclusive na de projetar, a questão é criar algo novo que os outros vivenciem e que, 

de uma maneira ou de outra, seja novo e original” (LAWSON, op cit, p. 141).  

São citadas, ainda, algumas heurísticas
8
 aplicadas por arquitetos nos seus processos de 

criação através de: analogias antropométricas, onde se utiliza das proporções e estruturas 

humanas para criação; analogias literais: pelo uso de elementos da natureza como inspiração 

na forma; relações ambientais: maior rigor nos princípios científicos da relação entre homem 

e meio ambiente, com maior ênfase no clima, tecnologia e recursos disponíveis; tipologias: 

utilização de soluções anteriores com problemas relacionados; e linguagens formais: estilos 

adotados por determinados grupos ou escolas.  

Ainda sobre o processo de criação, Schön (2000) propõe uma nova epistemologia da 

prática, que pudesse lidar mais facilmente com a questão do conhecimento profissional, 

tomando como ponto de partida a competência e o talento já inerentes à prática habilidosa – 

especialmente a reflexão-na-ação (...) que os profissionais desenvolvem em situações de 

incerteza, singularidade e conflito. O autor afirma que as universidades privilegiam o 

conhecimento sistemático, onde a epistemologia da prática predominante ameaça a 

competência profissional. Nesta obra, Schön, (op cit), propõe que as escolas superiores 

aprendam a partir de tradições divergentes de educação para a prática, tais como ateliês de 

arte e projetos, conservatórios de música e dança, treinamento de atletas e aprendizagem em 

                                                 
8 Uma regra, simplificação ou aproximação que reduz ou limita a busca por soluções em domínios que são 

difíceis e pouco conhecidos.  
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técnicas de artesanato, os quais enfatizam a instrução e a aprendizagem através do fazer. O 

projeto da educação profissional deveria ser refeito, para combinar o ensino da ciência 

aplicada com a instrução, no talento artístico da reflexão-na-ação”. 

 Veloso (op cit) sintetiza os principais métodos de concepção e projetação em dois 

métodos, o clássico de belas artes, onde os princípios normativos são desenvolvidos a partir 

de uma concepção geral a ser desenvolvida pela composição mimética de elementos formais 

pré-existentes dos estilos históricos, numa abordagem meramente formalista, sem 

preocupações com os usuários ou ao contexto; e o projeto modernista, com duas concepções 

paradoxais, uma mais voltada ao determinismo operacional e tecnológico, através de 

resolução dos requerimentos do programa, do sítio, dos recursos tecnológicos disponíveis e 

com uma visão do projeto como um “problema a resolver” pelo domínio das variáveis e 

condicionantes; outra que tem o processo de concepção como resultado da intuição do 

arquiteto, através de um manifesto artístico, espontâneo, pela autoridade do “gênio criador”.  

 Existe uma tendência de minimizar o trabalho no projeto. Não devemos resumir o 

projeto a uma representação, apenas, pois na verdade existem várias relações que definem 

melhor o processo de projeto. Hoje, nas línguas latinas fala-se tão somente de projeto, mas há 

uma tendência contemporânea a recuperar o sentido da concepção perdido na ênfase à 

representação gráfica (recuperar o projeto como processo intelectual - perceptivo e cognitivo - 

e não só técnico-operacional - relativo a soluções funcionais, estruturais, etc.) (VELOSO, 

2012).  

 Desde a década de 1960 começou-se a discutir como o profissional de projeto (não só 

de arquitetura) cria e desenvolve ideias (FLORIO, 2007). Este autor também destaca a 

contribuição dos cientistas da cognição, que entre outras, estudam como os designers 

projetam, através da identificação das ações cognitivas realizadas durante as etapas do 

processo de projeto. Lawson (op. cit), que também bebe na fonte dos cognitivistas, mostra 

alguns mapeamentos do processo de projeto e na tentativa final desse mapeamento exibe a 

negociação entre problema e solução, um como reflexo do outro (figura 15). O autor afirma 

que não há dúvidas de que as atividades de análise, síntese e avaliação estão envolvidas nessa 

negociação, mas o mapeamento não indica pontos de partida e de chegada nem a direção do 

fluxo de uma atividade a outra. Entretanto, ressalta que não se deve ler esse mapa de forma 

demasiado literal, já que o mais provável é que todo diagrama visualmente compreensível 

simplifique demais um processo mental claramente muito complexo. Apesar disso coloca 
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algumas máximas como: processo é interminável; não existe um processo correto e infalível e 

o processo envolve encontrar problemas, além de resolvê-los.  

 

Figura 15 - O processo de projeto visto como negociação entre problema e solução por meio das três atividades de análise, 

síntese e avaliação. 

 

 

Fonte: LAWSON, 2006. 

 

 

 Relacionando com o ensino de projeto, a partir dos resultados de várias pesquisas, 

Florio (op cit), afirma que foi induzido a pensar que, durante a realização de projetos, o aluno 

deve ser capaz de realizar pelo menos três ações cognitivas para o pensamento criativo: 

reconhecimento de problemas, reestruturação de problemas e manipulação de ferramentas 

para a solução de problemas. A última ação, manipulação de ferramentas, destaca a 

participação dos instrumentos no processo, que atualmente são variados e poderosos, 

principalmente os digitais e podem buscar a melhor representação possível das ideias 

concebidas, com produtos finais de alta qualidade. Apesar dos autores falarem sobre os 

processos de projeto, não deixam claro sobre o processo de como fazer para atingir resultados 

finais esperados, pois é um processo muito individual e pessoal, mesmo que com muitos 

procedimentos e estratégias comuns utilizadas.        

 Seria injusto falar do processo de projeto sem abordar a questão instrumental, pois os 

instrumentos podem exercer grande influência na elaboração de projetos e nos produtos finais 

gerados. A seguir alguns dos instrumentos de projeto mais utilizados pelos arquitetos do 

mundo todo, do mais tradicional ao mais tecnológico: 
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Desenhos 

 Instrumento de projetar mais tradicional. Existem vários tipos de desenhos, os 

desenhos técnicos de representação em projeções ortogonais como plantas, cortes e fachadas 

são tradicionalmente os desenhos de representação mais utilizados nos projetos 

arquitetônicos; as perspectivas artísticas fornecem mais elementos para a interpretação do 

projeto pelo cliente por acrescentar a noção de profundidade e a distorção natural da vista 

humana.  

 Apesar da importância dos desenhos técnicos, os desenhos de concepção à mão livre, 

os croquis, são muito utilizados no processo projetual. Através dos croquis o projetista 

externa suas ideias primárias básicas, os princípios que deseja seguir no projeto. Os croquis de 

concepção são caracterizados por traços imprecisos, ambíguos, mas que podem conter o 

princípio gerador primário de um projeto. Com eles, o projetista dialoga com o projeto para 

lançar ideias e obter respostas baseadas no que se vê e analisa. O croqui de concepção é um 

tipo especial de desenho inicial preparatório, embrionário, ambíguo e inacabado. Esse tipo de 

desenho é algo íntimo. Expressivos, esses croquis tem um grande poder de síntese e de 

estímulo à imaginação.  O arquiteto, no ato de projetar, descobre novas possibilidades a partir 

de indícios fornecidos pelo próprio desenho. Os croquis de concepção estimulam a produção 

de ideias porque é constituído de traços imprecisos, sobrepostos e ambíguos. Dessa forma, é 

possível selecionar várias interpretações em um único croqui, onde, nesse momento atuarão a 

memória, o repertório e a capacidade do projetista de manipular essas ideias (FLORIO, 2010).  

 Durante a experimentação com croquis são feitas várias interpretações e 

reinterpretações do que se desenha. Segundo Florio (2010) “isso faz com que se acumule um 

entendimento sobre aquilo que está trabalhando”.  Ainda sobre os processos de desenhar e 

redesenhar, tão natural dos arquitetos, Lawson (op cit), coloca que, ao projetar com desenhos, 

partes da solução proposta podem ser ajustadas e as consequências, investigadas 

imediatamente, sem o tempo e o custo de construir o produto final. Os desenhos são utilizados 

como forma de traduzir a inspiração do projetista a partir de metáforas e analogias como 

elementos primários geradores.  

 Independente do instrumento utilizado (desenhos na prancheta ou produzido por meios 

digitais) os desenhos técnicos representam as soluções encontradas nos projetos, geralmente 

por meio de projeções ortogonais tradicionais utilizados pelos profissionais como plantas, 

cortes e elevações, além de perspectivas. Os desenhos técnicos podem ser ainda de 
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apresentação para o cliente, de legalização e licenciamento, e de Produção, para a obra ou 

para profissionais terceirizados como marceneiros, vidraceiros, etc; Perspectivas são 

utilizadas para dar profundidade e simular a distorção visual própria da visão humana, a 

técnica da perspectiva foi calculada pela primeira vez ainda na Idade Média e até hoje é 

utilizada por projetistas para representar espaços tridimensionais com uma realidade mais 

próxima da visão humana, aumentando assim a própria percepção do que se deseja propor no 

projeto.  

 Os desenhos também apresentam problemas, pois podem muitas vezes ser um modelo 

limitado do produto final, ocultando partes mal definidas e também podem enganar 

enfatizando partes que não contemplam totalmente a ideia do projeto.  

 

Maquetes 

 A utilização de modelos tridimensionais na AU se caracteriza não apenas como 

ferramenta para a representação de projetos, mas como instrumento auxiliar no processo 

criativo de projeto, principalmente por facilitar a compreensão e o domínio do espaço 

tridimensional (COSTA, 2013). Muitos arquitetos acreditam que o trabalho de projeto com 

maquetes físicas (figura 16) pode ter uma sensação diferente, uma outra visão do modelo que 

nem o modelo eletrônico nem o desenho em papel pode transmitir.  

 Destaca-se que, no processo de projeto de arquitetura de edificações, as maquetes 

podem ser utilizadas e produzidas durante as diferentes fases: no anteprojeto, com a maquete 

de conceito, onde se exploram ideias iniciais a partir dos conceitos que se deseja trabalhar no 

projeto; no desenvolvimento do projeto sendo uma utilização de maquete de trabalho, onde se 

podem estudar as melhores soluções para os problemas de projeto; e a maquete final de 

execução e venda, onde já estão tomadas as principais decisões de projeto, com tendência 

mínima de mudança. As maquetes de venda são muito utilizadas por construtoras para 

exposição e venda em salões imobiliários e stands de venda.  

 Segundo Costa (2013), as maquetes topográficas assumem papel de maquetes de 

trabalho sobre os quais se desenvolvem estudos durante o desenvolvimento do processo de 

projeto. Mas se forem utilizadas como instrumento de análise, assumem função de Modelo 

Físico de Análise.  
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 Atualmente, o trabalho de confecção de maquetes é extremamente facilitado pela 

utilização de máquinas de corte a laser e impressoras 3D, a partir de desenho digital, os 

protótipos são gerados com rapidez e precisão.  

 

Figura 16 - Modelos físicos de estudo da arquiteta Zaha Hadid. 

 

 

 

Fonte: HADID, 1998. 

   

Computador  

 Com a terceira grande revolução industrial e a invenção do computador pessoal surge 

o advento dos softwares de sistemas CAD, a partir da década de 1960. Como consequência da 

popularização dos PC’s, a maioria dos escritórios de arquitetura adotam os sistemas, 

principalmente a partir da década de 1980, colocando o uso do computador na rotina dos 

escritórios.  No desenvolvimento da arquitetura nos últimos anos, nota-se um aumento da 

complexidade de formas propostas. Pode-se concluir que o uso de sistemas CAD contribuiu 

para a experimentação de formas mais complexas, já que a sua representação e manipulação 

foram facilitadas. O aumento em complexidade nos projetos arquitetônicos ampliou o uso de 

sistemas de CAD no processo de projeto e paradoxalmente também impulsionou um retorno 

ao uso de modelos físicos nesse processo por profissionais (KOWALTOWSKI et al, 2006). 

Pelo processo de prototipagem rápida pode-se utilizar dos desenhos em CAD para obter cortes 

precisos em máquinas que auxiliam na confecção de modelos físicos que podem ser 

trabalhados em vários materiais diferentes.  
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 O projeto auxiliado por computador tem sido foco de muitas pesquisas, este fenômeno, 

pois, tem colocado novos modos de projetar que revolucionam o projeto baseado em papel. A 

mídia do projeto, que promoveu o não padronizado, a antítese do que é tipologicamente 

baseado no conhecimento normativo, estavam sendo promovidos agora como a maior 

característica do projeto digital (OXMAN, 2006). O projeto digital e o seu crescimento no 

impacto do projeto e práticas de produção tem resultado na necessidade de um reexame das 

teorias e metodologias atuais de projeto para explanar e guiar futura pesquisa e 

desenvolvimento.  

 “Depois da revolução digital veio um período onde cyber espaço, virtualidade, 

biotecnolgia e a nanotecnologia todos tiveram impacto na arquitetura e no futuro paradigma 

da cidade. Nós ainda estamos no meio do caminho” (SPILLER, 2008). O processo projetivo 

digital permite a manipulação das formas e das informações presentes no projeto de maneira 

que a interação entre projetista e máquina seja muito mais ágil que a interação entre projetista 

e papel. Os programas possibilitam ainda, tanto o controle sobre o todo, quanto sobre as 

partes durante o processo, além de o desenho ter sempre a aparência de acabado (ainda que de 

fato nem sempre esteja (ALVES, 2009)). Hoje em dia, desenhos paramétricos e desenhos de 

componentes generativos têm desenvolvido um vasto repertório de noções sobre peles, 

envoltória e de arquitetura industrializada (...). Esta ideia das antigas noções fordistas, de 

produção de massa e limites na variedade da produção industrial, está ultrapassada, pois tem 

sido permitido a arquitetos conceberem geometrias não padronizadas nos elementos de suas 

construções (SPILLER, op cit). 

 Atualmente a necessidade do uso de instrumentos digitais é tão grande que alguns 

aspectos da produção digital estão agora embutidos em todos escritórios de arquitetura, e tem 

muito a ser explorado e muitas ramificações destas tecnologias a serem sentidas pela profissão 

e seus clientes (SPILLER, op cit). Essas ferramentas digitais atuais permitem uma 

visualização tridimensional em várias perspectivas e proporcionam ao cliente uma imersão no 

projeto, de forma que se possa ter uma melhor interpretação do objeto virtual a ser construído, 

pode-se assim considerar uma melhor previsão do seu desejo que é o produto final.  

 

2.2 Integração no ensino de projeto de arquitetura e projeto de estruturas. 

 A atividade de projetar por si só, já é uma atividade que envolve várias pessoas. Como 

coloca Lawson (op cit), “não se pode projetar num vácuo social. Na verdade, é a própria 
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existência de outros participantes, tais como, clientes, usuários e legisladores, que torna a 

atividade de projetar tão desafiadora”. Além dessa face de interação relativa ao projeto, nota-

se que, com o aumento da complexidade das edificações e a grande inovação tecnológica 

contemporânea, o conhecimento no campo da construção civil está cada vez mais 

especializado, com vários profissionais para solucionar os vários problemas de projeto e a 

consequente necessidade de integração entre vários projetos, de forma que se tenha uma 

otimização técnica e econômica do empreendimento.  

 Segundo Cavalcante e Veloso (2012), 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. Teixeira (2005) 

coloca que a questão da ausência de integração nos cursos de Arquitetura e Urbanismo (AU), 

nas diversas áreas envolvidas, por parte dos alunos é uma das mais recorrentes questões 

levantadas pelos envolvidos com esses cursos, discentes e docentes. A autora afirma que a 

situação é registrada por muitos estudos e é, em parte, consequência do ensino marcado por 

uma visão fundada nos conteúdos isolados de cada área (...) a tese de Teixeira (op cit) 

considera que há entraves de diversas ordens para serem considerados, desde a ausência de 

experiências duradouras nesse sentido, no Brasil, às estruturas administrativas em cada curso 

se insere, muitas vezes provocando recuos.   

 Correa e Naveiro (2001) - apresentam o problema da integração entre as atividades 

técnicas de projeto de arquitetura e estrutura de edifícios na etapa de estudo preliminar, 

abordando a questão do aprendizado do lançamento das estruturas no ensino de graduação. 

Segundo os autores, geralmente a forma de integração entre essas atividades técnicas varia de 

equipe para equipe, ou seja, há uma padronização individual das atividades de cada escritório. 

Os autores afirmam que a interface
9
 entre arquitetura e estrutura requer uma atenção maior, 

pois a estrutura representa a maior percentagem de gastos na execução e os erros cometidos 

na execução da estrutura são os mais difíceis de serem corrigidos. Dessa forma, é mais 

econômico solucionar os problemas na fase de projeto.  

                                                 
9
 O dicionário Aurélio online (2014) disponibiliza duas definições de “interface” que fazem pertinência a esta 

pesquisa: 1 Dispositivo (material e lógico) graças ao qual se efetuam as trocas de informações entre dois 

sistemas; 2 Limite comum a dois sistemas ou duas unidades que permite troca de informações. 
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 Quanto ao papel dos atores, nesta interface o projeto estrutural deve respeitar a forma 

e a estética do projeto arquitetônico, assim como a arquitetura deve propor soluções viáveis 

técnica e economicamente. A comunicação entre os projetistas é um fator primordial no 

processo de projeto integrado, como colocam Correa e Naveiro (op cit):  

Um fator que interfere na integração entre esses dois projetos é a comunicação entre 

dois projetistas de formação diferenciada: arquiteto e engenheiro civil. 

Conhecimento técnico, capacidade de trabalho em equipe e experiência de cada 

projetista atuam diretamente na qualidade de integração entre os projetos de 

arquitetura e estrutura.  

Para um engenheiro ou um arquiteto recém-formado, é necessário espírito de equipe 

e conhecimento técnico bastante fundamentado sobre lançamento e pré-

dimensionamento de estruturas a fim de suprir a sua pouca experiência em integrar 

os dois projetos. Esse fato mostra a importância dos cursos de graduação de 

arquitetura e engenharia civil darem maior ênfase ao ensino de integração entre os 

dois projetos. 

 Os autores apontam ainda para o panorama do ensino com o distanciamento entre os 

cursos de arquitetura e engenharia, assim como a ementa e relacionamento insuficientes entre 

disciplinas e a falta de normas técnicas e bibliografia sobre integração de projetos de 

arquitetura e estrutura. Concluem que essa defasagem das publicações nacionais, em relação 

aos novos processos de projetar e construir empregados pelo subsetor de edificações, também 

ocorrida no ensino de graduação de arquitetura e engenharia civil “mostra a necessidade de se 

encontrar métodos, tanto de ensino como de reformulação da estrutura acadêmica, para que 

haja uma adaptação dinâmica dos cursos ao perfil de profissional desejado pelo mercado”. 

Para os autores a realidade mostra os escritórios elaborando os projetos em paralelo, 

adquirindo vantagem nos prazos e na agilidade de corrigir erros decorrentes do processo, 

aumentando sua competitividade.  

 Em outro artigo, Correa (2002), apresenta o ensino da integração de projetos de 

estrutura e de arquitetura para a disciplina de Estruturas de Concreto Armado I (do curso de 

Engenharia Civil), referente aos tópicos de lançamento de estruturas e pré-dimensionamento, 

onde o emprego de ferramentas computacionais serve para auxilio do ensino desses tópicos, 

buscando harmonizar as interfaces de arquitetura e estrutura e informar ao professor dados 

sobre a aprendizagem dos alunos com a ferramenta. Correa (op cit) Aponta para a cultura de 

se fazer projetos em série - ou seja, primeiro a arquitetura, depois se elabora o projeto 

estrutural – o que implica em risco de retrabalho. A carência dos cursos de graduação em 

estimular o trabalho de projeto em equipe acaba gerando dificuldade e pouca capacitação para 

resolver problemas de interface entre projetos, principalmente para recém-formados.  
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 A dissertação de Saramago (2011) avalia como vem sucedendo a educação dos 

arquitetos e urbanistas no Brasil especificamente na área de Estruturas. A autora destaca os 

dois tipos de currículos praticados pelos cursos de arquitetura: o de Belas Artes e o de 

orientação politécnica, sendo até hoje as influências principais dos cursos no Brasil. A autora 

argumenta que: 

logo, a convivência de métodos diferenciados de ensino, dentro de um mesmo 

processo de graduação, pode se constituir como um motivo que explique a 

dificuldade de integração, apontada pelos autores revisados, entre as disciplinas de 

Projeto e de Tecnologia nas escolas brasileiras de arquitetura – ou seja, a “ruptura” 

entre as profissões (o tão apontado “divórcio entre arte e técnica”) se reproduziria no 

processo de formação dos profissionais. 

 Contudo, Saramago (op cit), faz um panorama histórico da educação em estruturas 

dentro dos cursos de arquitetura e destaca algumas práticas diferenciadas, como as dos 

professores Vitor Lotufo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito, que 

“promovia a integração entre a atividade projetual e sua posterior concretização, mediante a 

confecção de protótipos em escala 1:1”; outro destaque foi a atuação dos engenheiros 

Adolpho Polillo na FAU/UFRJ e de Aluízio Margarido e Mario Franco, onde além das aulas 

conceituais e de aplicação de exercícios numéricos, eles fizeram uma abordaram empírica 

através de modelos físicos, análises históricas e realização de trabalhos práticos em turmas de 

AU. Estes professores engenheiros foram, ainda, responsáveis pela organização do primeiro 

Encontro Nacional de Professores de Estrutura para Escolas de Arquitetura em 1974. Este 

evento recomendava, entre outras coisas, proposição de divisão da sequência de Estruturas em 

três fases: análise qualitativa com caráter intuitivo; análise quantitativa por métodos de 

dimensionamento; e integração com o projeto.  

 Uma metodologia inovadora destacada pela autora foi a desenvolvida por Yopanan 

Rebello, para a Escola de Belas Artes de São Paulo (FEBASP), em 1981, a partir de 

experiência com Maria Amélia Leite dentro do curso da Universidade Católica de Santos 

(FAU SANTOS), onde propunham os seguintes pressupostos para o ensino de Estruturas: 

discussão conceitual sobre os fenômenos físicos que regem o Comportamento Estrutural; 

demonstração da existência desses conceitos nos sistemas estruturais naturais e cotidianos; 

uso de modelos físicos demonstrativos dos fenômenos; e apresentação de sua tradução 

matemática, com a realização de exercícios numéricos e o teste de protótipos.  
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2.3 Integração de projetos no ambiente BIM. 

 A Autodesk (op cit) destaca que muitas escolas usam uma abordagem em camadas 

para integrar e ensinar princípios de IPD, começando em nível de graduação e culminando 

com o último ano ou pós-graduação em estúdios de projeto. Uma série típica de cursos inclui: 

Treinamento de tecnologia BIM na graduação através do desenvolvimento de modelos 

digitais, estudantes aprendem a relação entre o projeto e construção, assim como o uso do 

programa promove colaboração, coordenação e comunicação; Cursos de projeto de 

construção interdisciplinar: Os alunos aprendem os princípios gerais do projeto de 

construção além de seus próprios domínios acadêmicos, dando aos mesmos uma compreensão 

integrada do projeto de construção. Isso ajuda os alunos comunicar mais eficazmente com as 

disciplinas de construção e prepara-os para se tornar parte de uma equipe de projeto 

colaborativo; Estudios de projeto de construção integrada: Os estudantes trabalham em 

equipes multidisciplinares e usam a tecnologia BIM para o projeto de construção 

multidisciplinar em um ambiente de estúdio. Essas equipes ajudam os alunos a melhorar a sua 

colaboração e habilidades de gerenciamento de projetos em um quadro de trabalho simulando 

IPD.   

 Em Universidades a integração acontece de várias formas, de acordo com o nível de 

competência BIM que a escola deseja que os alunos alcancem: 

Integração horizontal – Integra disciplinas do mesmo período, normalmente com a 

disciplina de projeto atuando como carro chefe e outros projetos ou trabalhos integrados ao 

mesmo, como paisagismo, urbanismo, conforto ambiental, história e teoria da arquitetura, 

dentre outras, a depender do período trabalhado e seu enfoque. 

Relacionando a BIM, a integração horizontal é, talvez, a forma mais utilizada pelas 

instituições de ensino superior do Brasil, pois a estrutura curricular não é alterada desta forma, 

apenas incluindo o ensino da ferramenta BIM nas disciplinas de informática aplicada à 

arquitetura e formam modeladores. 

 

Integração vertical – Esta forma integra disciplinas de diferentes períodos, no mesmo curso, 

de forma vertical, onde a atuação prioriza a especialidade daquela disciplina e seu talento 

individual. Os alunos de outros períodos atuam como consultores de disciplinas específicas, 

tais quais, conforto ambiental e eficiência energética, estruturas, paisagismo, instalações 

elétricas e hidráulicas, dentre outras.  
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Trans disciplinar – Proporciona integração entre diferentes faculdades/ cursos. Pode ser 

aplicada numa estratégia de implementação BIM intermediária, com execução dos conceitos 

de engenharia simultânea e formação de coordenadores e gerentes BIM.  

Nome et al (2010), apresentam um modelo para desenvolvimento e teste de processos 

e protocolos de integração de diferentes interfaces BIM no projeto arquitetônico, visando 

implementação prática no ensino de arquitetura. O estudo propõe exemplos de metodologias 

para inserir múltiplas disciplinas já suportadas por plataformas BIM, no ensino de projeto, 

através de produtos específicos gerados por estas plataformas.  A figura 17 ilustra esse 

modelo elaborado pelos autores: 

 

Figura 17 - Modelo descritivo dos ciclos possíveis de uso e desuso das ferramentas BIM. 

 

Fonte: NOME et al (2010). 

 

 Através de estudo piloto e a elaboração de um modelo da informação da edificação 

como projeto piloto, pode-se gerar dados para análise, específicos de uma dada disciplina. 

Cada interface conta com um protocolo detalhado documentado até gerar subprodutos que são 

validados ou não pelo professor, sendo então consumido ou não dependendo das restrições 

feitas até que o modelo seja realimentado fechando o ciclo do estudo piloto. Com a aplicação 

no ateliê piloto com os subprodutos já definidos pelo projeto piloto, aplicam-se questionários 

e entrevistas com grupos focais gerando resultados e recomendações para alunos e 

professores.  
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 Ozener (2009) mostra os requerimentos de integração BIM (figura 18), a partir do 

projeto vinculado, comprometido com a construção, que caracteriza o modo de pensar o 

projeto BIM e as tecnologias disponíveis para tal, que são representadas e ordenadas através 

de ferramentas e softwares para projeto e planejamento, a partir do qual se podem extrair 

dados interoperáveis a partir do conhecimento necessário para a análise confiável dos 

mesmos.  

Integração requer: 

Figura 18 - Fluxograma de integração BIM. 

 

 

Fonte: OZENER, 2009. 

  

3 MÉTODOS DA DISSERTAÇÃO 

 Inicialmente, esta pesquisa faz um estudo exploratório sobre o tema de BIM 

relacionado com ensino. Segundo Michel (2009), trata-se da “fase inicial da pesquisa, busca o 

levantamento bibliográfico sobre o tema, com o propósito de identificar informações e 

subsídios para definição dos objetivos”. Pesquisas exploratórias proporcionam maior 

familiaridade do pesquisador com o tema, facilitando a construção de hipóteses.  

 O percurso metodológico é orientado em direção à pesquisa bibliográfica da área para 

embasamento teórico e metodológico e cumprimento do primeiro objetivo específico de 

“listar os conceitos de BIM, suas vantagens, aplicações e desafios”; Em relação ao segundo 

objetivo específico de “estudar a integração entre arquitetura e estruturas no ensino de projeto 

identificando seus instrumentos/ ferramentas, processos e produtos específicos” a pesquisa 

primeiro faz um estudo piloto e posteriormente aplicação de questionários com alunos 

participantes do AI, com um método de análise misto qualitativo e quantitativo sobre a 

Projeto & Construção 

Tecnologias 

Ferramentas/ softwares 

Conhecimento 

Dados Interoperáveis 
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identificação dos aspectos citados; Para o terceiro objetivo de “analisar os estágios de adoção 

e níveis de competência BIM de algumas instituições nacionais e dois estudos de casos 

regionais”, a pesquisa faz um levantamento de documentos de algumas instituições 

selecionadas e enquadra as mesmas na classificação proposta por Ruschel et al (2013). 

 Os estudos de caso foram propostos de acordo com a proximidade geográfica, 

econômica e social que viabilizasse a participação do pesquisador em uma amostra 

propositiva de duas instituições federais. Dessa forma, o ponto fixo determinado foi a UFRN, 

onde ocorre a presente pesquisa e o segundo estudo proposto foi a UFPB, no estado vizinho, 

onde também reuniu condições de aplicação da pesquisa, como a disponibilidade de 

laboratório de computadores, interesse do departamento neste trabalho e recursos humanos 

disponíveis; Finalmente no intuito de realizar o quarto objetivo específico de “identificar 

limitações e potencialidades na integração entre projeto de arquitetura e estruturas, por meio 

de BIM em ateliês de projeto” esta pesquisa aplica entrevistas presenciais, com professores, 

diretamente relacionados aos estudos de caso e com um professor e profissional de relevância 

nacional e internacional no cenário BIM, através de uma entrevista situacional ocorrida em 

um evento sobre a tecnologia. 

 

3.1 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 Esta pesquisa se utilizou de três técnicas de coleta de dados para averiguação e auxilio 

no alcance dos objetivos pretendidos:  

 

3.1.1 OBSERVAÇÃO DIRETA 

 Esta técnica foi utilizada no acompanhamento dos alunos no ateliê de projeto 

arquitetônico. O pesquisador não só acompanhou a turma durante a unidade de 

desenvolvimento do anteprojeto, como também ministrou aula na turma pelo estágio 

docência, tendo a oportunidade de observar comportamentos, captar insights e posturas de 

todos os atores do ateliê.  
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3.1.2 QUESTIONÁRIOS 

 O objetivo da aplicação de questionários com os alunos do ateliê é o de reunir 

informações importantes acerca do AI em relação aos processos de projeto integrado 

desenvolvidos, instrumentos/ ferramentas utilizadas e produtos específicos desenvolvidos.  

 A opção de aplicar questionários com alunos se justifica pela pouca experiência dos 

mesmos com o assunto, evitando desta forma que se sintam inibidos com a presença de um 

entrevistador e também pelo caráter mais efêmero do questionário, que evita desestimulá-lo a 

responder por desatenção ou limite de tempo de concentração.  

 O Universo de aplicação dos questionários envolve alunos de uma turma de quinto 

período do curso de AU da UFRN, e uma turma de sétimo período do curso de AU da UFPB. 

A amostra totaliza 18 alunos que responderam aos questionários no final da apresentação do 

projeto, no ateliê. Apresentam-se, por métodos quantitativos, as análises das informações 

coletadas nos questionários em forma de gráficos e os dados qualitativos pela interpretação 

dos resultados.  

 

3.1.3 ENTREVISTAS  

 A entrevista individual é um encontro entre duas pessoas, para coleta de dados, que 

permite que uma delas obtenha informações em relação a determinado assunto, de acordo 

com um diálogo de natureza profissional. Muito utilizado na investigação social, este 

instrumento é muito importante nos campos de trabalho das ciências sociais. Segundo 

Marconi e Lakatos (2011), entrevista se trata de uma conversação face a face, de maneira 

metódica e proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária. O objetivo 

principal da entrevista é obter informações em relação a determinado assunto.  

No sentido de puder explorar mais amplamente as questões tratadas, a entrevista será 

do tipo semiestruturada, segundo a classificação de Michel (2009), onde “o entrevistado tem 

liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada”. 

Nesse tipo, é elaborado um roteiro de tópicos, para guiar a entrevista que será baseada em 

perguntas abertas. Segundo Vergara (2009), “perguntas atreladas a um roteiro cuja estrutura 

seja semiaberta podem revelar não só a opinião do entrevistado acerca de algo, como o seu 

nível de informação”. As entrevistas com os professores visam identificar e analisar 

necessidades, dificuldades e propostas acerca da integração entre projeto e estruturas através 

de BIM em ateliê de projeto. 
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3.1.4 ESTUDO PILOTO   

Seguindo a sugestão de Nome et al (2010) de inserir múltiplas disciplinas já 

suportadas por plataformas BIM, através de produtos específicos gerados por estas 

plataformas, propõe-se a inserção dessas plataformas no processo de projeto. Esta inserção 

ocorreria por meio de exercícios direcionados testados previamente por meio de um projeto 

piloto (NOME et al, 2010). O exercício aqui proposto, contudo, se denomina estudo piloto, 

pois se constitui de um exercício para conhecimento das potencialidades e possibilidades de 

integração que as ferramentas Autodesk Revit Structure e Revit Architecture oferecem para o 

processo de integração entre as disciplinas de arquitetura e estruturas, se valendo da 

simulação de um processo de projeto, tendo BIM como elemento catalizador da integração 

entre as disciplinas.  

Pensando no AI, o objetivo do estudo piloto é o de relatar os procedimentos utilizados 

no processo de projeto e de resultados obtidos a partir do desenvolvimento de um modelo da 

informação da construção integrado (modelo desenvolvido pelo próprio pesquisador), para 

sugerir BIM como suporte à integração entre as disciplinas de Projeto de Arquitetura III e 

Estruturas I, locadas no quinto período do Curso de AU da UFRN. O foco do estudo está, 

portanto, no processo de integração e não no projeto arquitetônico ou estrutural. A partir desse 

contexto foi definido o caso base de um edifício simples de pilotis mais três pavimentos para 

o estudo piloto, tendo por referência os subprodutos específicos das disciplinas estudadas, 

baseado na proposta de projeto do quinto período na UFRN, de um edifício habitacional 

multifamiliar. 

O estudo se divide em Projeto Arquitetônico, Concepção Estrutural e Integração das 

disciplinas, para uma competência de modelador BIM e com grau baixo de representação de 

detalhes arquitetônicos, alcançando nível de desenvolvimento LOD 200. O modelo foi 

desenvolvido a partir do processo de modelagem sugerido pelo tutorial online do fabricante da 

ferramenta Revit, Autodesk®. A partir da verificação do potencial da ferramenta BIM Revit, 

de chegar aos subprodutos que requerem as disciplinas, ficou claro que a ferramenta supre o 

desenvolvimento de tais subprodutos de projeto de arquitetura que englobam documentação 

gráfica de representação 2D como plantas, cortes, fachadas e perspectivas. Em relação aos 

subprodutos específicos de estruturas, o estudo desenvolve a modelagem estrutural a partir do 

lançamento dos componentes estruturais, o que gera plantas de fôrma e perspectiva estrutural.  
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Por fim propõe-se um Modelo descritivo de uso e desuso das ferramentas BIM para a 

utilização em ateliês semelhantes aos estudados, baseado no estudo de Nome et al (2010). 

 

Projeto Arquitetônico e Modelagem BIM 

 O processo de projeto foi abordado em suas fases iniciais, atingindo nível de 

estudos preliminares e completamente desenvolvido em computador tendo como únicos 

aplicativos utilizados o Revit Arquitetura e o Revit Estruturas. Até a elaboração deste estudo 

piloto, o aplicativo utilizado, Revit, se dividia em vários aplicativos individuais, sendo um 

para arquitetura, um para instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado e outro para 

estruturas. A partir de 2013 o software passa a incorporar em um único aplicativo todas essas 

disciplinas se tornando uma plataforma de projeto integrado.   

A modelagem do projeto começa pela elaboração do sistema de referência do projeto 

com a definição da malha de modulação e dos níveis do projeto (figura 19), assim como a 

definição do sistema de unidades utilizado.  

 

Figura 19 - Sequência da modelagem do projeto no Revit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, extraído do Revit 2014. 

A importância de começar pela definição desse sistema de referência está na 

modelagem do Revit que vincula os componentes construtivos a este sistema. Por exemplo, 
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para inserir uma parede, pode-se anexar seu posicionamento ao eixo de modulação, assim 

como suas restrições de base e topo, que tem por referência os níveis definidos. Dessa forma 

as modificações nos eixos ou níveis movem automaticamente os componentes vinculados a 

eles. A partir desse ponto, inicia-se a definição das plantas, pela inserção das paredes, 

esquadrias e da cobertura. Depois dessa fase definem-se os componentes básicos de peças 

fixas como louças e bancadas (com famílias genéricas de componentes), definindo assim os 

espaços do apartamento. Como visto na figura 19, que mostra todas as fases desse processo de 

modelagem, as últimas fases são as de lançamento da estrutura e extração de documentação 

gráfica 3D e 2D. 

Para definir a modulação já se deve ter em mente o sistema construtivo a ser 

empregado, que nesse caso utiliza pilares, vigas, lajes de concreto armado e fechamento em 

alvenaria convencional de tijolo de oito furos. Os tipos de paredes de alvenaria utilizadas são 

definidos desde o início. Para o Estudo Piloto foram utilizados dois tipos de paredes, uma 

para fechamento externo e divisões internas (figura 20a) e uma para áreas molhadas (figura 

20b). Para a elaboração do modelo BIM foi utilizado um padrão desenvolvido na 

Superintendência de Infra-estruturas da UFRN, com famílias de componentes baseadas nas 

tecnologias e materiais mais utilizadas pela instituição em seus projetos. Assim, as famílias 

disponíveis nesse padrão definiram que tipos de paredes poderiam ser utilizadas sem precisar 

modelar ou adquirir componentes externos. A figura 20 mostra todas as camadas internas e 

externas dessas paredes utilizadas.   

Figura 20 - Detalhes das paredes internas (a) e externas (b) utilizadas no Estudo Piloto. 

 

(a) (b) 

 

Fonte: extraído do template da Superintendência de Infraestruturas da UFRN, no Revit 2014. 

 

O desenvolvimento do projeto arquitetônico partiu de um programa de necessidades 

básico para um projeto de habitação popular característico de uma grande família brasileira 

com dois quartos, suíte, sala, sala íntima, cozinha, serviço, escritório e BWC social. Foi 
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utilizada uma tipologia de blocos em “H”, muito comum em projetos populares, com uma 

caixa de circulação no meio dividindo dois blocos iguais de dois apartamentos cada, somando 

quatro por andar, como se pode observar no pavimento tipo gerado da figura 21.  

 

Figura 21 - Pavimento tipo desenvolvido no estudo piloto. 

 

 
Fonte: elaboração do autor, extraído do Revit 2014. 

 

 De posse do pavimento tipo, o processo de integração já pode ser iniciado, pois já é 

possível propor uma concepção do partido estrutural baseado na arquitetura definida do 

pavimento que se repete. Segundo Correa e Naveiro (2001) “o início da integração geométrica 

entre dois projetos ocorre na concordância do estudo preliminar de arquitetura com o estudo 

de viabilidade de estrutura”. Esta forma permite que os projetos sejam elaborados em 

paralelo, já que projetos elaborados em sequência podem demandar muito retrabalho com 

erros cometidos no começo do processo, modificando etapas já elaboradas. Assim, o Estudo 

Piloto parte para a concepção e integração das disciplinas a partir do estudo preliminar de 

arquitetura.  

  

Concepção Estrutural e Integração das disciplinas 

 A concepção estrutural se constitui na fase criativa do projeto estrutural, onde são 

tomadas decisões a partir da concepção dos estudos preliminares do projeto arquitetônico, 

seguindo critérios para o lançamento estrutural e o pré-dimensionamento, em busca de uma 

alternativa viável e harmônica técnica, estética e economicamente que minimize impactos no 
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projeto arquitetônico. Assim, a concepção e integração serão divididas em três partes a seguir: 

lançamento estrutural, pré-dimensionamento e coordenação multidisciplinar.  

 Lançamento estrutural  

 O lançamento estrutural do edifício deve seguir as necessidades da disciplina de 

estruturas I, na grade curricular da UFRN, primeiro estudo de caso, que tem por ementa: “a 

arquitetura e o lançamento estrutural. A interação arquiteto x engenheiros. O projeto 

estrutural: fases, necessidades e produtos” (DARQ UFRN, 2006). Para o lançamento da 

estrutura foram adotados alguns conceitos e recomendações da obra de Rebello (2007). 

Segundo ele, “denomina-se lançamento de vigas e pilares o procedimento de locar, sobre a 

arquitetura, as vigas e pilares resultantes da concepção estrutural adotada. Não existem regras 

definitivas e precisas para o “lançamento” da estrutura. No máximo é possível propor alguns 

critérios que sirvam de ponto de partida para a materialização dos componentes estruturais” 

(REBELLO, 2007). Já Correa e Naveiro (2001) citam que “para fazer um bom lançamento 

das estruturas, o projetista deve cumprir regras importantes, devendo ser de conhecimento de 

todo arquiteto e engenheiro civil recém-formado”. Diante dessas considerações, adotaram-se 

alguns critérios e foi feito o lançamento com referência nos eixos de modulação, sendo 

lançada a estrutura a partir dos pilares, vigas, lajes e uma proposta de fundação.  

Segundo a recomendação de Correa e Naveiro (2001) “o lançamento da estrutura de 

um edifício de vários andares começa pelo pavimento-tipo, fixando-se na posição das vigas e 

dos pilares neste pavimento que, normalmente, é repetido várias vezes no projeto de um 

edifício de vários andares”. Os pilares são normalmente locados nos cantos das paredes e nas 

interseções das vigas. Após o lançamento do pavimento tipo pode-se conferir a disposição dos 

pilares, vigas e lajes nos outros pavimentos, verificando a ocorrência de interferências e 

necessidade de mudanças, mas de preferência mantendo a posição dos pilares. Desta forma 

após o lançamento dos pilares, a planta integrada do apartamento tipo ficou como mostra a 

figura 22a, onde se percebe que não houve interferências nos cômodos da unidade de 

habitação nem nas esquadrias, o que é muito comum. Como consequência do lançamento 

estrutural do pavimento tipo foi proposta uma planta de fundação composta por sapatas e os 

respectivos pilares de seção retangular a que servem de base, que pode ser observada na 

figura 22b.  
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Figura 22 - Planta baixa do Apartamento tipo (a) e planta de disposição de sapatas de fundação e pilares (b). 

(a)                                                                                             (b) 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2014. 

 

As vigas acompanham normalmente a posição das paredes e vão de um pilar a outro, 

mas também podem ser em balanço, ou ainda, apoiada sobre outra viga. Esse vigamento se 

repete nos pavimentos tipo e também pode se repetir em outros pavimentos, o que otimiza 

muito o projeto. O vigamento concebido do pavimento tipo pode ser visualizado na planta de 

fôrma da figura 23a. 

 

 Pré-dimensionamento 

 
Correa (2002) afirma que “o emprego da ferramenta computacional auxilia na realização de 

atividades rotineiras, fazendo com que o aluno se destine mais na interpretação dos resultados para a 

integração do que os cálculos de pré-dimensionamento e verificações de interfaces entre os projetos”. 

Considerando esta afirmação, o pré-dimensionamento básico foi executado em paralelo com o 

lançamento da estrutura, a partir da escolha dos componentes estruturais disponíveis no 

padrão utilizado no Revit, que disponibilizava pilares e vigas de concreto armado com seções 

retangulares, de forma que é possível editar esses componentes para se chegar às dimensões 

desejadas gerando um novo tipo. Foram utilizadas dimensões fixas para as vigas, lajes e 

pilares. Para as vigas se utilizaram dimensões de 12cm x 50cm. Considerando o sistema 

construtivo de concreto armado, a modulação adotada tem distâncias máximas de 5,70m, ou 

seja, vãos econômicos. Dessa forma o uso de seções com altura de aproximadamente 10% do 

vão foi suficiente para as vigas sem interferências, que podem ser visualizadas na figura 23b. 
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Para os pilares a seção determinada foi de dimensões 20cm x 40cm, baseado em medidas 

convencionais de pilares para edifícios deste porte. Em relação às lajes escolhidas, são de 

concreto armado com espessura de 12 cm, utilizadas em todos os pavimentos.  

 
Figura 23 - Planta de fôrma (a) e corte longitudinal do edifício (b). 

(a)                                                     (b) 

 

Fonte: Elaboração do autor, extraído do Revit 2014. 

 

 Coordenação multidisciplinar  

A utilização de uma malha de eixos modulados, também pode auxiliar no 

compartilhamento do modelo entre os projetistas de diferentes disciplinas, pois se torna 

também um sistema de referência que proporciona uma fácil manipulação e coordenação do 

modelo dentre as diferentes disciplinas trabalhadas. 

 O aplicativo utilizado permite mudar facilmente a visibilidade dos elementos no 

modelo, isolando as disciplinas como se pode ver na figura 24. Isto permite que o projetista 

verifique tanto as partes isoladas como o todo do projeto. Cada elemento ou componente do 

modelo possui propriedades com parâmetros, restrições e regras. Da mesma forma, pertence a 

alguma categoria do modelo. Assim podem ser bem controlados e manipulados pelo projetista 

de acordo com sua necessidade.  

Figura 24 - Disciplinas visíveis no modelo.  

 

Fonte: elaboração do autor, extraído do Revit 2014. 
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Além das facilidades vistas para a integração, o aplicativo Revit também permite que o 

usuário faça um link entre os modelos de diferentes disciplinas. No caso do Estudo Piloto, foi 

utilizado o método de modelo unificado, com ambas as disciplinas no mesmo.  

Após o processo de integração desenvolvido, é possível extrair vários produtos 

específicos do modelo, como visto. Alguns dos subprodutos finais gerados da integração 

podem ser visualizados na figura 25a e 25b, com imagens renderizadas do modelo estrutural 

isolado e do modelo integrado entre arquitetura e estruturas, como se pode visualizar a 

estrutura bem marcada propositalmente no edifício.  

 

Figura 25 - 3D estrutural isolado (a) e 3D Integrado (b). 

(a)                                                                                     (b) 

 
 

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

Modelo Descritivo 

Como cita Nome et al (2010) um dos fatores importantes está no domínio das 

ferramentas de modelagem, mas isso não implica no processo de integração, visto que os 

aplicativos (Revit arquitetura e Revit estruturas) têm interfaces semelhantes. Entende-se que a 

partir do conceito de processo é possível estudar produtos específicos por disciplinas e 

diferentes formas com que estes interceptariam a disciplina de projeto arquitetônico e de 

estruturas. A partir do isolamento de produtos específicos poderíamos determinar o processo 

de modelagem cíclico e dos protocolos para obtermos uma forma de consumo, ou seja, 

utilização dos dados, incorporando esta ferramenta no processo projetual, como se vê no 

modelo descritivo elaborado (figura 26). Aqui ficam definidos os subprodutos necessários a 

serem consumidos e realimentados no projeto piloto. Este estudo define o ciclo de inserção da 

disciplina de apoio ao processo de projeto (neste caso a disciplina de estruturas) e embasa o 

estudo piloto anterior à avaliação em ateliê a partir do modelo descritivo gerado (figura 26).  
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Figura 26 - Modelo descritivo dos ciclos possíveis de uso e desuso das ferramentas BIM, elaborado no estudo.  

 

Fonte: Elaboração do autor com base em Nome et al. (2010). 

 

 Definido o ciclo através do Estudo Piloto, o professor valida ou não os dados gerados 

pelos alunos e pode se valer da análise e síntese dos resultados para orienta-los a realimentar o 

modelo para atingir os produtos adequados.  

 

Discussão dos resultados 

Retomando os objetivos do Estudo Piloto de relatar os procedimentos utilizados e 

resultados obtidos do processo de projeto, foram mostrados os resultados obtidos da 

modelagem que puderam ser observados tanto nos relatos do texto quanto nas ilustrações 

exibidas. Foi gerado um modelo simples respeitando o nível de desenvolvimento LOD 200 e 

se deu importância à discussão do partido estrutural e da integração, apesar das dificuldades 

de simular um cenário semelhante ao AI, já que o pesquisador participa como único ator no 

processo de projeto integrado.  

Em relação às potencialidades oferecidas pelo uso de BIM, identificaram-se que as 

mudanças de projeto de forma dinâmica e automática em todas as vistas facilitam o teste de 

diferentes soluções e exigências de mudança, assim como a geração automática de vistas e 

dados também são muito úteis na aceleração da produção. Além das facilidades de utilização 

de link entre modelos e isolação de disciplinas, a utilização de subcamadas (underlays) para 

visualização de pavimentos sobrepostos auxilia sobremaneira o trabalho de integração do 
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projetista que visualiza as consequências do lançamento no pavimento que desejar. O 

programa oferece ainda o Clash Detection ou detecção de conflitos automática, que verifica 

os conflitos entre os componentes do projeto arquitetônico e os elementos estruturais, 

entretanto nesse estudo foi considerado um produto excedente para as necessidades do AI.  

O estudo contou com muitos problemas e limitações, pois aborda apenas a integração 

entre duas disciplinas, mas no AI são integradas seis disciplinas. Desta forma existem 

limitações na abordagem do estudo que isola duas disciplinas para um melhor entendimento 

da relação entre estas e faz um recorte para efeito de limite da pesquisa. Também não leva em 

consideração um terreno real com uma legislação incidente, nem condicionantes ambientais, o 

que abstrai a relação com o entorno e muitas das restrições de um exercício real de projeto, 

pois como visto, o foco da atividade está no processo de integração e não no processo de 

projeto. O Estudo Piloto também não considera uma importante dificuldade sentida pelos 

alunos no AI, percebida posteriormente, a de trabalhar com terrenos acidentados no Revit.   
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4 ESTUDOS DE CASO  

 

 Como dito no capítulo anterior, os estudos de caso são feitos através da participação 

do pesquisador em dois ateliês de projeto na UFRN e na UFPB. A seleção dos casos foi 

determinada por amostra propositiva (ver tabela 1). Na UFRN ocorre esta pesquisa, desta 

forma, já era sabido da disponibilidade da tecnologia BIM. Nesta etapa, o trabalho exibe os 

resultados do ateliê da UFRN, ocorrido no período 2013.1.  

Tabela 1 - Amostragem de alunos que colaboraram com a pesquisa. 

  

Instituição Amostra (alunos) Período 

UFRN 18 5º período (2013.1) 

UFPB 02 7º período (2014.2) 

Total 20  

Fonte: elaboração do autor (2014). 

 

4.1 A experiência do ateliê integrado (AI) de AU na UFRN  

 O curso de AU da UFRN conta com o ambiente do AI que existe como uma disciplina 

obrigatória, onde os professores das áreas de projeto, urbanismo, paisagismo, estruturas, 

conforto e historia e teoria, participam como orientadores dos alunos em relação ao projeto 

integrado do semestre. No caso estudado da turma de quinto período o projeto trata de um 

conjunto habitacional popular multifamiliar, onde é definido um terreno através de reuniões 

prévias entre os professores para discussão das áreas potenciais e terrenos onde os alunos 

trabalharão seus projetos.   

4.1.1 Sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN 

 De acordo com seu Projeto Político-Pedagógico (2006), o curso de AU da UFRN foi 

criado em 1973 e reconhecido em 1979, através do Decreto-Lei n° 83.208/79. Desde seu 

início, o curso já passou por quatro reformulações em suas estruturas curriculares nomeadas 

de A-1, A-2, A-3, A-4 e A-5. O currículo atual (A-5) é regulamentado pelo Projeto Político 

Pedagógico (PPP) que foi aprovado em 2006, e entrou em vigor no semestre letivo de 2007.1. 

Este novo Projeto Político Pedagógico foi criado para atender, principalmente, às novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em AU do Brasil, além da 

incorporação de indicações da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 

(ABEA). 
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 O currículo atual (A-5) mantêm duas características importantes adotadas desde a 

implantação do A-3, em 1990: O princípio da integração e a distribuição das disciplinas em 5 

áreas de conhecimento (Representação Gráfica, Projeto de Arquitetura, Estudos Urbanos, 

Teoria e História da AU, e Tecnologia). No A-5, segundo o PPP, buscou-se reforçar o 

princípio da integração e ajustar disciplinas para garantir uma maior flexibilização à carga 

horária, conforme indicação da ABEA, incluindo disciplinas obrigatórias, optativas e 

atividades complementares. O A-5 apresenta a carga horária total de 4.675 horas/aulas, sendo 

3.555 horas/aulas dispostas em 54 disciplinas obrigatórias, 300 horas/aulas nas disciplinas 

optativas, e 500 horas/aulas em atividades complementares, sendo 300 horas/aulas destas 

dedicadas ao Trabalho Final de Graduação, 20 horas/aulas para a atividade obrigatória de 

Introdução à Arquitetura e Urbanismo.  

 No Projeto Político Pedagógico que rege o currículo A-5, destaca-se a área de 

conhecimento de Projeto de Arquitetura. Segundo o PPP,  

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 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. (2006, p.20) 

 

 Para realização do ensino na disciplina de Projeto de Arquitetura III, se faz primordial 

ter o conhecimento da integração como eixo da metodologia do atual PPP (currículo A-5), 

bem como, ressaltar a contribuição da área de Projeto de Arquitetura na composição da 

estrutura curricular do curso de AU da UFRN.  

 Seguindo as tendências atuais de mudança de paradigma de projeto, a UFRN, 

representada pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DARQ), vem implantando BIM 

desde o ano de 2011, formando várias turmas de alunos com nível de competência de 

modeladores BIM, ou seja, pessoas capazes de modelar um projeto em BIM, acelerando a 

produção através disto, melhorando a visualização do projeto e aumentando seu potencial de 

integração. 
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4.1.2 Sobre a disciplina de Projeto de Arquitetura III  

 A disciplina escolhida para a aplicação da pesquisa se enquadra no contexto do CAU-

UFRN, inserida na área de estudo de “Projeto”, ofertada no quinto período do curso, que tem 

por enfoque o tema “Ambiente Construído”. A escolha foi feita em acordo com o orientador 

desta dissertação, o qual foi o próprio ministrante da disciplina. A estrutura curricular em 

vigência A5 facilita bastante a atuação da pesquisa nessa turma, pelo fato de ter as disciplinas 

de “Estruturas I” e “Desenho auxiliado por computador II” em paralelo, as quais trazem os 

conteúdos necessários e pré-requisitos (para os alunos participantes) para esta pesquisa, que 

são os conteúdos de lançamento estrutural e modelagem no Revit. Além disso, a proposta de 

projeto do semestre 2013.1, de um conjunto residencial multifamiliar de quatro pavimentos 

foi preponderante na escolha do componente curricular, pois se tem um projeto que exige 

definição da estrutura, mas pouco complexa, pois os alunos estão, ainda, adquirindo 

conhecimento sobre lançamento estrutural.   

O formato trabalhado da disciplina normalmente é de ateliê, ideal para a pesquisa, 

utilizando a ferramenta digital como principal meio de representação e de integração do 

Projeto de Arquitetura com o de Estruturas através do novo paradigma BIM de projeto, onde 

são utilizados novos conceitos de projeto, novos softwares e processos. Por se tratar de um 

novo tema, o currículo atual A5 não contempla especificamente as questões que envolvem 

essa nova abordagem no processo de projeto. Todavia, como citado anteriormente “o 

princípio da integração constitui o eixo central da metodologia adotada” (op. cit) e a disciplina 

de “Desenho auxiliado por computador II”, como visto, vem trazendo nos últimos semestres o 

ensino do Software BIM Autodesk Revit, se configurando um contato direto dos alunos com a 

tecnologia e um passo para a adequação ao novo paradigma de projeto.  

As aulas da disciplina de “Projeto de Arquitetura III” ocorreram nas manhãs de sexta-

feira, com cinco aulas, ou cinco créditos, sendo dois para aulas teóricas e três para 

desenvolvimento em ateliê. A sala de aula conta com estrutura de pranchetas, ar-

condicionado, projetor de slides e acesso à internet wi-fi. É proposto o projeto arquitetônico e 

lançamento estrutural de uma edificação residencial multifamiliar vertical, tendo em vista o 

tema de ambiente construído do quinto período, onde normalmente se trabalhava com 

equipamento de uso público. Assim foi alterado para residencial, de forma que a proposta 

fique mais simples, em vista da dificuldade imposta pela relação mais profunda com a 

estrutura.  
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Quanto à metodologia trabalhada na disciplina, o professor enfatiza o princípio 

pedagógico da integração interdisciplinar e lança mão de aulas expositivas, exercícios 

programados para o desenvolvimento do projeto em várias escalas e atividade integradora em 

ateliê como recursos na disciplina. A atividade integradora envolve vários professores de 

acordo com uma agenda flexível, onde os professores auxiliam os alunos em disciplinas 

específicas no projeto, como Projeto de Arquitetura, Conforto Ambiental, Urbanismo, 

Paisagismo e Estruturas.  

Espera-se que trabalhando com BIM os alunos se envolvam mais no processo de 

concepção, substituindo a tradicional convenção abstrata usada na representação (plantas, 

cortes e fachadas) por uma simulação, expressa no modelo de objeto inteligente, que 

automatiza processos e diminui o tempo gasto, fazendo com que o aluno reflita mais sobre o 

projeto. Além disso, poderão incorporar melhor os conceitos de modulação, integração e 

racionalização requisitados pelo conteúdo do quinto período e considerados nas práticas 

projetuais BIM, inclusive, como método de trabalho ofertado pelos softwares BIM, como o 

Revit, como visto no Estudo Piloto.  

 

4.1.3 Sobre a disciplina Estruturas I 

 A disciplina faz um estudo dos elementos que integram os sistemas estruturais de 

concreto. As discussões levam em consideração vários aspectos como os funcionamentos 

estruturais, construtivos, implicações de custo, questões referentes a mão-de-obra e material 

também são discutidos. “Dimensionamento das lajes, vigas e pilares. Detalhamento das 

armaduras. Interfaces do projeto com a construção, utilização e manutenção” (NOBREGA, 

2013).  

 Os objetivos da disciplina para atender à ementa são: entender os modelos de 

funcionamento dos elementos estruturais de concreto, abrangendo aspectos relacionados à sua 

execução e durabilidade; desenvolver a intuição para a concepção e lançamento de estruturas 

em concreto para edificações horizontais e verticais; discutir as propriedades dos materiais e o 

seu comportamento conjunto; apresentar as diversas ações solicitantes das estruturas e 

procedimentos usuais simplificados de cálculo de dimensionamento e de verificação dos 

elementos estruturais para estas solicitações; discutir o detalhamento das armaduras das lajes, 

vigas e pilares; e ler e interpretar as plantas de forma e armação de projetos de estruturas.  
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O conteúdo da disciplina se divide em oito tópicos: Sistemas estruturais em concreto; 

concepção de estruturas de concreto armado; propriedades materiais do concreto armado; 

durabilidade das estruturas de concreto; bases do dimensionamento das estruturas de concreto; 

análise e dimensionamento de lajes; análise e dimensionamento de vigas; e análise e 

dimensionamento de pilares.  

As competências e habilidades desejadas para os alunos ao fim do curso são de escolher o 

sistema estrutural de concreto armado adequadamente para uma dada situação, assim como 

determinação das implicações estéticas, executivas e de custo decorrentes; conceber a 

estruturas laje-viga-pilar de um dado projeto arquitetônico e efetuar o lançamento dos 

elementos e pré-dimensioná-los; detalhamento e dimensionamento de elementos simples de 

concreto armado; e ler e interpretar plantas de forma e armação de projetos estruturais de 

concreto armado.  

A metodologia da disciplina aborda o conteúdo a partir de vários procedimentos como 

aulas expositivas do conteúdo teórico, apresentação e discussão de estudos de caso reais, 

análise de diversos sistemas e elementos estruturais, visita ao laboratório de materiais de 

construção para execução de ensaios. Seguindo o plano de curso da disciplina, o professor 

afirma que obedece tanto quanto possível o princípio da integração de conteúdos. 

“Particularmente, poderá interagir com “Projeto de Arquitetura 03” na elaboração de 

trabalhos conjuntos e na assessoria aos projetos” (NOBREGA, 2013). A condição para a 

integração é que se utilize o sistema de concreto armado como material de construção pela 

própria essência da disciplina. Entretanto essa relação tende a mudar a cada semestre, onde 

são feitas novas propostas de trabalho.  

 

4.1.4 Sobre a disciplina Desenho Auxiliado por Computador II 

 Disciplina que, como o nome já sugere, é destinada basicamente a ensinar ferramentas 

digitais de representação de projeto aos alunos do quinto período. O objetivo desta, mais 

especificamente, contido, no plano de curso oferecido pelo professor é o de “Aprofundar os 

conhecimentos do aluno na área de Computação Gráfica, especificamente na aplicação de 

Sistemas de Desenho Assistido por Computador. Complementar o conteúdo abordado na 

disciplina Desenho Auxiliado por Computador I com técnicas avançadas para a modelagem, 

aplicadas ao desenvolvimento e representação do Projeto.  
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 Desde 2011 traz em sua ementa o ensino da ferramenta Autodesk Revit, o que encoraja 

muitos alunos a utilizarem a mesma em seus projetos desenvolvidos simultaneamente na 

disciplina de Projeto de Arquitetura III. A disciplina ocorre em laboratório com computadores 

e as aulas são totalmente práticas. Os computadores são razoavelmente potentes para rodar os 

modelos sem problemas. Além de computadores os recursos didático-pedagógicos utilizados 

são datashow e quadro branco. O conteúdo ministrado envolve desde a manipulação de 

terrenos, passando por produção de TI, através da parametrização e geração de componentes, 

até renderização de cenas finais para apresentação. Através da análise do plano de disciplina é 

possível traçar as fases do processo de modelagem.  

 Quanto à metodologia, dividem-se as aulas em dois períodos, onde o primeiro é 

composto por aulas expositivas do conteúdo programado e acompanhamento do aluno em sua 

estação de trabalho e no segundo momento são propostos exercícios individuais sobre a 

temática apresentada. Quando possível os exercícios respondem a necessidades específicas 

geradas em outras disciplinas do mesmo período.  

 As avaliações são práticas, com exercícios individuais e em dupla. Os alunos modelam 

em um arquivo disponibilizado pelo professor, com a extensão gerada pelo Revit, “.rvt”, 

renomeiam o arquivo e editam conforme o exercício solicita. Também são proporcionados 

trabalhos integrados com as disciplinas de projeto. Nota-se assim, que a disciplina tem um 

potencial grande de integração com outras, além de projeto de arquitetura, conforto ambiental 

com a interoperabilidade proporcionada entre os softwares, que permite aos alunos utilizarem 

seus modelos para operar simulações e obter melhores performances em seus projetos; 

também se integra com a disciplina de Urbanismo, com um pouco de dificuldade de se 

trabalhar em escala urbana, já que o software Revit não é específico para tal.  

Neste diagrama da figura 27, podem-se identificar as interseções entre as interfaces 

estudadas, para esta pesquisa, na turma de quinto período da UFRN. A pesquisa identificou 

que a relação de integração entre Projeto de Arquitetura e Projeto de Estruturas no ensino 

apoiados por BIM, pode ocorrer na concepção estrutural, nas fases iniciais de projeto em 

ateliê integrado e posteriormente através da coordenação do modelo integrado que possibilita 

também uma visualização do impacto do Projeto de Estruturas no Projeto de Arquitetura. A 

partir da noção de Lançamento Estrutural e Pré-dimensionamento adquirido no ensino de 

Estruturas, os alunos ficam aptos a desenvolver a concepção estrutural de seus projetos de 

forma integrada, com base no uso de BIM. 
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Figura 27 - Diagrama de interseções entre as interfaces estudadas. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2013.  

 

O professor de Projeto de Arquitetura trabalha com programa de necessidades básico 

pré-definido para o desenvolvimento do projeto. A apresentação do projeto integrado é feita 

em forma de seminário exibido por slides e por apresentação oral e entrega de arquivo digital 

para avaliação do professor. Os projetos são apresentados em forma de textos explicativos, 

desenhos técnicos, perspectivas ilustrativas e imagens de croquis, além de diagramas de 

simulações e referente ao processo de projeto e sua evolução. Particularmente à nossa 

pesquisa, a disciplina estudada, se enquadra a partir da segunda unidade quando, entra em 

cena a integração com a disciplina de Estruturas I. Do professor de projeto, especificamente, 

os subprodutos exigidos são:  

1) Plano de massas do conjunto 

2) Implantação – planta baixa e cortes 

3) Projeto do Edifício 

a. Planta de cobertura do bloco 

b. Planta baixa do pavimento tipo com circulação vertical/ 

horizontal e planta baixa da unidade habitacional 

c. Cortes transversal e longitudinal 

d. Perspectiva do edifício 

4) Sistema construtivo 

a. Perspectiva fragmentada dos elementos construtivos 

5) Elementos de proteção – sombreamento/ ventilação.  

Projeto de 

Arquitetura 

Projeto de 

Estruturas 
Ensino 

Concepção 

Estrturural/ 

Coordenação/ 

Visualização 

BIM 

Ateliê/ 

Processo de Projeto/ 

Integração 

Lançamento/  

Pré-dimension. 
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4.1.5 Subprodutos elaborados pelos alunos 

 As imagens abaixo (figuras 28, 29 e 30) mostram exemplos de projetos desenvolvidos 

pelos alunos, assim como o produto que se chegou através das propostas feitas no AI, onde se 

verificou a incorporação dos conceitos de modulação, integração das disciplinas e lançamento 

estrutural requisitados: 

Figura 28 - Render noturno e perspectiva do sistema construtivo. 

(a)                (b) 

 

Fonte: Ateliê Integrado 2013.1 

 

Figura 29 - Perspectiva do projeto dos alunos.                   Figura 30 - Solução estrutural integrada no projeto. 

 

Fonte: Ateliê integrado 2013.1. 

 

 

Fonte: Ateliê integrado 2013.1. 

 

 Percebe-se que apesar de alguns alunos considerarem a ferramenta muito rígida, foram 

exploradas formas não convencionais como a estrutura na figura 28b, assim como a 

exploração de renders noturnos dando um aspecto de realismo  na figura 28a. Na figura 29, 

destaca-se a estrutura como parte do partido arquitetônico e sua relevância para os alunos que 

deixaram o sistema estrutural bem marcado. Na figura 30 temos a estrutura isolada, exigência 

do professor de projeto de arquitetura. A despeito dos problemas que trabalhar terrenos 

acidentados geram, tanto nas soluções de projeto quanto na operação de ferramentas digitais 

para modelagem, a figura 31a mostra o Estudo de Massas desenvolvido  em terreno 

acidentado com auxílio do Revit. 
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A experiência acadêmica da participação do pesquisador no AI foi importante para 

despertar nos alunos a relevância da estrutura no projeto. Podem-se perceber os rebatimentos 

da aula ministrada nos produtos finais exibidos, como nas figuras 31b, 32a e 32b, onde os 

painéis expõem várias vistas da estrutura, inclusive perspectiva isolada. 

Figura 31 – Plano de massas (a) e Prancha produzida por alunos onde mostram fachadas e estrutura isolada (b). 

   (a)             (b) 

  

Fonte: Ateliê integrado UFRN 2013.1. 

 

Figura 32 - Sitema construtivo do projeto apresentado pelos alunos (a e b). 

      (a)                (b) 

  

Fonte: Ateliê Integrado UFRN 2013.1  

 

  As figuras 33 e 34 destacam a estética trabalhada através dos render diurnos 

humanizados que elucidam a solução volumétrica. O software BIM permite o 

desenvolvimento rápido de imagens para apresentação, que atraem muitos usuários 

interessados na representação proporcionada. Muitas vezes, esses usuários eram obrigados a 

utilizar vários aplicativos diferentes. Com a utilização de BIM todo esse processo pode ser 

feito em um único programa.  
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Figura 33 - Render diurno das fachadas. 

 

Fonte: Ateliê integrado UFRN 2013.1. 

 

Figura 34 - Fachadas renderizadas em diferentes horários do dia. 

 

Fonte: Ateliê integrado UFRN 2013.1. 

 

A ferramenta Revit tem potencial para gerar os produtos específicos da disciplina de 

Estruturas. O programa pode gerar as plantas de fôrma do próprio modelo, assim como pode 

fornecer produtos extras não explorados na disciplina, tais como análises de cargas e 

conexões da estrutura, além de detecção de conflitos entre os sistemas.  A figura 35 ilustra 

uma planta de disposição dos pilares a partir da sobreposição de uma planta arquitetônica.  
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Figura 35 - Planta de pilares apresentada pela dupla. 

 

Fonte: Ateliê integrado UFRN 2013.1. 

 

Na figura 36a são ilustrados croquis de concepção com embate de condicionantes e 

partido arquitetônico e como esses exercícios tiveram rebatimento na proposta final 

(perspectiva) digitalizada e tridimensional (figura 36b).  

 

Figura 36 - Croquis de estudo dos condicionantes(a) e da tipologia (b). 

(a)                           (b) 

  

Fonte: Ateliê integrado UFRN 2013.1. 

  

4.1.6 Interpretação dos questionários aplicados com os alunos do ateliê 2013.1 

 

 Ainda em referência ao cumprimento do segundo objetivo específico desta 

dissertação, adotou-se como um dos instrumentos de coleta de dados a aplicação de 
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questionários com os alunos do AI. Os questionários foram desenvolvidos com base em três 

eixos de questionamento: instrumentos/ ferramentas, processos e produtos específicos. Estes 

eixos foram estabelecidos para estruturar as 13 questões desenvolvidas, se constituindo na 

base conceitual para a elaboração das mesmas, que estão divididas entre perguntas abertas e 

fechadas.   

A população participante se constituiu de 18 alunos. Considerando a quantidade de 

turmas contempladas com a implementação de BIM na UFRN, desde 2010, foram 

aproximadamente 10 turmas, o que sugere cerca de 200 alunos. Desta forma a amostra 

representa 9% da população-alvo.   

Para analisar os questionários, foram feitos gráficos, além de estatísticas simples 

dentro dos comentários do pesquisador, com base no conhecimento adquirido da literatura e 

na experiência vivenciada no ateliê, onde o mesmo pôde acompanhar a evolução dos projetos 

desenvolvidos sob orientação do professor. Desta forma pretende-se obter as informações 

desejadas relacionadas com a base de conceitos e as atividades de integração desenvolvidas 

pelos alunos no ateliê.  

A seguir o texto explicita as perguntas utilizadas nos questionários, assim como 

interpreta os dados qualitativos e quantitativos coletados em forma de textos e gráficos: 

 Apesar da formulação da questão 1, que pergunta - o que você entende por BIM em 

poucas palavras? - percebem-se algumas respostas muito imaturas, onde os alunos 

relacionam a tecnologia BIM a softwares e/ou a 2D e 3D apenas. Outros conseguem sintetizar 

em duas palavras tais quais “modelagem e integração”. A maioria respondeu em uma frase, 

alguns em duas ou três palavras e poucos desenvolveram melhor um paragrafo. Entre as 

respostas condensadas em uma frase, esta adiante mostra um pouco mais de maturidade: “é 

uma plataforma de arquitetura e construção que “constrói” virtualmente”.  Outra resposta 

semelhante a esta ultima, mas em duas palavras apenas: “construção digital”. Basicamente, 

isso mostra que os alunos tem uma visão muito ligada aos softwares e à integração que estes 

permitem, mas poucos alunos apresentaram uma visão mais abrangente citando BIM como 

sistema, plataforma ou mesmo paradigma de projeto. Isto é um assunto citado por Ruschel et 

al (2013), mostrando que “Entender BIM apenas como tecnologia é uma distorção advinda de 

uma simplificação extrema do paradigma. Dessa forma, a abordagem de BIM no ensino deve 

ir além da capacitação instrumental contida nas disciplinas de informática aplicada.” Ou seja, 

além do aluno aprender a utilizar a ferramenta BIM, deve entender como utiliza-la focando na 
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construção, de forma que a modelagem leve em consideração os componentes construtivos, 

em vez de considerar apenas representação e geometria (tal qual o CAD) abstraindo menos 

questões do projeto, tornando-o cada vez mais provido de repertório construtivo e conscientes 

em suas tomadas de decisões. 

 Seguindo para a questão 2, pede-se para que os alunos relacionem as ferramentas de 

projeto utilizadas com suas diversas fases, da seguinte forma:  

Relacione os softwares/ instrumentos que utilizou no processo de projeto ligando-os às 

suas respectivas fases: 

Desenho à mão livre     

Autocad      Concepção    

Sketchup      Desenvolvimento 

Revit       Lançamento estrutural 

Outro. Qual? (___________)    Detalhes construtivos 

 A seguir, o gráfico da figura 37 expõe a resultante das respostas:  

 

Figura 37- Gráfico ferramenta versus fase de desenvolvimento do projeto. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2013. 

 

 Observando o gráfico da figura 37, ficou claro que é de preferência dos alunos a 

utilização de desenho a mão livre na fase de concepção do projeto. A utilização de Autocad® 

na fase de desenvolvimento também foi citada por mais de 50% da turma mostrando que os 

alunos ainda não se sentem confortáveis para desenvolver o projeto todo em BIM, devido a 
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falta de experiência. Isso se mostra comum em usuários iniciais que normalmente voltam para 

o Autocad numa fase mais avançada do projeto. Apesar disso percebe-se também no gráfico 

que o Revit foi a única ferramenta que foi utilizada em todas as fases, o que mostra uma 

grande versatilidade do mesmo.  

Inusitadamente o aplicativo Sketchup® foi utilizado por 66% dos alunos na fase de 

detalhes. Considerou-se inusitado porque o aplicativo é mais conhecido como uma ferramenta 

de estudo conceitual ou de modelagem rápida.  

A questão 3 do questionário - “Você teve problemas de interoperabilidade entre 

softwares?” -  procura entender os fluxos percorridos pelos alunos nas atividades de projeto. 

A figura 38 mostra o gráfico em que mais da metade dos alunos não tiveram problemas de 

interoperabilidade entre softwares. 

 

Figura 38 - Gráfico problemas de interoperabilidade entre softwares. 
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Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 A parcela da turma que obteve algum inconveniente nesse tópico citou problemas nos 

seguintes fluxos: Autocad<>Revit,  Autocad>Sketchup ou Sketchup<>Revit. Entende-se que o 

pouco domínio dos alunos, em relação ao softwares utilizados, é uma das principais causas 

desse tipo de problema.  
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A questão 4, elaborada para medir o auxilio do BIM no aprendizado integrado, foi 

estruturada com opções de marcar, da seguinte maneira: 

Em complemento ao conteúdo estudado no semestre na disciplina de Estruturas I, que 

mudança acredita que ocorreu em relação à sua concepção, compreensão e a percepção 

do projeto integrado adquirida com a utilização de BIM/Revit durante o projeto 

integrado: 

Diminiu (  )   Permaneceu a mesma (  )  Aumentou pouco (  ) Aumentou muito (  ) 

 

 O gráfico da figura 39 expõe os resultados obtidos das respostas dos alunos: 

 

Figura 39 - Gráfico de evolução do conhecimento na relação de integração com BIM. 
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Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 Foi relatado que a maioria dos alunos, 38%, afirmou ter aumentado seus 

conhecimentos relacionados à concepção, compreensão e percepção do projeto integrado com 

a utilização de BIM. Apesar da limitação de amostra e da indução a que a pergunta pode 

levar, esta questão apresenta pontos positivos para a adoção de BIM na integração.  

A questão 5 aborda o conhecimento dos alunos relativo a lançamento de estruturas. 

Para saber sobre a experiência deles em lançamento, perguntou-se: Em quantos projetos 

você fez lançamento estrutural na faculdade? A figura 40 mostra os resultados obtidos.  
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Figura 40 - Quantidade de trabalhos em que ja fez lançamento estrutural. 
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Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 Considerando que já estavam no quinto projeto do curso, metade dos alunos só havia 

feito lançamento estrutural uma vez, revelando pouca experiência dos mesmos nesse tópico de 

projeto.  

 A questão 6 do questionário aplicado aos alunos, explora os pontos positivos que o 

aplicativo BIM proporciona. A questão foi elaborada com a seguinte estrutura:  

Quais as vantagens ou potencialidades que você verificou ao utilizar o Revit no 

lançamento estrutural: 

Nenhuma (  ) Melhor concepção da estrutura (  ) Pôde refletir sobre as consequências do 

lançamento estrutural (  )  Melhor visualização/ percepção da estrutura (   ) Fácil utilização 

das ferramentas de modelagem de estruturas (   ) 

Outras Quais? ______________ 

 

A partir do estudo das vantagens que a teoria de BIM aponta, a pesquisa coloca esta 

questão para estimular os alunos a confirmarem ou não essa expectativa. O gráfico da figura 

41 mostra esses resultados: 
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Figura 41- Gráfico de vantagens e potencialidades encontrada pelos alunos. 

 

Fonte: Elaboração do autor (2013). 

  

Quando perguntados sobre as potencialidades verificadas no uso de BIM para o 

lançamento estrutural, 61% sentiu uma melhor visualização e percepção da estrutura lançada, 

50% pôde refletir sobre as consequências do lançamento estrutural no projeto e 38% 

concordou que se pode ter uma melhor concepção estrutural dessa forma. Estes resultados 

mostram que com a utilização de BIM, os alunos devem levar em consideração como se 

relacionam as partes e componentes do edifício entre si, pois são levados a deixar de abstrair 

muitas questões construtivas não levadas em consideração quando se projeta com CAD, onde 

se tem apenas geometria gerada por uma série complexa de comandos e não uma construção 

virtual que considera elementos construtivos de fato em vez da abstração das representações 

ortogonais utilizadas tradicionalmente. 

A questão 7 aborda os pontos negativos, ou seja, o que os alunos consideraram como 

maior desvantagem na utilização de Revit no lançamento estrutural. O gráfico da figura 42 

mostra os resultados da questão de múltipla escolha elaborada da seguinte forma: 

Quais as desvantagens que verificou ao utilizar revit no lançamento estrutural: 

Nenhuma (  )  Difícil modelagem (  ) Problemas de representação (  )  Dificuldade de 

encontrar bibliotecas (  ) Bibliotecas inadequadas (  )  

Outras (  ) Quais? _________________________________________________ 
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Figura 42 - Gráfico de desvantagens encontradas pelos alunos. 

 

Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 No caso, 55% deles escolheram a opção “difícil modelagem” como uma das 

desvantagens. Possivelmente a causa disso seja o nível inicial de competência em que se 

encontram, pois estão paralelamente aprendendo a utilizar a ferramenta e aplicando-a nos 

projetos, o que gera muitas situações de incertezas na hora da prática, por estar lidando com 

várias questões pela primeira vez. A falta de domínio do aplicativo pode travar o processo de 

produção do projeto, além de causar o risco de abandono e desuso da ferramenta, por 

insegurança.  

 A questão das bibliotecas é recorrente quando se fala em dificuldades de adoção de 

BIM. Apesar do conteúdo de produção de famílias parametrizadas (famílias de componentes) 

ter sido ministrado, 33% citaram a dificuldade de encontrar bibliotecas, ou seja, não se 

sentiram seguros para produzir suas próprias famílias ou não tiveram essa atitude. Apesar 

disso, 27% não encontraram nenhuma desvantagem. Isso poderia ter rebatimento na 

integração por problemas de bibliotecas de componentes estruturais, o que não foi relatado. 

 A questão 8 solicitava por escrito - Explique em rápidas palavras suas capacidades 

para lançamento estrutural em um projeto – De todas as respostas, obtivemos duas 

respostas de apenas uma palavra: “leigo” e “básica”. Dos 18 alunos, apenas quatro acreditam 

terem capacidades básicas para lançamento estrutural. Contudo, oito alunos (44%) se sentem 
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capazes de trabalhar com lançamento estrutural de pilares, vigas e lajes em concreto armado, 

baseados nos aprendizados adquiridos na disciplina do quinto período Estruturas I.  

Ainda em relação a dificuldades, a questão 9, também de múltipla escolha, trabalha as 

dificuldades de efetuar o lançamento estrutural nos projetos e foi elaborada da seguinte forma: 

 

Marque a opção que gerou mais dificuldade para lançar as estruturas: 

 

Critérios de lançamento (  ) Pré-dimensionamento (  ) Revit  (  ) Tempo (  ) 

(  ) Outro Qual?___________________________________________________ 

 

Verificado como um importante ponto da integração arquitetura-estrutura em AI, o 

lançamento de estruturas foi explorado nos questionários, principalmente no que diz respeito 

às dificuldades.  O gráfico da figura 43 consiste nos resultados da questão 9. 

 

Figura 43 - Dificuldades encontradas no lançamento estrutural.
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Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 Em relação às dificuldades para lançar estruturas, destacou-se em metade dos alunos 

sofreram com dificuldades relacionadas aos “critérios de lançamento” (estrutural) como 

resposta mais marcada e “pré-dimensionamento” com 27% de ocorrência entre as dificuldades 
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encontradas para lançar a estrutura no projeto. Outro dado relevante foi o “Revit” com 22% de 

ocorrência, o que mostra uma falta de domínio da ferramenta, novamente. 

 

 A questão 10 destaca mais uma dificuldade, a de projetar com BIM/ Revit®. A 

pergunta foi elaborada desta forma:  

Qual foi sua maior dificuldade em trabalhar com BIM/Revit? 

 

Biblioteca de famílias (  )  Modelagem (  )  Uso do Template (  ) Adequar representação (  ) 

Falta de domínio do software  (  ) Outras (  )  

Quais? _________________________________________________________ 

A figura 44 elucida os resultados da questão 10 com um gráfico em que consta a 

quantidade de respostas obtidas dos alunos. 

Figura 44- Gráfico de dificuldades em trabalhar com BIM/Revit®.
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Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 Para entender as dificuldades encontradas para trabalhar com BIM/Revit®, mais uma 

vez recorre-se à questão das bibliotecas, onde 38% citou este item como maior dificuldade. 

Fica claro que os alunos devem ser mais encorajados a produzir seus próprios componentes, a 

partir dos templates e das bibliotecas disponíveis atualmente, principalmente na internet. 
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Outros 38% marcaram a “falta de domínio do software”, mostrando mais uma vez que seu 

nível de competência introdutório limita um pouco a atuação do aluno que está passando por 

muitas situações pela primeira vez.  

 A questão 11, discursiva, aborda o processo de desenvolvimento do projeto de 

arquitetura integrado ao de estruturas. É questionado se o processo ficou claro para o aluno, 

da seguinte forma: 

 

O processo de desenvolvimento do projeto integrado ao de estruturas ficou claro 

para você? Como você descreveria em poucas palavras?  

 

Os alunos entenderam que os projetos de arquitetura e estruturas devem ser 

concebidos e desenvolvidos conjuntamente, assim como consideram uma ótima oportunidade 

de melhorar o entendimento do sistema estrutural. Apesar disso um aluno citou que “fica 

muito pontual o desenvolvimento de estruturas no projeto; ele não acompanhou a fase de 

concepção e parte do desenvolvimento”. Também foi relatada a opinião de um aluno que 

disse “não senti integração, já que trabalhamos com estrutura pré-moldada e mal vimos esse 

tipo em sala de aula”, referindo-se ao fato de que a matéria aprendida no período em relação a 

estruturas tratava sobre concreto armado. Apesar dessas colocações, esse cenário mudaria nos 

períodos seguintes. 

Por fim, foi ressaltada a melhora da visualização da estrutura como vantagem de se ter 

um projeto integrado. Contudo, apesar de os alunos terem desenvolvido menos a descrição do 

processo de projeto - o que pode levar ao questionamento sobre a forma como a questão fora 

elaborada - foram tecidas críticas interessantes que contribuem para o desenvolvimento do AI. 

Chegando à questão 12, a pesquisa tinha a intenção de entender o nível de 

envolvimento dos alunos com o curso de Arquitetura e Urbanismo. Levando em consideração 

que o currículo praticado no curso de graduação é um importante instrumento de estruturação 

organizacional e elucidativo para o aluno, foi elaborada a simples questão: 

 

Você conhece o currículo vigente A5?  

Sim (  )  Não (  ) 

Se a resposta for sim, você considera-o adequado as atividades integradas?  

Sim (  )  Não. Por que? _____________________________________________ 
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A figura 45 mostra o gráfico resultante das respostas feitas para a questão 12. 

  

Figura 45 - Gráfico quantidade de alunos que conhecem o currículo vigente. 

 

Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 Surpreendentemente, metade dos alunos relatou não conhecer o currículo vigente no 

seu curso de AU. Desta forma, os alunos que declaram não conhecer o currículo, mostram 

imaturidade, além de impossibilidade de gerar uma discussão positiva em relação ao próprio 

conteúdo ao qual está submetido.  

 Finalmente a última questão 13, aborda a infra-estrutura oferecida pela UFRN para o 

desenvolvimento de projetos. Esta questão foi formulada considerando a importância da 

estrutura e da tecnologia de hardware disponibilizada para o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem de BIM, que considera esses tópicos como requisitos para a implementação da 

tecnologia.   A questão foi aplicada da seguinte forma:  

Como você avalia a situação dos computadores e da infra-estrutura oferecidos na 

disciplina Desenho Auxiliado Por computador II e também utilizados para 

desenvolvimento do projeto?  

 

Adequada (  ) Inadequada (  )  

Se a resposta for inadequada, em que aspectos? 

_____________________________________________________________________ 
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A figura 46 mostra o gráfico com os resultados obtidos dos alunos.  

 

 

Figura 46 - Gráfico indicativo da infra-estrutura oferecida pela UFRN. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2013). 

 

 O gráfico acima nos fornece um resultado positivo com 72% de alunos considerando a 

infra-estrutura oferecida pela instituição adequada. Percebe-se um relevante investimento em 

hardware para o laboratório de informática. Foram adquiridas máquinas com processadores 

rápidos e placas de vídeo próprias para cálculos gráficos pesados, tais como os requisitos que 

os programas BIM exigem.  

 

4.1.7 Discussão dos resultados 

Em relação ao segundo objetivo específico de “estudar a integração entre arquitetura e 

estruturas no ensino de projeto identificando seus instrumentos/ ferramentas, processos e 

produtos específicos”, pode-se considerar que o estudo da integração com acompanhamento 

da disciplina por um semestre, estudo piloto, aula ministrada e aplicação dos questionários 

forneceu vários subsídios para obtenção dos resultados, que estão mais refinados junto a cada 

gráfico, onde se discute os dados quantitativos e qualitativos.  

A insistência em trabalhar o máximo de dificuldades e potenciais se fez necessário 

para que a pesquisa forneça evidências que permitam uma posterior análise e evolução do AI 
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e que se forme uma base de integração através de BIM, auxiliando professores, de forma que 

possam agir pontualmente em cima das dificuldades e potencialidades observadas pelos 

alunos participantes do ateliê.  

O método adotado e os procedimentos tomados demonstraram algumas limitações em 

relação às respostas e informações desejadas.  Como exemplo disso a questão 11, dividida em 

duas partes, solicitava, na segunda parte, que descrevessem o processo de projeto, mas não se 

obteve essa descrição em nenhum questionário. Isso leva a um questionamento sobre a 

elaboração da pergunta, que de alguma forma pode ter afetado esse fenômeno. De toda forma, 

deve-se medir até que ponto os alunos possuem maturidade para desenvolver esse assunto. 

Assim podem ter sido inibidos por falta de repertório e experiência na discussão de processo 

de projeto.  

Apesar da limitação apresentada em relação à questão dos processos, foram coletados 

dados interessantes sobre as ferramentas, instrumentos e produtos desenvolvidos pelos alunos. 

Foram vistos que ferramentas utilizam em relação a cada fase do projeto e como são versáteis, 

utilizando várias ferramentas em um mesmo projeto através dos fluxos de interoperabilidade 

que os programas utilizados permitem. Essas características também potencializam os 

produtos específicos (neste caso os projetos integrados) que ganham em qualidade como 

relatam alguns professores a posteriori nas entrevistas, apesar das dificuldades dos alunos em 

conceber o projeto e ter que aprender a ferramenta e, ainda, lançar e dimensionar estruturas. 

Desta forma, o potencial do BIM se verifica pelos produtos exibidos pelos alunos, onde 

muitos deles conseguiram atingir elevados níveis de representação, como visto nos projetos 

exibidos no AI UFRN 2013, passando uma impressão de que o instrumento não limita o aluno 

criativamente. 

Também foi possível entender o nível conceitual que os alunos apresentam em relação 

a BIM e obter críticas  construtivas (em relação à integração entre arquitetura e estruturas)  

para os próximos trabalhos de integração, o que se torna grande contribuição para o AI, que 

evolui a cada período que se passa a partir dessas experiências de ensino e aprendizagem. 

     

4.1.8 Entrevistas  

O critério para estabelecer o universo de aplicação das entrevistas foi o de que os 

entrevistados fossem professores nas instituições estudadas com participação direta na 

integração entre arquitetura e estruturas com utilização de BIM ou professor considerado 
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experiente/ relevante para o tema, de forma que pudesse contribuir para a pesquisa com suas 

informações privilegiadas. Pode-se visualizar o resumo do universo no quadro 4, logo abaixo: 

 

Quadro 4 - Universo de aplicação das entrevistas. 

Professores com experiência didática de integração e BIM 

P
ro

fe
ss

o
re

s 

Código Modo de 

entrevista* 

Disciplina Curso Instituição 

P1 P Espaço e Forma Arquitetura São Judas Tadeu 

P2 P 
Desenho auxiliado 

por PC II 
Arquitetura UFRN 

P3 P Estruturas I Arquitetura UFRN 

P4 P Projeto III Arquitetura UFRN 

P5 D Projeto IV Arquitetura UFPB 

* P=Entrevista Presencial | D= Entrevista a distância (Skype). Fonte: Elaboração do autor.  

 

 Após a fase de realização das entrevistas, que foram transcritas na íntegra (consultar 

apêndices), a pesquisa faz uma análise do conteúdo das mesmas com base em Bardin (1977), 

que utiliza:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

 Foram definidas duas categorias de análise: professores usuários de BIM e professores 

não usuários de BIM. Das cinco entrevistas, três se enquadram na primeira categoria e dois na 

segunda. A seguir, o quadro 5 contém a definição dos cinco componentes de estudo, 

elaborados com base na pesquisa de Pereira (2013). São eles: questão de pesquisa; 

proposições de estudo; unidades de análise; lógica que une os dados às proposições; e 

critérios para interpretação das constatações.  
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Quadro 5 - Componentes do estudo. 

1. QUESTÃO DE PESQUISA:  

Como os professores vêm procedendo em relação à integração entre Arquitetura e Estruturas 

em ateliê de projeto, no que diz respeito ao uso de BIM? 

2. PROPOSIÇÕES DE ESTUDO 

Integração Arquitetura e Estruturas – Análise da integração relacionada com as 

questões b e c do item 4.  

Método de Projeto – Estudo do método de projeto – relacionado com as questões a e 

b do item 4; 

Uso da tecnologia BIM – Estudo do paradigma BIM – Relacionada com as questões 

a, b e c do item 4.  

 

3. UNIDADES DE ANÁLISE 

Professores com experiência didática em integração e/ou BIM. 

4. LÓGICA QUE UNE OS DADOS ÀS PROPOSIÇÕES 

 

a. São necessárias mudanças no processo de projeto visando à transformação do 

processo tradicional de projeto em processo colaborativo e integrado; 

b. É necessária uma assessoria efetiva para que a integração aconteça de forma 

plena; 

c. É necessário suporte aos alunos para terem segurança no uso da tecnologia; 

5. CRITÉRIOS PARA INTERPRETAÇÃO DAS CONSTATAÇÕES 

- Processos dentro do ateliê de projeto 

- Interações com a disciplina estruturas 

 

Fonte: Elaboração do autor com base em Pereira (2013).   

A partir da definição dos componentes de estudo, foi elaborado o protocolo de 

entrevista (quadro 6), com perguntas, dentro de três unidades de contexto definidas pelo 

pesquisador:  

 Forma de Integração: foco na forma de inserção da disciplina complementar de 

estruturas no projeto de arquitetura e nas dificuldades geradas; 

 Processo de projeto: ênfase na relação do desenvolvimento e concepção do projeto e 

suas fases, nas ferramentas utilizadas, suas dificuldades e os produtos gerados;  

 Propostas: enfoque na experiência e contribuição de propostas para o uso de BIM em 

ateliê de projeto integrado.  
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Quadro 6 - Protocolo de entrevista. 

Instituição: Data: Disciplina: 

Formação: Duração:  Usuário BIM?  

U
N

ID
A

D
E

S
 D

E
 C

O
N

T
E

X
T

O
 

A
 –

 F
o

rm
a
 d

e 
In

te
g

ra
çã

o
 

 

Q1 – Como se dá a integração entre arquitetura e estruturas no ateliê de 

projeto? (Unidade de Registro) 

- Tipo de Integração (Unidade temática) 

- Interação com projeto 

Q2 – Como sua disciplina se insere e qual o papel dela no ateliê integrado? 

- Participação da disciplina 

- Assessorias 

Q3 – Quais as dificuldades que percebe nessa integração? 

- Dificuldades do ambiente acadêmico 

- Dificuldade de assimilação dos conteúdos integrado 

B
 –

 P
ro

ce
ss

o
 d

e 
P

ro
je

to
 

 

 

Q4 – Poderia falar sobre as ferramentas de concepção que utiliza na 

disciplina? Em que fases do desenvolvimento do projeto são utilizadas? 

- Exige ferramentas específicas? 

- Ferramentas de concepção BIM, CAD ou analógicas 

Q5 – Que produtos são gerados no ambiente da integração?  

- Produtos Arquitetura 

- Produtos Estrutura 

Q6 – Que problemas enfrenta em relação às ferramentas utilizadas? 

- Técnico operacional 

Q7 – Qual o nível de desenvolvimento em que os alunos alcançam em seus 

projetos e como avalia os trabalhos? 

- Evolução dos projetos 

- Avaliação pessoal da produção da turma 

C
 -

 P
ro

p
o

st
a

s 

 

Q8 - Como gostaria que fosse feita essa integração em relação à sua disciplina? 

- Propostas 

- Experiências  

Fonte: Elaboração do autor com base em Pereira (2013).  
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Professor P1 

 A primeira entrevista (ver quadro 7)  se trata de uma entrevista situacional, com um 

professor e profissional expert em BIM, que poderia trazer boas contribuições para a pesquisa. 

O escritório do entrevistado foi pioneiro na utilização de BIM no Brasil e da ferramenta 

Autodesk Revit, desde 2002. Atualmente é uma referência internacional na área, com grandes 

projetos desenvolvidos integralmente através da tecnologia, inclusive com a integração 

recorde de 28 disciplinas no mesmo modelo.  

 

Quadro 7 - Dados do professor P1 

Professor P1 

Categoria: Usuário de BIM Nível: Expert 

F
O

R
M

A
 D

E
 I

N
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 

Tipo de Integração: necessidade de discussão do partido estrutural nas disciplinas de 

projeto, balanços, pré-dimensionamento, lançamento estrutural. A questão das ferragens 

e armações é mais adequada aos engenheiros, visto que nós aprendemos 

superficialmente, a não ser que se especialize nisso. Afirma conhecer apenas três 

arquitetos nessa especialidade.  

Interação com projeto: acredita que deve haver um diálogo entre a equipe para que 

ambas as partes se entendam, de forma que sejam atendidos os desejos do arquiteto de 

forma possível de executar. Para o professor, a gente não conseguiria desenvolver o 

projeto de estruturas, no curso de graduação de arquitetura, com dados suficientes para 

integrar no projeto de arquitetura. 

Participação da disciplina: a disciplina ministrada pelo professor não integra 

formalmente com estruturas, se trata, pois de uma disciplina do início do curso, Espaço e 

Forma.  

Assessorias: como visto no item anterior, não existe integração com outras disciplinas, 

não acontecendo também assessorias com professor de estruturas. 

Dificuldades do ambiente acadêmico: Percebe que os timings das disciplinas são muito 

defasados, ou seja, o aluno terminou o projeto no fim do semestre, mas nem começou a 

lançar a estrutura, pois às vezes o professor de estruturas ainda está na parte conceitual. 

Dificuldade de assimilação dos conteúdos integrados: o professor não comentou este 

item, pois não ensina projeto, assim, consequentemente não integra as disciplinas.  
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Quadro 7 - Dados do professor P1 (continuação). 
 

P
R

O
C

E
S

S
O

 D
E

 P
R

O
J
E

T
O

 

 

Exige ferramentas específicas: trabalha integralmente com Revit Arquitetura 

profissionalmente, mas na universidade fica a critério dos alunos.  

Ferramentas de concepção BIM, CAD ou analógicas: já é possível ateliê de projeto 

BIM em nuvem. Não considera confiável a ferramenta TQS, muito utilizada em 

estruturas e que desenvolveu plugin para o Revit, pois segundo ele ainda gera retrabalho 

para os arquitetos. Comenta sobre as diversas fórmulas utilizadas por escritórios, em 

termos de ferramentas e fluxos de trabalho com vários softwares e percebe que é um dos 

poucos que produz 100% do projeto em BIM.  

Evolução dos projetos: em seu escritório chegou a desenvolver um modelo de quase 

1Gb de arquivo, com integração de 28 disciplinas, em um único modelo de Revit, 

gerando impacto nos próprios consultores do fabricante de softwares.  

Avaliação pessoal da produção da turma: o professor não chegou a fazer uma 

avaliação. 

Técnico operacional: quando ensinava Revit na universidade, descobriu que devia 

liberar o aluno do processo criativo, porque aprender e criar simultaneamente limitava o 

aprendizado do produto, os alunos inventavam coisas muito complexas e por outro lado 

limitavam a criatividade porque eles não sabiam como fazer o produto. Então, aprendeu 

que o melhor processo pra ensinar na universidade era construir alguma coisa que 

alguém já tivesse pensado. Desta forma, eles aprenderam modelando a casa do 

Warchavich, uma casa modernista, construíram a partir do projeto do Warchavich e a 

casa do Le Corbusier, Vila Savoir. Assim, eles estando liberado do processo criativo de 

inventar o projeto, ele saia construindo aquilo que o outro concebeu, e com isso se 

mostrava que tinha uma metodologia parecida com a da obra, como se estivesse 

construindo uma maquete, como se estivesse construindo, reproduzindo, fazendo uma 

copia da casa no outro terreno, foi um processo que deu muito certo.  

Produtos Arquitetura: acredita que o arquiteto deve lançar o partido estrutural na 

arquitetura. 

Produtos Estrutura: Utiliza o Revit Arquitetura para modelar a estrutura para 

compatibilização a partir de arquivos gerados pelo TQS, fruto de engenheiros, sendo 

considerado retrabalho.  
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Quadro 7 - Dados do professor P1 (continuação). 
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Propostas de integração: propõe exercícios interdisciplinares, chamar o pessoal de 

engenharia civil, em forma de ateliê de projeto, todo mundo junto. Criar um grupo de 

quarto ano com um grupo de cada engenharia, mecânica, hidráulica, estruturas e os 

alunos de arquitetura, formando uma equipe e desenvolvendo o projeto com assessoria 

dos professores de cada curso. Seria uma atividade extra, como um laboratório de projeto 

integrado e um aprendizado para todas as partes. 

Propôs na escola que dirigia, que o currículo tivesse quatro anos de informática aplicada 

à arquitetura e urbanismo, sendo o primeiro ano representação gráfica, o segundo ano 

BIM, o terceiro ano fosse questões de GIS (Geographic Information System) e no quarto 

render.  

Experiências: O professor relata experiência desenvolvida pelo seu filho e também 

professor, numa disciplina optativa, mas apenas com alunos de arquitetura 

compartilhando um projeto em nuvem.  

  Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

Professor P2 

 O segundo professor entrevistado (quadro 8) ensina a ferramenta Revit na disciplina de 

Desenho Auxiliado por Computador II, na UFRN, sendo usuário intermediário de BIM.  

 

Quadro 8 - Dados do professor P2. 

Professor P2 

Categoria: Usuário de BIM Nível: Intermediário 
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Tipo de Integração: integração horizontal. Sua disciplina integra com várias disciplinas, 

inclusive, estruturas e urbanismo.  

Interação com projeto: a disciplina ministrada começa o semestre com ferramentas de 

modelagem, na primeira unidade, enquanto no projeto os alunos estão na fase de 

levantamento de dados. Desta forma os alunos já dominam melhor essas ferramentas na 

segunda unidade, durante a fase de concepção do projeto propriamente dito.  

Participação da disciplina: a disciplina participa como suporte à representação de várias 

outras, como dito anteriormente.  
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Quadro 8 - Dados do professor P2 (continuação). 
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Assessorias: além de assessorias em relação à própria representação e utilização da 

ferramenta, participa do ateliê integrado emitindo opinião também como arquiteto nos 

projetos integrados, inclusive questiona em relação aos sistemas estruturais escolhidos 

pelos alunos, pois isso vai repercutir na modelagem em Revit. 

Dificuldades do ambiente acadêmico: relata dificuldade de sincronia entre alguns 

professores e dificuldades de ritmo da disciplina com descompassos que geram dúvidas e 

retrabalho para os alunos. Gostaria de melhorar o planejamento. 

Dificuldade de assimilação dos conteúdos integrados: não foi relatada nenhuma 

dificuldade de conteúdo. 
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Exige ferramentas específicas: trabalha ensinando exclusivamente Revit, mas não é 

uma exigência, é decisão do aluno a utilização do mesmo no projeto. 

Ferramentas de concepção BIM, CAD ou analógicas: utilizam Revit na fase 

conceitual, através de massa conceitual. Também utilizam ferramentas analógicas de 

concepção, tais como maquete física, croquis, além de Sketchup e alguns usam CAD 

durante o desenvolvimento do projeto. 

Evolução dos projetos: a disciplina participa diretamente do processo de concepção 

projetual.  Os alunos atingem nível de anteprojeto.  

Avaliação pessoal da produção da turma: classifica a produção como muito boa, 

considerando os produtos exibidos ao fim do semestre como projetos muito completos e 

enfatiza o BIM como meio de fazê-los pensar mais nos materiais construtivos.   

Técnico operacional: problemas com ferramentas de urbanismo do Revit, que ainda são 

muito limitadas e geram dificuldades de trabalho. O professor também enfatiza o fato da 

dificuldade dos alunos criarem independência instrumental. Em relação às bibliotecas, os 

alunos são capazes de editar famílias de componentes construtivos quando há 

necessidade. 

Produtos Arquitetura: o anteprojeto é composto por tipologias habitacionais, 

representadas por plantas, cortes, fachadas, volumetria e renders. às vezes apresentam 

detalhamento de alguma esquadria, elemento de proteção ou outros. 

Produtos Estrutura: os alunos também utilizam sistemas estruturais diferentes daquele 

proposto para o semestre, na disciplina de Estruturas. Segundo o professor, a estrutura 

está muitas vezes presente como parte do partido arquitetônico, o que significa que os 

procedimentos inseridos de integração na pesquisa (aula ministrada pelo pesquisador 

durante o estágio docência e que foi fixado no programa da disciplina pelo professor) tem 

induzido os alunos a pensarem mais na questão da estrutura.  
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Quadro 8 - Dados do professor P2 (continuação). 
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 Propostas de integração: apenas melhorar o planejamento, pois considera a proposta de 

Ateliê Integrado muito interessante e acredita que tem funcionado bem e pode evoluir 

mais. 

Experiências: não relatou experiências externas.  

 

     Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

Professor P3 

 O professor P3 (quadro 9) ensina Estruturas I, no CAU da UFRN, abaixo os dados:  

Quadro 9 - Dados do professor P3 

Professor P3 

Categoria: Não usuário de BIM Nível: Existe um contato superficial com BIM 
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Tipo de Integração: em relação à sua disciplina considera que não houve integração 

formal e sim integração apenas de conteúdos de forma limitada ao lançamento estrutural 

representado nos projetos. 

Interação com projeto: assessorias informais para os alunos de projeto, mas sem 

integração formal, sem avaliação de projeto integrado com estruturas, produto do ateliê. 

Participação da disciplina: culminou com a inversão (no semestre seguinte 2013.2) dos 

conteúdos da disciplina para se adequar melhor à demanda do Ateliê Integrado de 

trabalhar com habitação social e sistemas construtivos mais adequados a esse tipo de 

modulação, tais como, alvenaria estrutural, estruturas metálicas e madeira.  

Assessorias: assessorias informais para lançamento da estrutura no projeto. 

Dificuldades do ambiente acadêmico: integração prejudicada por alunos desnivelados 

que não concordaram com a atividade integrada e conteúdos desnivelados que foram 

mudados à posteriori. O professor relatou ainda o conflito de filosofias, onde integração 

não combina com flexibilização do currículo.  

Dificuldade de assimilação dos conteúdos integrados: o professor chama a atenção para 

a falta de base física dos alunos, pois eles não têm muito sentimento físico da estrutura. 

Também ressalta a importância do professor de projeto estimular a cultura tectônica nos 

alunos. Ainda em relação às dificuldades, foi citada a dificuldade de sincronizar os 

conteúdos das disciplinas. Finalizando este item, o professor cita que ainda existe a 

questão do velho jargão “deixa que o engenheiro resolve” implícito no comportamento dos 

arquitetos. 
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Quadro 9 - Dados do professor P3 (continuação). 
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Exige ferramentas específicas: não exige ferramentas específicas. 

Ferramentas de concepção BIM, CAD ou analógicas: a ferramenta BIM Revit 

Estruturas foi utilizada dentro do Ateliê Integrado, a partir do conteúdo ministrado pelo 

pesquisador. Mas na própria disciplina, comenta que o processo de concepção estrutural é 

muito artesanal, sendo a parte mais criativa do projeto de estruturas. 

Evolução dos projetos: alcançam um nível em que chegam ao detalhamento já na 

primeira unidade, a partir de uma arquitetura que eles fazem a concepção estrutural. 

Entregam planta de locação dos pilares, planta de fôrma considerando laje nervurada e laje 

maciça e todos os elementos pré-dimensionados e planta de impacto com os elementos 

pré-dimensionados na garagem.  

Avaliação pessoal da produção da turma: alcançam um nível muito bom, em relação 

aos produtos exigidos para a disciplina. 

Técnico operacional: desconsiderou ferramentas de concepção estrutural na disciplina. 

Apenas métodos que chamou de artesanais.  

Produtos Arquitetura: a disciplina não gerou produtos específicos de arquitetura, 

isoladamente. 

Produtos Estrutura: exigiu produtos específicos, isolados na sua disciplina, durante o 

ateliê estudado. Os produtos exigidos foram o projeto de fôrma, considerando laje 

nervurada e laje maciça, planta de locação dos pilares, projeto de lançamento estrutural, e 

memorial descritivo de um projeto arquitetônico existente disponibilizado pelo professor.  
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Propostas de integração: primeiramente gostaria que existisse mais a cultura tecnológica 

entre professores de projeto e alunos; considera muito importante a integração das 

disciplinas de Projeto Arquitetura, Estruturas e de representação e linguagem e está 

sempre disposto a colaborar, apesar das dificuldades do ambiente acadêmico.  

Experiências: lembra o fato de que antes o mestre construtor era responsável pelos 

aspectos artísticos, de projeto e da construção.  

 

   Fonte: Elaboração do autor (2014). 
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Professor P4 

 O professor P4 ministra a disciplina de Projeto de Arquitetura III no CAU da UFRN e 

participa diretamente do AI como um dos orientadores. O Quadro 10 expõe os dados 

coletados na entrevista e tratados na análise de conteúdo. 

Quadro 10 - Dados do professor P4 

Professor P4 

Categoria: Não usuário de BIM Nível: Conhecimento teórico de BIM 
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Tipo de Integração: integração de conteúdos em ateliê de projeto. 

Interação com projeto: a disciplina estrutura o Ateliê Integrado, em um dos três eixos 

principais: Estudos Urbanos, Projeto de Arquitetura e Paisagismo. Estes eixos são ainda 

auxiliados pelas disciplinas complementares de Conforto, Estruturas e Representação e 

Linguagem. A integração é garantida no Ateliê por meio de créditos, carga horária.  

Participação da disciplina: no modulo inicial prepara a equipe com dados da área, para 

desenvolver o projeto propriamente dito na segunda unidade.  

Assessorias: dentro do ateliê, os vários professores participantes (não são os mesmos da 

disciplina obrigatoriamente), trabalham como orientadores, não só interferem nas suas 

disciplinas específicas, mas também emitem opiniões no projeto, como arquitetos sem 

hierarquia. Dessa forma, geram várias opiniões em diferentes aspectos, um embate de 

ideias que se torna didático. Os alunos ganham dessa forma, vários pontos de vista e 

podem tomar suas decisões com base em diferentes opiniões.  

Dificuldades do ambiente acadêmico: a questão da gestão passa pela necessidade de um 

coordenador de projeto que articule as outras disciplinas; o professor afirma que o 

professor de BIM poderia ser o coordenador, assim como este também necessita de um 

plano específico para o Ateliê Integrado. Gostaria de ver as disciplinas complementares 

mais atuantes no projeto.  

Dificuldade de assimilação dos conteúdos integrados: não existe dificuldade em 

assimilar o conteúdo. 
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Quadro 10 - Dados do professor P4 (continuação). 
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Exige ferramentas específicas: a critério do aluno, variam, normalmente entre Revit, 

Autocad e Sketchup. 

Ferramentas de concepção BIM, CAD ou analógicas: na fase inicial do projeto, 

levantamento de dados, os alunos desenvolvem o plano de massas digital e uma maquete 

física do terreno com auxilio da cortadora a laser, e fazem maquetes de papel a partir do 

software Pepakura, que gera as formas de dobraduras. Assim estudam a implantação e 

percebem problemas dimensionais, incompatibilidades com o terreno e com o entorno, 

entre outros. Estudam a volumetria também no Sketchup e desenvolvem normalmente no 

Autocad ou Revit. O professor coloca ainda que, atualmente, os alunos são mais rápidos e 

operam várias ferramentas de representação, fora as citadas de concepção. 

Evolução dos projetos: na parte de arquitetura, chegam a um nível interessante, com 

grandes estruturas, vários pavimentos, conjuntos habitacionais. Na parte de estruturas ainda 

acha deficitário, principalmente pela carga horária de apenas um crédito, restringindo o 

tempo de desenvolvimento.   

Avaliação pessoal da produção da turma: os alunos tem absorvido bem a questão da 

utilização de BIM 

Técnico operacional: relata que alunos consideram o Revit muito rígido e difícil de operar, 

mas para o professor atende perfeitamente, por se tratar de um período com ênfase em 

racionalização e atender bem à integração com estruturas. 

Produtos Arquitetura: plano de massas, que é a leitura da legislação, gabarito, tipologias 

e terreno. Na segunda unidade o produto é um anteprojeto, como subprodutos exige 

plantas, cortes, fachadas, volumetrias renderizadas. Alguns alunos também entregam cortes 

em perspectiva.   Produtos são impressos para exercitar a representação 

Produtos Estrutura: em relação à estruturas, o professor exige definição clara do sistema 

estrutural, perspectivas explodidas da estrutura e locação dos pilares na planta. 
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Quadro 10 - Dados do professor P4 (continuação). 
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Propostas de integração: faz três propostas: uma seria o professor de BIM como 

coordenador do ateliê fazendo a ponte entre os produtos e professores de estruturas e 

arquitetura; outra proposta seria o professor de projeto como coordenador, mas de forma 

que as complementares fossem mais presentes no Ateliê, com maior carga horária ou 

maior participação dos responsáveis; na última proposta o professor do período de 

Estruturas, poderia incorporar o tema do Ateliê na disciplina e desenvolver lá, o sistema, 

apesar de que a melhor forma ainda seja resolver dentro do próprio Ateliê.  

Experiências: o Ateliê Integrado tem sido considerado uma experiência de sucesso, que 

desenvolve o espírito colaborativo e um embate de ideias rico. O professor expõe a 

necessidade de inserir a cultura BIM, através de outras formas, como disciplinas 

optativas. 

 

Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

Professor P5 

 O professor P5 leciona no CAU da UFPB na disciplina de Projeto de Edificações IV e 

tem nível expert de experiência como usuário de BIM. O quadro 11 contém os dados 

referentes à entrevista.  

Quadro 11 - Dados professor P5 

Professor P5 

Categoria: Usuário de BIM Nível: Expert  
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Tipo de Integração: integração exclusivamente dos conteúdos. Demanda na ementa por uma 

integração dos conteúdos, mas não com outras disciplinas.  

Interação com projeto: no processo de concepção de arquitetura e estruturas o professor deixa 

claro que considerações devem ser feitas referente aos projetos, por exemplo, grids, 

dimensionamento de pilares, vigas e lajes 

Participação da disciplina: o professor auxilia na escolha do sistema estrutural mais 

compatível, uma melhor otimização. Ele acaba assumindo o papel de consultor de estruturas. 

Assessorias: ocorrem assessorias informais com o professor de estruturas, mas o peso maior 

fica com o professor de projeto, pois acaba assumindo o papel de consultor, por estar mais 

presente nas aulas.  
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Quadro 11 - Dados professor P5 (continuação). 
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 Dificuldades do ambiente acadêmico: o fato de não ter uma disciplina de sistemas 

estruturais no mesmo período gera certa dificuldade na integração.  

Dificuldade de assimilação dos conteúdos integrados: os alunos apresentam 

deficiências de pré-dimensionamento, vícios estruturais, visto que eles conhecem 

basicamente a casa deles, então acabam utilizando dimensionamentos de estruturas 

residenciais. Isso também pode representar a falta de conhecimento da produção da 

construção contemporânea da arquitetura. 
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Exige ferramentas específicas: foca mais no método que nas ferramentas, exigindo 

apenas conteúdo. Tenta mostrar aos alunos o potencial das ferramentas para alcançar os 

produtos desejados, ficando a critério deles a escolha.  

Ferramentas de concepção BIM, CAD ou analógicas: Segundo o professor utilizam 

Autocad e Sketchup de forma precária, além de croquis de concepção e modelos físicos. 

Poucos utilizam Revit. 

Evolução dos projetos: acredita que atingem um nível de estudo preliminar sofisticado, 

65% do anteprojeto. 

Avaliação pessoal da produção da turma: o professor assume que faz uma avaliação 

distorcida por ser considerado exigente, o que é resultado do tipo de profissional que ele 

gostaria de ver atuando na cidade em resposta à produção arquitetônica atual.  

Técnico operacional: os alunos não tem um bom entendimento do papel da ferramenta. 

Eles não sabem onde está o limite deles perante a ferramenta e o limite projetivo deles 

para determinar com clareza como chegar aos produtos.  

Produtos Arquitetura: além dos subprodutos comuns aos projetos como plantas, 

volumetria, cortes e fachadas, exige também a consideração da integração dos outros 

sistemas, hidráulico, estrutural e elétrico.  

Produtos Estrutura: exige produtos bem específicos, como diagrama estrutural 

tridimensional (laje, viga, pilar), onde ele demonstra a modulação, juntas de dilatação e 

uma proposta de fundação, além da questão da repercussão da estrutura no espaço 

arquitetônico e, ainda, uma argumentação textual do “porque da escolha do sistema”. 
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Quadro 11 - Dados professor P5 (continuação). 
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Propostas de integração: comenta sobre a discussão que está havendo, sobre a 

integração de módulos de, que á a exploração de parcelas de disciplinas que seriam 

distribuídas em diferentes ateliês. Então, não existe a necessidade de uma disciplina 

completa acontecendo a todo o semestre, mas poderia ser módulos de um determinado 

conteúdo, mas que poderia ser disperso durante a formação.  

Experiências: se inspira na experiência adquirida nos Estados Unidos de ateliê de 

projeto, onde teve a oportunidade de participar e trocar experiências com alunos e 

professores.  

 

Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

Procedimentos de análise  

  No intuito de codificar e analisar as entrevistas elaborou-se uma grelha de análise 

(quadro 12) com base no protocolo de entrevista, de acordo com as unidades de contexto, 

unidades de registro e os temas, baseado nas técnicas de Bardin (1977). As unidades de 

contexto definidas anteriormente auxiliam no entendimento para a codificação das unidades 

de registro. A codificação funciona como organizador das informações.  

Quadro 12 - Grelha de análise. 

A – FORMA DE INTEGRAÇÃO (unidade de contexto) 

a1 – Integração entre arquitetura e estruturas (Unidade de registro) 

a1.1 Tipo (unidade temática) 

a1.2 Interação 

a2 – Papel da disciplina  

a2.1 Participação da disciplina 

a2.2 Assessorias 

a3 – Dificuldades na integração 

a3.1 Ambiente acadêmico 

a3.2 Assimilação dos conteúdos integrados 
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Quadro 12 - Grelha de análise (continuação). 

B – PROCESSO DE PROJETO  

b1 – Ferramentas de concepção 

b1.1 Ferramentas específicas 

b1.2 BIM, CAD e/ou Analógicas 

b2 - Produtos gerados  

b2.1 Produtos Arquitetura 

b2.2 Produtos Estrutura 

b3 – Problemas em relação às ferramentas? 

b3.1 Técnico operacional 

b4 –Nível de desenvolvimento e como avalia os trabalhos? 

b4.1 Evolução dos projetos 

b4.2 Avaliação pessoal da produção da turma 

C – PROPOSTAS 

c1 – Sugestões  

c1.1 Propostas 

c1.2 Experiências 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Pereira (2013). 

 

 Definidas as categorias, “usuários de BIM” e “não usuários de BIM”, foram 

estabelecidas, então, dimensões, baseadas na leitura flutuante, para execução da identificação 

e análise do discurso dos professores. São elas: 

a) Tecnológica: analisa a visão dos professores em relação ao uso da tecnologia BIM nos 

processos de projeto da integração estudada e das questões ferramentais;  

b) Ambiental: analisa as relações do ambiente acadêmico da integração; 

c) Pedagógica: análise dos aspectos de ensino e aprendizagem.  

 

 Levando em consideração o objetivo das entrevistas de identificar e analisar 

necessidades, dificuldades e propostas dos professores acerca da integração entre projeto e 

estruturas através de BIM em ateliê de projeto, relaciona-se cada uma das contribuições que 

os professores podem fornecer para a pesquisa, necessidades (N), dificuldades (D) e propostas 

(P) com as dimensões estabelecidas, de onde se extraem resultados do quadro 13, formando 

uma matriz de relações.  
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Quadro 13 - Matriz Categorias e Contribuições versus Dimensões versus Resultados. 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

C
O

N
T

R
IB

U
IÇ

Õ
E

S
 

DIMENSÕES 

AMBIENTAL TECNOLÓGICA PEDAGÓGICA 

P
1

 

U
su

ár
io

 B
IM

 

N
 

Necessidade de 

aproximação dos 

departamentos e 

professores das 

engenharias;  

Necessidade de uma 

ferramenta BIM;  

Necessidade de 

discussão do partido 

estrutural nas 

disciplinas de projeto; 

 

 

D
 

Dificuldade de 

sincronia entre as 

disciplinas de 

Arq. e Est.; 

Dificuldade de manter 

o padrão em BIM. Às 

vezes no mesmo 

projeto são utilizados 

vários softwares; 

Projetar e aprender a 

ferramenta pode 

sobrecarregar o aluno, 

deve-se liberá-lo para o 

projeto criativo;  

P
 

Exercícios 

interdisciplinares/ 

colaboração entre 

vários cursos; 

 

Compartilhamento do 

projeto em nuvem; 

Propõe quatro anos de 

informática aplicada à 

arquitetura e urbanismo 

(representação, BIM, 

GIS e Render); 

P
2

 

U
su

ár
io

 B
IM

 

N
 Necessidade de 

maior 

planejamento; 

Necessidade casual de 

editar/ criar famílias 

adequadas aos 

modelos; 

Necessidade de 

participação da 

disciplina na concepção 

projetual e nas tomadas 

de decisões de outras 

disciplinas do ateliê 

integrado;  

 

D
 

Dificuldade 

sincronia entre 

professores gera 

retrabalho;  

Dificuldade dos alunos 

criarem independência 

com a ferramenta; 

  

Finalização e 

plotagem; 

 

Trabalho com terreno 

no Revit; 

Ainda está tentando 

operacionalizar o Ateliê 

Integrado que é uma 

experiência nova; 

P
 Melhorar 

planejamento; 

Utilização do plugin 

SiteWorks 

Operacionalizar o ateliê 

de forma diferente; 

P
3

 

N
ão

 U
su

ár
io

 B
IM

 

N
 

Necessidade de 

consenso de 

alunos 

desnivelados; 

Necessidade do 

estímulo da cultura 

tecnológica por parte 

dos professores de 

projeto; 

Necessidade de alinha 

mento da filosofia do 

PPP (integração não 

combina com 

flexibilidade); 
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Quadro 13 - Matriz: categorias e contribuições versus dimensões versus resultados (continuação). 

 

 

D
 Desnivelamento 

de alunos gera 

dificuldade; 

O velho jargão “deixa 

que o engenheiro 

resolva”; 

Falta de base de 

sentimento físico dos 

alunos;  

 

Sincronizar os 

conteúdos das 

disciplinas; 

 

Muitos alunos chegam 

na faculdade sem saber 

a diferença entre círculo 

e circunferência; 

P
 

- 

Lembrar que o mestre 

construtor era 

responsável pelos 

aspectos artísticos, de 

projeto e de 

construção;  

Colaborar mais com a 

integração; 

P
4

 

 N
ão

 U
su

ár
io

 B
IM

 

N
 

Necessidade das 

disciplinas 

complementares 

mais atuantes; 

Necessidade de inserir 

a cultura BIM no 

currículo, por exemplo 

em optativas; 

Necessidade de um 

coordenador de projeto 

que articule as outras 

disciplinas no Ateliê 

Integrado; 

D
  

Sincronia dos 

conteúdos dos 

períodos entre as 

disciplinas; 

Alunos têm 

dificuldades em 

trabalhar com Revit 

(muito rígido e difícil); 

 

Parte de estruturas 

deficitária no Ateliê 

Integrado com pouca 

carga horária 

Dificuldade de articular 

todas as disciplinas 

complementares; 

P
 

Destaca a 

importância de 

que as soluções 

sejam tomadas 

dentro do próprio 

Ateliê e não em 

disciplinas 

isoladas; 

Professor de BIM 

fazendo a ponte entre 

os produtos e os 

professores de Projeto 

de Arq. E Estruturas;  

 

Inversão dos conteúdos 

de estruturas para se 

alinhar ao de projeto de 

arquitetura no quinto 

período; 

P
5

 

U
su

ár
io

 B
IM

 

N
 

Necessidade de 

assessorias 

informais com o 

professor de 

estruturas; 

Necessidade de melhor 

noção de 

dimensionamento de 

estruturas por parte dos 

alunos; 

Demanda de integração 

de conteúdos na ementa 

da disciplina; 

 

Necessidade de seguir 

critérios para se atingir 

um produto melhor; 
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Quadro 13 - Matriz: categorias e contribuições versus dimensões versus resultados (continuação). 

  

D
 

O professor de 

projeto acaba 

assumindo a 

carga maior de 

assessoria em 

relação a 

estruturas; 

 

Falta de compreensão 

do limite de domínio 

da ferramenta e do 

projeto pelos alunos;  

 

 

Falta de integração 

entre disciplinas de 

fato; 
P

 

Integrar as 

disciplinas 

formalmente de 

forma a focar em 

processos ou 

produtos 

específicos;  

Focar mais no processo 

de projeto do que nas 

ferramentas;  

 

Discussão do potencial 

da ferramenta para 

atingir produtos 

específicos; 

Discussão de integração 

de módulos como 

exploração de parcelas 

de disciplinas em 

diferentes ateliês; 

              Fonte: Elaboração do autor (2015). 

 

Algumas questões podem englobar mais de uma dimensão, mas será determinada uma 

predominante, neste caso. Da mesma forma é possível que não haja nenhum resultado da fala 

dos entrevistados para determinada dimensão e contribuição.  

 Segundo os dados elaborados percebe-se que a dimensão ambiental, ou seja, questões do 

ambiente acadêmico, foi a dimensão que obteve mais elementos em comum, principalmente 

no que se trata de sincronia entre professores e de planejamento. Fica claro que mesmo com 

todo planejamento feito, ainda é difícil manter todos os professores em sincronia, o que gera 

dificuldades para os alunos e retrabalho.  

 Na dimensão tecnológica, as respostas não tiveram um padrão uniforme. Variam desde 

as questões relacionadas às dificuldades de trabalhar com as ferramentas BIM, até a diferença 

cultural tecnológica entre arquitetos e engenheiros. Percebe-se que o perfil de cada professor e 

a participação de suas respectivas disciplinas na integração é quem da o direcionamento de 

suas respostas, principalmente na dimensão pedagógica, onde surgiram colocações 

interessantes, como a proposta de se ter quatro anos de informática aplicada à arquitetura e 

urbanismo (representação, BIM, GIS e Render) durante o curso que parece uma abordagem 

muito pertinente, considerando a importância das ferramentas digitais na atualidade.  

 A percepção de que os professores da categoria “não usuário de BIM” já assumem a 

importância da tecnologia, mesmo não a utilizando pessoalmente, mas o contato com os 

alunos e com a demanda que tem crescido, faz com que a cultura de resistência às novas 

tecnologias diminua, abrindo espaço para a evolução da implantação e das competências BIM 

nos ateliês de projeto estudados. Da mesma forma, tem-se uma situação oposta, onde um 
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professor da categoria “usuário de BIM” conta com um ambiente acadêmico um pouco 

desfavorável, sem disciplina de apoio à instrumentação BIM, mas que consegue levantar a 

discussão do projeto à temática contemporânea a partir da percepções e experiências próprias.  

 Acredita-se que foram obtidas informações refinadas nesta análise, de forma que as 

opiniões dos professores possam embasar o AI na UFRN, assim como a integração de 

conteúdos na UFPB. Espera-se que o objetivo específico tenha sido atendido em sua plenitude 

e que haja uma contribuição vinda dos procedimentos explorados nesta pesquisa de forma que 

possa enriquecer o cenário da pesquisa BIM em universidades no Brasil.  

 

4.2 A experiência de integração de projeto de arquitetura e estruturas no curso 

de AU na UFPB. 

A experiência da UFPB se tratou de uma participação maior do pesquisador e do 

professor de Projeto, do que dos alunos. Levando em conta o risco de não obter um feedback 

dos alunos, pois eles não têm a capacitação instrumental e conceitual de BIM necessária, já 

que nem só existe uma disciplina optativa que aborda BIM e nenhuma obrigatória. Desta 

forma pode-se considerar que a universidade está em processo de implantação inicial, uma 

forma restrita de ensinar BIM.  

Assim, diante do risco exposto, a experiência focou no relatório da aula proposta sobre 

projeto conceitual e integração estrutural nas fases iniciais do projeto e geração de TI através 

de extração de quantitativos para apoio ao estudo de viabilidade.  

 

4.2.1 Sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB 

 O curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU) foi criado em dezembro de 1974 

(Resolução 18/74 CONSUNI, de 02/12/74) como apêndice do Curso de Engenharia Civil do 

Centro de Tecnologia da UFPB e desde 1975 começou a formar profissionais.  

 Já no ano de 1976 deu-se início a uma reformulação no Plano Político de Curso (PPC) 

com o intuito de promover uma formação mais próxima do perfil desejado para o profissional, 

objetivou-se também adaptar o curso às novas exigências da ABEA, que realizava, nesse 

momento, ações visando a reformulação do currículo mínimo dos cursos de arquitetura do 

país. Nesse período o curso foi estabelecido a partir de três eixos de conhecimento: projeto e 

representação gráfica; teoria e história da arquitetura; e tecnologia.  
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 A última reforma elaborada e colocada em prática é do ano de 2010 e mantém os três 

eixos de conhecimento anteriormente criados no PPC de 1976, denominando-os dessa vez 

como núcleos. Subsidiariamente têm-se as disciplinas relativas ao Estágio Supervisionado e 

aos Conteúdos Complementares. Um dos principais ganhos com as reformas dos Programas 

Políticos Pedagógicos são suas adaptações às novas formas de atuação e anseios de 

posicionamento do profissional. Nota-se isto a partir do trecho abaixo com a descrição do 

perfil profissional buscado a partir desse novo modelo de formação.  

Objetivo do curso: Assegurar a formação de arquitetos urbanistas capazes de 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, 

com relação à conhecer, planejar, projetar e remanejar o espaço de vivência pública 

ou privada nas escalas da cidade e do edifício, considerando as suas relações com a 

história e a cultura, com o meio ambiente, com a tecnologia e a ciência, bem como 

com a criação artística e os princípios éticos, a conservação e a valorização do 

patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização 

racional dos recursos disponíveis. (Fonte: PPC 2012- UFPB) 

 

 Ao analisar grade curricular, percebe-se que as disciplinas têm pré-requisitos e são 

integradas entre si dentro de cada semestre. Essa interdisciplinaridade de conteúdos e de 

trabalhos possibilita a construção coletiva do conhecimento e a produção de projetos e 

produtos mais próximos daquilo que de fato será solicitado pelo mercado. É nesse contexto 

que se escolheu para estudo a disciplina de “Projetos de Edificações IV” que trata de projetos 

complexos e está mais bem descrita no item a seguir.   

4.2.2 Sobre a disciplina de Projeto de Edificações IV 

 A disciplina de Projeto de Edificações IV situa-se no sexto período do CAU da UFPB. 

O projeto trabalhado no período é de uma escola de vários pavimentos, acentuando as 

questões estruturais e de sistemas. A ementa do curso aborda programas complexos através de 

organização e racionalização dos espaços. Também considera as influências do conforto 

térmico, acústico e lumínico.  

 O uso de sistemas construtivos e estruturais avançados sugere uma metodologia de 

projeto baseado em BIM. Mesmo não acontecendo o uso de BIM na disciplina, o professor 

exige considerações e implicações do projeto em relação aos sistemas de instalações prediais 

convencionais e especiais, além de normas de segurança e incêndio.  
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4.2.3 Relatório aula expositiva UFPB – projeto conceitual, áreas, integração 

arquitetura - estrutura.  

 Esta seção relata a aula expositiva voluntária ministrada pelo pesquisador, com 

acompanhamento e participação do docente responsável pela disciplina Projeto de Edificações 

IV, do sexto período do CAU da UFPB.   

 

Objetivo 

 Expor os alunos a novos processos de desenvolvimento das fases iniciais do projeto a 

partir de uma nova ferramenta BIM (Revit), proporcionando desenvolvimento de projeto 

conceitual com estudo formal e de massas (Nível de desenvolvimento LOD-100), integrando 

a concepção estrutural através de discussão de modulação, vãos, balanços, sistema construtivo 

e lançamento estrutural.  Desta forma a aula se configura como uma opção de processo de 

desenvolvimento do projeto integrado. Assim, o professor responsável ofereceu um ponto 

(1,0) na nota da unidade para os alunos que se disporem voluntariamente a utilizar esses 

processos fornecendo dados para a presente pesquisa através dos modelos gerados.   

 

Método 

 A aula expositiva prática teve como recursos didáticos a utilização de 

microcomputador com software em versão estudantil instalado e Datashow para exposição do 

processo aos alunos. Os alunos utilizaram seus computadores pessoais e foram previamente 

avisados para instalarem os programas e utilizarem na aula. A didática utilizada na aula 

aconteceu de forma que o ministrante apresentava as ferramentas e os processos para utiliza-

las. Os alunos concentravam sua atenção para depois colocar em prática, quando se 

concediam pausas com média de 10 em 10 cliques por operação.  

Alunos participantes 

 A aula teve a presença de dez alunos, sendo oito de graduação e dois de pós-

graduação, em um dia facultativo de presença. Dos oito alunos matriculados na disciplina de 

graduação, seis ficaram dispostos a contribuir com a pesquisa acatando a utilização do 

método, com a condição oferecida pelo professor de esclarecer eventuais dúvidas geradas na 

falta de domínio da ferramenta.  
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Processo de Modelagem e projeto conceitual 

 O aplicativo BIM utilizado oferece um ambiente de massa conceitual (figura 47), ou 

seja, uma interface própria para essa fase do projeto. Esta interface simplifica e auxilia a 

elaboração de projetos de viabilidade e do estudo formal da edificação projetada, através de 

ferramentas de modelagem que seguem princípios de extrusão de sólidos, extrusão orientada 

por percursos e junção de formas. Desta forma os estudantes podem explorar formas fora do 

convencional potencializando o estudo formal do seu projeto, sem prejudicar a lógica 

construtiva, ou seja, explorar formas simples ou complexas considerando as questões 

construtivas, uma construção possível.  

Figura 47 - Modelo de massa conceitual. 

 

Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

Implantação e massas 

 Para a implantação e orientação do projeto (figura 48), foi importado um arquivo CAD 

com o entorno do terreno trabalhado, localizado no campus da UFPB. Assim, foi possível 

orientar o projeto em relação aos pontos cardeais, considerar as questões de insolação e 

ventilação e levantar massas no entorno para estudar da relação com o mesmo.  A utilização 

de arquivo CAD existente facilitou o trabalho do entorno, de forma que se possibilita o 

desenvolvimento das massas tornando a relação com o entorno mais próxima da realidade.  
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Figura 48 - Implantação do modelo conceitual com entorno da UFPB, onde se situa o terreno.   

 

Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

Modulação  

 A definição da modulação utilizada fica a critério do aluno, considerando os materiais 

e sistemas construtivos utilizados, além das questões programático-funcionais para definição 

dos módulos ideais em seus projetos. O sistema de eixos (figura 49) do aplicativo permite que 

os elementos sejam vinculados ao mesmo, de forma que em caso de mudança, pode-se 

deslocar apenas os eixos que também moverão os elementos vinculados ao mesmo. Os eixos 

também funcionam como referência no lançamento.  

 

Figura 49 - Grids de modulação. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 O projeto formal/ conceitual apoia o estudo da tipologia do bloco projetado. Com a 

ferramenta Revit também é possível, neste momento, realizar o estudo do envelope (figura 
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50). Desta forma é possível experimentar várias soluções para o invólucro do projeto de forma 

rápida e prática.  

 

Envelope  

Figura 50 - Estudo do envelope. 

 
Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

 O estudo da tipologia pode ainda ser aliado ao estudo do envelope, de forma que se 

pode explorar várias formas e invólucros de forma prática. 

 

Extração de quantitativos (TI) 

 A tabela 2 mostra os quantitativos de lajes extraídos do modelo elaborado em sala de 

aula. Este quadro pode, entre outras coisas, facilitar o estudo de viabilidade reunindo as 

informações das áreas de lajes, níveis em que se encontram, volume de lajes, perímetro e 

quantidade, assim como áreas e volumes totais, apoiando a tomada de decisões de projeto. 

Estas informações são importantes para que se tenha noção em relação à construção de forma 

fácil e prática, mesmo que se trabalhe com formas mais complexas ou menos ortogonais e que 

todas as lajes tenham tamanhos diferentes, o aplicativo automatiza a extração dessas 

informações de acordo com o modelo elaborado, além de que, com a alteração do modelo a 

atualização das informações acontece em tempo real.  
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Tabela 2 - Lista de quantitativos de lajes com areas, níveis, volume e perímetro de cada laje.

 
Fonte: Elaboração do autor (2014). 

 

 Verificou-se que as áreas ficaram superdimensionadas porque foram contabilizadas as 

áreas de pavimentos das massas do entorno, que foram modeladas no mesmo arquivo do 

estudo formal, sendo desta forma, necessária a modelagem isolada das delas para que se 

possam ter as áreas precisas de cada edificação. Dada essa observação, pode-se supor que a 

qualidade dos dados obtidos depende diretamente da qualidade da modelagem feita, então, 

quanto mais próximo da realidade for esta tem maior capacidade de gerar informações 

precisas.   

 

Lançamento Estrutural  

 A utilização do Grid facilita os procedimentos para lançar os pilares, levando em 

consideração o Aplicativo Revit que utiliza restrições agregando os componentes à modulação 

de acordo com a vontade do usuário. Assim pode-se mover todos os elementos de uma vez só 

a partir da mudança do grid (figura 51).  

 Os elementos estruturais são definidos previamente, normalmente já estão no próprio 

template que fornece várias pré-configurações. Neste caso foi utilizado o mesmo template 

desenvolvido na Superintendência de Infraestrutura da UFRN, que conta com vários tipos de 

lajes prontas. As lajes são colocadas em referência aos níveis definidos. Para lançamento dos 

pilares de forma prática utiliza-se os grids de referencia, como dito, selecionando as 

interseções desejadas nos grids. Para o lançamento das vigas de forma prática, faz-se primeiro 

no pavimento superior e depois é possível copiar e colar alinhados nos pavimentos 

subsequentes, em caso de pavimentos uniformes. 
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Figura 51 - Planta com grids de modulação e referências  para elementos construtivos (a) e Renderização básica do modelo 

conceitual (b). 

     (a)                  (b) 

 

 
    Fonte: Ateliê de Projeto IV 2014.2.                               

 

 

 Depois de desenvolver a tipologia, modulação e lançar a estrutura é possível 

renderizar (Figura 52) o modelo para ter uma ideia melhor da volumetria com incidência de 

luz, destacando o modelo conceitual criado. 

 

4.2.4 Discussão dos resultados 

 Os resultados esperados eram que os alunos não se arriscassem muito, visto que não 

cursam disciplina instrumental de BIM obrigatória. Percebe-se a necessidade de um maior 

esforço do departamento para uma implantação efetiva de BIM no curso e propõem-se outras 

ações como pesquisas para estimular a discussão dentro da instituição. 

 

4.3 Enquadramento das experiências de ensino  

A forma diferente como os estudos de caso foram apresentados e estruturados não 

seguindo um mesmo procedimento, não os torna comparáveis. Apesar disso, podem ser 

enquadrados com os mesmos critérios em relação ao quadro de experiências de ensino 

nacionais (quadro 14) de Ruschel et al (2013), levando em consideração os níveis de 

competência BIM, os Estágios de adoção, Fases do ciclo de vida da edificação que são 

abordadas, o modelo e os produtos gerados. Desta forma a pesquisa pode compor o quadro, 

incluindo novas experiências e procurando contribuir para o cenário nacional do ensino de 

BIM.  
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Quadro 14: Quadro de Experiências de ensino nacionais.  

Experiências 

de ensino 

avaliadas 

Níveis de 

competência 

(BARISON; 

SANTOS, 

2011). 

Estágios de 

adoção 

(SUCCAR, 

2008). 

Fases do 

ciclo de 

vida 

abordadas 

Modelo Produtos Gerados 

UFAL 

(ANDRADE, 

2007) 

 

Nível 

introdutório 

(habilita 

modelador) 

BIM 

Estágio 1 
Projeto 

Modelagem e 

produtividad

e 

Modelagem 

paramétrica 

(arquitetura) e 

extração de 

documentação 

automática 

CBM 

(RUSCHEL et 

al, 2011) 

 

Nível 

introdutório 

(habilita 

modelador) 

BIM 

Estágio 1 
Projeto 

Modelagem e 

produtividad

e 

Modelagem 

paramétrica 

(arquitetura, 

instalações e estrutura) 

e extração de 

documentação 

automática 
UPM (FLORIO, 

2007) Nível 

introdutório 

(habilita 

modelador) 

BIM 

Estágio 1 
Projeto 

Modelagem e 

produtividad

e 

Modelagem 

paramétrica 

(arquitetura e 

estrutura) e extração 

de documentação 

automática 
UPM (VICENT, 

2006) Nível 

intermediário 

(habilita 

analista) 

BIM 

Estágio 1 
Projeto 

Integração de 

modelos e 

uso aplicado 

do modelo 

Modelagem 

paramétrica, integrada, 

extração de 

documentação 

automática, 

quantitativos e 

estimativa de custos 
UFSCar 

(SERRA; 

RUSCHEL; 

ANDRADE, 

2011) 

Nível 

intermediário 

(habilita 

analista) 

BIM 

Estágio 2 

Projeto  

Construção 

Modelagem e 

produtividad

e, integração 

de modelos e 

uso aplicado 

Modelagem 

paramétrica, extração 

de documentação 

automática e 4D 

UNICAMP 

(RUSCHEL; 

GUIMARÃES 

FILHO, 2008) 

Nível 

intermediário 

(habilita 

analista) 

BIM 

Estágio 2 

Projeto  

Construção 

Integração de 

modelos e 

uso aplicado 

do modelo 

Modelagem 

paramétrica 

(arquitetura e 

estrutura), extração de 

documentação 

automática, detecção 

de conflitos 4D 
UNICAMP 

(RUSCHEL et 

al, 2010).  Nível 

intermediário 

(habilita 

analista) 

BIM 

Estágio 2 

Projeto  

Construção 

Integração de 

modelos e 

uso aplicado 

do modelo 

Modelagem 

paramétrica 

(arquitetura, 

instalações e 

estrutura), extração de 

documentação 

automática e detecção 

de conflitos 4D 
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Quadro 14: Quadro de Experiências de ensino nacionais (continuação). 

UFRN 

(MEDEIROS, 

2015) 

 

Nível 

introdutório 

(habilita 

modelador) 

BIM 

Estágio 1 
Projeto 

Modelagem e 

produtividade 

Modelagem 

paramétrica integrada 

(arquitetura e estrutura) 

e extração de 

documentação 

automática 

UFPB 

(MEDEIROS, 

2015) 

Nível 

introdutório 

(habilita 

modelador) 

BIM 

Estágio 1 
Projeto 

Modelagem e 

produtividade 

Modelagem 

paramétrica 

(arquitetura e estrutura) 

e extração de 

documentação 

automática 
Fonte: Adaptado de Ruschel et al (2013). 

 

 Entre as experiências expostas destacam-se as que abordam competências BIM para 

além do primeiro estágio, chegando ao nível intermediário, como a UNICAMP e a UFSCar, 

com detecção de conflitos, análise de custos e compartilhamento do modelo, que são 

atividades características do analista BIM, necessitando de um conhecimento conceitual e 

ferramental BIM mais avançado.  

 As experiências novas enquadradas se encontrarem em estágios iniciais, mas têm o 

pleno potencial de desenvolver competências BIM mais avançadas, tanto na graduação quanto 

na pós-graduação. Isso pode estimular as pesquisas na área que abrigam muitos campos em 

aberto. No próximo capítulo são feitas sugestões nesse âmbito através das Considerações 

Finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a intenção de alcançar os objetivos da pesquisa, foram propostos procedimentos 

metodológicos que, apesar das limitações, chegaram aos resultados vistos nos capítulos 

anteriores. Acredita-se que tenha sido alcançado o objetivo geral desta dissertação, de estudar 

como acontece a integração de projetos de arquitetura e estruturas com a adoção de BIM em 

ateliês acadêmicos através do método adotado, que incluiu vários procedimentos de análises 

qualitativas e quantitativas. No referencial teórico metodológico foram expostos e discutidos 

alguns conceitos importantes de BIM, assim como suas vantagens, aplicações e desafios, 

como aponta o primeiro objetivo específico da pesquisa; em um segundo momento da 

dissertação, foram tecidos tópicos acerca da integração de projetos onde são explorados textos 

sobre “processo de projeto em Arquitetura”, “Integração de projetos no ambiente BIM” e 

“integração no ensino de projeto de arquitetura e projeto de estruturas”, assim como 

identificamos instrumentos/ ferramentas, processos e produtos específicos nos ateliês 

estudados. Considerando a importância destes tópicos, o embasamento teórico da pesquisa 

forneceu subsídios para o progresso da mesma e para cumprir o segundo objetivo específico 

da dissertação.  

O ambiente de AI formalmente como uma disciplina também favoreceu a integração. 

Levando em consideração da satisfação dos professores com os produtos exibidos pelos 

alunos, podemos dizer que a tecnologia vem oferecendo qualidade aos trabalhos. Em relação 

ao aproveitamento do potencial da ferramenta, verificou-se que ainda é possível aprofundar a 

exploração desse potencial. Apesar desse fato, a extração automática de quantitativos 

verificada se trata de um ótimo benefício proporcionado pelo BIM, tanto para o quadro de 

esquadrias, quanto para o quadro de áreas, no caso da UFPB, apesar de que eles aprendem a 

elaborar o quadro de extração desejado. O template utilizado já conta com vários quadros pré-

configurados. Isso depende também da necessidade de consumo desses produtos.  

 Recomenda-se uma série de ações para que a implementação de BIM na UFRN e na 

UFPB possa aproveitar seu real potencial. Apesar de contar com o recurso humano de um 

professor expert, que explora abordagens tendenciosas à BIM, a instituição UFPB não oferece 

uma estrutura adequada. São recomendados workshops com a participação de consultores do 

mercado a partir de abordagens colaborativas e parcerias com universidades que 

implementaram a tecnologia. Além disso, recomendam-se mais aulas conceituais, pois 

verificou-se uma falta de entendimento dos principais conceitos BIM por parte dos alunos e 

professores, mesmo usuário de BIM. A adaptação maior no currículo é um importante passo 
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para o avanço de maturidade, uma discussão curricular focada em BIM, com eixos horizontais 

e verticais de integração, pois desta forma estará se alinhando com as tendências 

internacionais do ensino de arquitetura, de forma que envolva disciplinas de tecnologia 

adicionando sistemas e gerando tecnologia de informação, através de extração de 

quantitativos para trabalhar custos e adicionando cronograma para trabalhar tempo (5D). Da 

mesma forma incentiva-se a abordagem de inclusão de sistemas para estudo de interferências 

entre estes sistemas. 

 A integração estudada entre Projeto de Arquitetura e Estruturas gerou produtos que 

satisfizeram os professores, apesar das dificuldades dos alunos em conceber o projeto e ter 

que lançar e dimensionar estruturas, o que é difícil de acontecer na prática, pois geralmente os 

engenheiros fazem esse papel e isso pode sobrecarregar os alunos nas disciplinas, por isso 

uma proposta de integração vertical onde alunos de outros períodos pudessem participar como 

consultores ou analistas, a partir de protocolos pré-definidos, sugere uma abordagem 

interessante. No ensino da ferramenta BIM, devem ser inseridos conceitos de processos para 

que a discussão não induza ao erro conceitual de reduzir BIM a uma ferramenta, mas a 

abordagem de ferramentas, processos e produtos é mais adequada. 

 Na implementação de BIM na UFRN ainda se trata de uma adoção inicial, de nível 

introdutório, que aborda a fase de projeto, com modelo de produtividade e com formação de 

alunos com competência de modeladores BIM, através de modelagem paramétrica, integração 

com estruturas e extração de quantitativos. Já são cinco anos desde 2011 formando alunos que 

tiveram contato com o novo paradigma, em números são 10 turmas, ou seja, 

aproximadamente 200 alunos, o que parece bastante significativo. Desta forma, sugerem-se 

pesquisas que envolvam a absorção dos estudantes pelos escritórios e firmas de projeto, 

construtoras e outros. Os estudantes estão sendo absorvidos pelo mercado? Ou esta camada de 

recursos humanos está tendo seu potencial desperdiçado?  

 Na UFPB, pode-se considerar que existe uma adoção inicial, estágio 1 de BIM, 

formando modeladores em nível introdutório, apesar de ser numa disciplina optativa, conta 

com recursos humanos disponíveis, o que muitas vezes é um dos fatores mais difíceis de 

existir. Os produtos específicos, considerando o relatório de aula, são modelo conceitual 

integrado à estrutura e com extração de quantitativos abordando a fase de projeto. 

 Ressalta-se a importância da gestão de informações com o uso de BIM. A má gestão 

da informação pode desperdiçar dados preciosos se não tiver um consumo final, assim, 

acredita-se que apesar de não ser necessário o professor de projeto ser usuário, ou seja, saber 

utilizar as ferramentas BIM, percebe-se que o fato do mesmo ter esse conhecimento, o 
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possibilita extrair mais dados dos alunos para pesquisas ou o próprio melhoramento da 

disciplina, através dos modelos que podem exibir dados que os projetos plotados não 

oferecem, pois estão embutidos digitalmente. Concluiu-se que a ferramenta escolhida (Revit) 

tem potencial para chegar aos produtos específicos, exigidos pelos professores, tanto os de 

projeto de arquitetura quanto de estruturas, mas aconteceu uma desvalorização parcial da 

tecnologia, por dificuldades do ambiente acadêmico, no caso do AI 2013.1 na UFRN.  

Diante desse estudo, espera-se que esta pesquisa contribua para o cenário nacional e regional 

de BIM, alavancando novas metodologias de projeto que abordem problemas contemporâneos 

da sociedade.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário aplicado aos discentes 

1. O que você entende por BIM em poucas palavras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

2. Relacione os softwares/ instrumentos que utilizou no processo de projeto ligando-os às 

suas respectivas fases: 

Desenho à mão livre     

Autocad      Concepção    

Sketchup      Desenvolvimento 

Revit       Lançamento estrutural 

Outro. Qual? (___________)    Detalhes construtivos 

 

 

 

3. Você teve problemas de interoperabilidade entre softwares? 

Sim (  )  Não (  )  

Se Sim, em quais tipos de arquivos e de importação/ exportação (de qual programa pra 

qual outro)? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Em complemento ao conteúdo estudado no semestre na disciplina de Estruturas I, que 

mudança acredita que ocorreu em relação à sua concepção, compreensão e a 

percepçãodo projeto integrado adquirida com a utilização de BIM/Revit durante o 

projeto integrado: 

 

Diminiu (  )   Permaneceu a mesma (  )  Aumentou pouco (  ) Aumentou muito (  ) 
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5. Em quantos projetos você fez lançamento estrutural na faculdade?  

1(  )   2(  )   3(  )  4 ou mais (  ) 

 

6. Quais as vantagens ou potencialidades que você verificou ao utilizar o Revit no 

lançamento estrutural: 

Nenhuma (  ) Melhor concepção da estrutura (  ) Pôde refletir sobre as consequências 

do lançamento estrutural (  )  Melhor visualização/percepção da estrutura (  ) Fácil 

utilização das ferramentas de modelagem de estruturas (  ) 

Outras Quais? ______________ 

 

7. Quais as desvantagens que verificou ao utilizar revit no lançamento estrutural: 

Nenhuma (  )  Difícil modelagem (  ) Problemas de representação (  )  Dificuldade de 

encontrar bibliotecas (  ) Bibliotecas inadequadas (  )  

Outras (  ) Quais? _________________________________________________ 

 

8. Explique em rápidas palavras suas capacidades para lançamento estrutural em um 

projeto: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. Marque a opção que gerou mais dificuldade para lançar as estruturas: 

Critérios de lançamento (  ) Pré-dimensionamento (  ) Revit  (  ) Tempo (  ) 

(  ) Outro Qual?___________________________________________________ 

 

10. Qual foi sua maior dificuldade em trabalhar com BIM/Revit? 

Biblioteca de famílias (  )  Modelagem (  )  Uso do Template (  ) Adequar 

representação (  ) Falta de domínio do software  (  ) Outras (  )  

Quais? _________________________________________________________ 

 

11. O processo de desenvolvimento do projeto integrado ao de estruturas ficou claro para 

você? Como você descreveria em poucas palavras?  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. Você conhece o currículo vigente A5?  

Sim (  )  Não (  ) 

Se a resposta for sim, você considera-o adequado as atividades integradas?  

Sim (  )  Não. Por que? _____________________________________________ 

 

13. Como você avalia a situação dos computadores e da infra-estrutura oferecidos na 

disciplina Desenho Auxiliado Por computador II e também utilizados para 

desenvolvimento do projeto?  

Adequada (  ) Inadequada (  )  

Se a resposta for inadequada, em que aspectos? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

APÊNDICE B – Roteiro Entrevista aplicada aos docentes 

1. Formação acadêmica: 

 Graduação:_____________________________Instituição:_______Período: _____ 

Pós-graduação:__________________________Instituição:_______Período:_____ 

Disciplina ministrada____________________ 

 

1. O Senhor considera que existe um ensino integrado entre arquitetura e estruturas no 

ateliê integrado? Justifique. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Como se da essa integração? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Como sua disciplina se insere no ateliê integrado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

4. Qual o papel da sua disciplina no ateliê integrado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Como sua disciplina participa no processo de concepção arquitetônico e estrutural? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. Que produtos são gerados no ambiente da integração?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. Quais as dificuldades que percebe nessa integração? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. Como gostaria que fosse feita essa integração em relação à sua disciplina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. Qual o seu grau de conhecimento sobre BIM?   

(  ) Nenhum (  ) Já ouviu falar (  ) Usuário Inicial (  ) Usuário experiente (  ) Expert (  ) 

 

10. Poderia falar sobre as ferramentas de concepção projetual que utiliza na sua 

disciplina? Em que fases do desenvolvimento do projeto são utilizadas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. Que problemas enfrenta em relação às ferramentas utilizadas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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12. Qual o nível de desenvolvimento em que os alunos alcançam nos seus projetos (em 

relação à sua disciplina)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

13. Que avaliação faz dos trabalhos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

APÊNDICE C - Transcrição da Entrevista com o professor  e expert (P1) 

  

 Antes da entrevista, o pesquisador explicou o motivo da entrevista, assim como 

esclareceu ao entrevistado sobre a pesquisa em andamento, desta forma o mesmo começou, 

espontaneamente, a falar sobre o assunto antes que fossem lançadas perguntas e acabou 

respondendo algumas questões que seriam feitas. O pesquisador então conduziu para as 

questões que não haviam sido respondidas, seguindo a ordem estabelecida para o roteiro. 

Abaixo segue o discurso completo do entrevistado transcrito, a partir de uma gravação de voz: 

               Quando a gente ensinava revit® na universidade, descobriu que a gente deveria liberar o aluno para o 

processo criativo, porque aprender e criar simultaneamente dava uns “enrroscos”, limitava o aprendizado do 

produto, ele inventava coisas muito complexas e por outro lado limitava a criatividade porque ele não sabia como 

fazer o produto. Então a gente aprendeu que o melhor processo pra ensinar na universidade era construir alguma 

coisa que alguém já tivesse pensado. Então eles aprenderam modelando a casa do Warchavich, uma casa 

modernista, uma casa “simplesinha”, histórica, e eles construíram aquilo a partir do projeto do Warchavich e a casa 

do Le Corbusier, Vila Savoir, por quê? Porque eles estando liberado do processo criativo de inventar o projeto, ele 

saia construindo aquilo que o outro concebeu, e com isso a gente mostrava que tinha uma metodologia parecida com 

a da obra, como se estivesse construindo uma maquete, como se estivesse construindo, reproduzindo, fazendo uma 

copia da casa no outro terreno, enfim, é um processo que deu muito certo.  

 O Felipe, meu filho, meu sócio, fez em São Carlos, na disciplina de quarto ano de projeto, ele acompanhou 

um processo de criar um ateliê de projeto usando BIM, em rede, como seria no escritório, só arquitetura, quer dizer, 

grupos de alunos trabalhando no mesmo projeto e foi uma experiência extraordinária, nesta turma de graduação de 

quarto ano.  

 A questão das disciplinas de estrutura...Os nossos professores na arquitetura de estruturas, têm muita 



  

135 

 

 

resistência a ir pra essa...eles ficam mais no conceitual do que...nunca consegui fazer com que um software de 

estruturas ou de instalação, isso porque, para o aprendizado de instalações os modelos de ensinos são mais 

conceituais. Agente sabe fazer calculo? A gente sabe, mas teria que reaprender tudo, falando em fazer o projeto 

mesmo, calcular, dizer quanto vai de ferro, que tamanho tem. Eu sei fazer isso? Mais ou menos, então quando estou 

fazendo um anteprojeto, um projeto básico, conceitual, eu lanço uma estrutura, eu discuto o partido estrutural, 

imagino os balanços, eu tenho sensibilidade pra fazer um pré-dimensionamento em estrutura, eu lanço a estrutura, 

claro, não tem como não fazer diferente. Agora, se eu vou querer fazer um projeto de fôrma, mais um projeto de 

ferragem, armações, etc. Eu tinha que estudar de novo, teria que voltar pra escola porque eu nunca fiz isso. Agora a 

discussão do partido arquitetônico, eu sempre fiz com os meus projetistas. Acho que, no Brasil, a caracterização do 

ensino de estruturas para os arquitetos fica meio por aí, apesar de a gente aprender a calcular umas vigas e fazer uma 

ferragem, eu conheço pouquíssimos arquitetos no Brasil que fazem calculo estrutural, a não ser alguns que se 

especializaram nisso, uns poucos. Conheço três.  

 

 

 

A própria disciplina que eles integram, que é Estruturas I, a ementa diz que é uma relação intuitiva com lançamento e 

pré-dimensionamento... 

 

É a primeira abordagem é essa, mas daí eu tenho que ensinar concreto, tenho que ensinar madeira, tenho que ensinar 

metálica, daí já não é mais uma abordagem tão intuitiva, tem que falar um pouco de pré-dimensionamento, tem que 

fazer umas contas. 

 

 

Qual a dificuldade que percebe na integração dessas disciplinas (Projeto de Arquitetura e Estruturas) na 

universidade? 

Eu acho que a gente não conseguiria desenvolver o projeto de estruturas, no curso de graduação de arquitetura, com 

dados suficiente pra integrar no projeto de arquitetura. O que eu vejo acontecer é que os timins das disciplinas são 

muito defasados, quer dizer, o aluno já acabou o projeto básico no fim do primeiro semestre da disciplina, mas ele 

não começou nem a lançar a estrutura ainda porque o professor ainda ta dando matéria teórica. Nunca, casa os 

tempos, muito difícil fazer esse casamento de tempos na escola, no curso de graduação.  

 

O senhor tem propostas nesse sentido? 

 

Eu tenho, tenho sim, exercícios interdisciplinares, chamar o pessoal das engenharias pra trabalhar com a gente, 

porque o curso de engenharia civil é mais carente que o nosso e talvez a gente aprendesse alguma coisa, em forma 

de ateliê de projeto com todo mundo junto. Quer dizer criar um grupo de quarto ano com um grupo de engenharia 

civil, mecânica, hidráulica...“num sei o que” e os alunos de arquitetura, forma uma equipe e faz um projeto; Com 

orientação tanto dos professores de arquitetura quanto dos professores de engenharia. Uma atividade que fosse extra, 

que não fosse dentro da disciplina de projeto IV, não sei, um laboratório de projeto integrado, alguma coisa assim, 

eu acho que seria um aprendizado pra todas as partes.  
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Elencar atores, professores como consultores... 

 

Seria uma experiência a ser feita. Porque que o pessoal das engenharias não estão respondendo bem ao BIM? Na 

verdade que não estão. Estrutura? Os poucos que estão fazendo não estão aproveitando o BIM pra fazer clashs, 

nada, eles entregam e não querem nem saber. O pessoal que ta usando softwares que não são BIM, também não 

estão interessados nessa discussão, o pessoal de hidráulica nem usa, não tem software específico pra eles. Eles fazem 

qualquer coisa. Sem desmerecer de cada uma das atividades, quer dizer, hoje os projetos são suficientemente 

complexos pra exigir respostas melhores do que tem sido dadas.  

 

 

 

 

Então o senhor acredita que nossa competência vá ate lançamento e pré-dimensionamento? 

 

Não, agente tem atribuições mais completas. O curso deve capacitar um pouco mais, eu acho que usar essa 

capacitação plena no exercício BIM, eu acho que o BIM pede mais ainda para poder ser efetivo, eu acho que dai 

esbarra, não sei.  

 

 

Quais os papeis desempenhados pelos arquitetos e engenheiros nesse processo integrado, até onde iria em relação a 

estrutura, por exemplo, na academia? 

 

Eu acho que o arquiteto deve lançar o partido estrutural, o engenheiro deve fazer dimensionamento, deve ser feita a 

conferencia de compatibilidade. Acho que deveria ser feito o exercício de lançar uma outra disciplina qualquer de 

instalações, porque aí que começa a dar uns clashs mais graves, não é arquitetura com estrutura que da as 

interferências maiores, é quando você começa a ter coisa tendo que furar, ne, sistemas que se interpenetram, 

sistemas que de fato interfere um com o outro. Nós temos a disciplina de instalações, mas eu não sei se o professor 

de instalações, o curso de instalações chega a esse ponto.  

 

 

A parte de tecnologia parece um pouco defasada nas universidades... 

 

Eu acho que, do jeito que está o ensino de arquitetura, quer dizer com 3600 horas de currículo mínimo e ta incluído 

aí...tem algumas escolas que incluem até estagio nos 3600, incluem até educação física. É tão pouco tempo pra uma 

área tão ampla que fica tudo meio atomizado, eu temo pela formação das próximas gerações, quer dizer, me 

preocupa a formação das próximas gerações, eu acho que vai ser muito complicado.  
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Na prática, é comum os arquitetos lançarem a estrutura de um projeto, através de um pré-dimensionamento, enviam 

o projeto para um calculista e recebem de volta o projeto estrutural, daí fazem a compatibilização. Mas na academia, 

são produzidos produtos excedentes que não são consumidos na prática pelos arquitetos, como plantas de forma e 

detalhamentos estruturais. Diante dessa realidade, como o Senhor acredita que deva ser tratada essa integração na 

academia? 

Não, planta de forma é a que a gente usa porque é por ela que você consegue ver estrutura, é o único jeito que eu 

consigo ver a estrutura é na planta de forma quando o engenheiro manda. Mas o que que eu faço? Eu quero uma 

laje? Uma laje plana, maciça, nervurada, tem capitel, uma laje cogumelo? Eu lanço uma idéia, falo assim “olha, 

gostaria que fosse uma laje muito delgada, eu pensei num sistema sem vigas, eu imaginei uma laje protendida, é 

possível? Se eu não tenho condições de fazer o dimensionamento, eu lanço a idéia e o calculista tem que responder, 

“não, não da!”, ah então fazer uma laje cubetas, uma laje nervurada? É, talvez. Então ele me da uma resposta do 

dimensionamento disso, mas eu já tenho uma ideia de uma espessura, dos capiteis, mais ou menos já sei o que é 

aquilo, ele vai me confirmar. A gente troca documentos, mando desenhos, falo assim: imaginei isso, mando um 

corte, mando a planta e ele me devolve com os comentários: “oh, o capitel pode ser mas não pode ter um metro só, 

tem que ter dois metros, olha tem tanto de altura, não é como o senhor fez aí, sim ele pode ser chanfrado”. Quer 

dizer, com essa resposta mais fina, eu posso ate lançar uma ideia, mas afinar esse ideia, afinar, refinar essa ideia 

depende desse diálogo.  

 

 

Como o Sr. vê a questão da adoção de BIM nas universidades diante da estrutura dos currículos atuais, que, na 

maioria, ainda não abordam esse novo paradigma?  

 

Em 92 eu assinei as diretrizes curriculares novas, eu sou um dos 70 professores que estavam la no MEC Brasília e 

assinamos propostas de diretrizes curriculares. Antes disso tinha currículo mínimo. Currículo mínimo é um gesso, 

tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, quem quiser põe mais, mas tem que ter a disciplina de conforto 

ambiental, a disciplina de história da arquitetura brasileira...Quando a gente definiu diretrizes, falamos assim: “olha, 

não vamos falar o que tem que ter, vamos falar as áreas do conhecimento, nós vamos falar as matérias, tem que ter 

informática aplicada à arquitetura e urbanismo. O que que é isso? É matéria. Em quantas disciplinas se subdivide?” 

Então as escolas, cada uma vai compor o seu currículo pleno a partir de uma diretriz. A minha escola que eu dirigia, 

eu propus que tivesse quatro anos de informática aplicada à arquitetura e urbanismo, que o primeiro ano fosse 

representação gráfica do arquiteto, o segundo ano fosse BIM, o terceiro ano fosse as questões de GIS (geographic 

information system) e o quarto ano as questões de fotorrealismo, apresentação, processos gráficos de representação 

do projeto. Daí entrava em 3D MAX, essas coisas que os alunos gostam.  

Outras escolas, põem informática aplicada a arquitetura e urbanismo 1, ponto, seis meses, o que que eles dão? CAD. 

Dão Sketchup? Bom cada escola...Tem que atender à diretriz. Como que ela vai montar a diretriz do seu currículo? 

Não está dito qual disciplina tem que ter, está dizendo qual matéria e a matéria você subdivide. Tem que ter teoria e 

historia da arquitetura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada escola diz quantas e o que vai abordar. As diretrizes curriculares que 

estão vigentes são decorrentes daquelas que fui um dos signatários em 92, que é decorrente de uma posição 

internacional dos arquitetos. Charter for architectural education, que é um documento da UIA (União Internacional 

dos Arquitetos)/ UNESCO, que diz como é que tem que ser a formação dos arquitetos. Esse Charter for 
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architectural education, a gente baseou as diretrizes curriculares nele, esse documento tem no site da ABEA.  

A idéia de um Charter é uma formação generalista. Você fala assim “olha é poraqui”, mas não diz como é, cada 

escola vai dizer o seu. Consulte esse documento, está no site da ABEA, eu fiz uma tradução da versão de 2012, um 

documento novo, está la, é interessante.  

 

 

O Sr. poderia relatar alguma experiência de educação BIM dos agentes da indústria AEC não-projetistas, tais quais 

consultores, fornecedores, construtores, no Brasil? 

  

Não. Têm construtoras adotando, poucas. Algumas descobriram a vantagem, mas a noção parcial, não é total. Por 

exemplo, eu tenho dito que outros escritórios estão fazendo BIM, mas daí as pessoas me contam e falam assim: 

“não, mas não está fazendo documentação, mas aquele lá não está fazendo num sei o que”, e eu descubro que sou o 

único escritório que as pessoas confirmam que todo processo está em BIM e que não usa mais outro jeito. O que eu 

vejo é que eles usam várias formulas, tem um escritório que começa no Sketchup, vai pro revit, depois vai pro CAD, 

é uma cesta de soluções, não existe uma receita pronta, entendeu? Eu percebo que a gente é o único escritório de ter 

referencia que faz tudo, só exclusivamente, BIM. Esse da Petrobrás (refere-se a um projeto elaborado pelo seu 

escritório, tendo como cliente a Petrobrás) foi uma experiência assim, inédita, mesmo em padrões internacionais, 

porque a gente recebeu muito arquiteto de fora, que eles olharam assim “pelo amor de Deus!”, eles não estão 

acostumados a ver isso, até o próprio pessoal da Autodesk mesmo. A gente via que eles olhavam com um certo 

espanto, ou seja, eles nunca tinham visto desse jeito, não era corriqueiro pra eles esse processo que a gente estava 

fazendo aqui, com tantas disciplinas, (28) um projeto tão complexo, tão grande, tudo era um pouco novidade. Ah, e 

mais do que isso, um dos pouquíssimos projetos em nível internacional com todas disciplinas em Revit, porque 

quando tem essas integrações com várias disciplinas, eles misturam muito, um ta em Bentley, tem Revit, tem 

Archicad, tem uma mistura maior, mas numa bandeira só, num fabricante só é um dos poucos.  

 

 

Então naquele caso (em relação ao projeto para a Petrobrás) foi feito com o TQS, voltou e vocês modelaram a 

estrutura? 

 

Isso, como o modelo TQS não é confiável, a gente fez no Revit Architecture e não no Structure, porque ele não tem 

a função estrutural, a gente modelou a estrutura pra fins de compatibilização. Vou te dar um exemplo: a escada é 

uma escada em concreto aparente pré-moldada. Como que eu vou desenhar na arquitetura a escada, se isso é produto 

puro da estrutura? Ou eu ponho o modelo da estrutura pra mostrar a escada, ou não tem escada, porque não é de 

alvenaria, é fruto exclusivamente de estrutura, é de concreto e tem que vir de lá, porque se eu interpretar eu posso 

modificar o projeto dele e eu não vou saber se ta certo ou não. Então, pra isso, o que eu fiz? Recebi dele os projetos 

de forma, li como a obra faria, então está me dizendo aqui que essa viga tem tanto de altura por tanto de 

comprimento. Eu ia no Revit e construía aquilo, não ia nem por baixo (NOTA DE RODAPE), a gente ia e construía. 

Com isso a gente pegou alguns problemas, uma espécie de auditoria isso, então já corrigiu de cara algumas coisas 

que estavam esquecidas, equivocadas, que no caso já apareceram direto, furos que estavam fora de lugar, tinha um 

furo que no quarto andar estava numa posição e no primeiro em outra, como assim? Tem que passar um cano em 

cima e um embaixo.  
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Questão das ferragens?  

Ferragens, não, e esse é o problema, porque o modelo de estrutura é nosso, não tem ferro e o projeto de armação não 

tem nada a ver com nosso modelo, pode estar certo ou não, ninguém sabe, mas a gente tinha que ter uma estrutura, 

então nós fizemos uma estrutura, mas uma estrutura feita por arquitetos.  

 

 

Para finalizar, poderia relatar alguma experiência de projeto estrutural BIM no mercado nacional? Que aplicativo foi 

utilizado? 

Não. Não conheço. 

 

 

 

APÊNDICE D - Transcrição da Entrevista com o professor 2 (P2) 

 

O Senhor considera que existe um ensino integrado entre arquitetura e estruturas no ateliê integrado? Justifique. 

O professor de Projeto Arquitetônico, Marcelo, ele passa a necessidade de se projetar com a estrutura em mente, 

com a tectônica em mente, então, os últimos períodos/ semestres que eu tenho acompanhado, a estrutura tem estado 

sempre presente, não só como... Digamos...uma estrutura dentro das paredes escondidas, mas como parte mesmo de 

um partido, de alguns projetos, não de todos, mas de alguns projetos sim. A gente ta trabalhando com habitação 

social e os alunos sempre têm em mente qual vai ser a vedação da parede: Vamos trabalhar com alvenaria estrutural? 

Vamos trabalhar com estruturas metálicas? Preciso criar balanços, então não vai ser alvenaria estrutural. Faz parte 

do processo. Naquele processo de gênese mesmo do projeto tá a estrutura.  

 

 

Como se da a integração em relação a sua disciplina? 

 

Em relação à minha disciplina, nós estamos, inclusive, nesse semestre, agente está exatamente nesse ponto, nós 

terminamos a primeira unidade, onde eles terminam primeiro os estudos preliminares da edificação e estão 

começando a transformar essas ideias em anteprojeto e a gente inclusive conversou que eles precisariam iniciar o 

projeto já, e como a gente vai trabalhar com Revit, no mínimo eles precisam saber...bom, por mais que o projeto 

enquanto você não finalizou e o Revit ele seja moldável, mas certas decisões que vocês tomam elas vão afetar 

medidas, modulações, então algumas perguntas eu faço pra eles, pra eles iniciarem o projeto, alguns, inclusive, não 

tinham respostas ainda pra essas perguntas semana passada, quando a gente conversou. Então perguntava: qual vai 

ser a modulação que vocês vão usar? Não sei. Estamos pensando, estamos definindo. E era importante a presença do 
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professor, estava marcado justamente pra essa aula do professor de estuturas, de estar na sala, o professor de projeto 

estava, era importante que o professor de estruturas estivesse. Nesse caso teve uma “confusão” e ele não estava 

nesse dia, mas a intenção era que ele estivesse no ambiente de ateliê integrado e uma aula especifica em que a gente 

marcou pra ter a presença dos professores das disciplinas complementares de representação, de estruturas e de 

conforto ambiental, que é justamente o início da modelagem do edifício. Início da concepção do projeto e precisa 

passar pro estrutural, então eu perguntava a eles “vocês vão trabalhar com modulação? Sim ou não? Vão trabalhar 

com alvenaria estrutural? Qual vai ser a espessura pelo menos da parede que vocês vão trabalhar? Porque a gente 

trabalha com um template que já tem algumas paredes definidas, mas eles precisam saber minimamente a espessura 

da parede que eles vão trabalhar porque, mesmo que eles definam posteriormente a estrutura interna da parede 

melhor, eles podem editar dentro do Revit e acertar exatamente o que que eles vão usar.  

 

 

Qual o papel da sua disciplina no ateliê integrado? 

 

O papel da disciplina é de dar suporte à representação do projeto, na verdade eles passam por uma...é uma novidade 

pra eles porque eles estão ao mesmo tempo aprendendo a ferramenta que é o Revit e projetando com essa 

ferramenta. Em grande parte estão trabalhando o ateliê integrado, alguns alunos participam da disciplina de Revit e 

não estão no ateliê integrado e dou a eles a opção de trabalhar com um projeto que já tenham em CAD desenvolvido, 

mas a grande maioria da turma ta fazendo as duas coisas paralelamente e então são as duas coisas: eles estão 

representando pra o projeto integrado, a edificação, a gente ta trabalhando basicamente com a edificação porque as 

ferramentas pra trabalhar com urbano são limitadas no Revit e ao mesmo tempo estão aprendendo a ferramenta.  

 

 

Então a sua disciplina participa do processo de concepção, também, direto no ambiente de ateliê?  

 

Sim, participa também, ate porque a gente passa pra eles aquela aula introdutória de estruturas que a gente fez junto. 

Como lançar pilar, como lança vigas, eu deixei no programa e todo semestre eu venho repetindo. Neste momento 

eles tem mais ou menos uma concepção volumétrica, eles tem um partido mais ou menos, mas um partido que ainda 

não esta fechado, não esta completo justamente porque eles não pensaram ainda na estrutura e como executariam o 

edifício e aí é nessa aula que se junta tudo e discute, se resolve isso, começa a colocar os primeiros traços no revit. 

As vezes eles partem da concepção que queremos trabalhar com alvenaria estrutural então eles sabem que eles vao 

ter menos flexibilidade pra lançar vãos, por exemplo; e outros partem: não, queremos vãos, queremos balanços, 

então não vai ser só alvenaria estrutural. Então depende muito da concepção inicial que eles têm e se adequam. 

Os professores de projeto apresentam todas as possibilidades, as opções, os pros e os contras e os alunos decidem de 

acordo com o que eles querem explorar. Tem surgido uma variedade de projetos: estrutura metálica, estrutura de 

concreto, alvenaria estrutural, estrutura metálica ou de concreto com vedação em placas cimentícias, então, até o 

tradicional. De tudo tem surgido, eles tem uma certa liberdade em trabalhar com isso.  
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Em termos de produtos gerados. O que vocês exigem na integração?  

 

Como são conjuntos habitacionais que eles trabalham, as vezes eles tem mais de uma tipologia, as vezes dentro do 

mesmo conjunto tem tipologia de quatro pavimentos, tem sobrado, tem tipologia térrea. Então pra segunda unidadea 

gente pede que eles desenvolvam uma das tipologias, principalmente a mais complexa, em termos de anteprojeto 

simplificado, com plantas baixas cortes, fachadas, uma volumetria básica, a gente ate renderiza rapidamente, so 

externa e na terceira unidade eles desenvolvem as outras tipologias, caso seja necessário, desenvolvem implantação, 

um ambiente ou dois ambientes, então a gente sai com um projeto bem completo.  

 

Em relação às dificuldades da integração o que o sr. percebe? 

 

Bom...da integração a gente precisa acertar muito bem o ritmo da disciplina pra que eu não exija deles que iniciem a 

modelar antes que eles tenham, por exemplo, essa noção básica da estrutura que eles vão usar. Foi o que aconteceu, 

que era pra ser uma coisa que estaria acontecendo em paralelo, mas eles tinham muita duvida, não tinham definido 

ainda qual estrutura iriam usar, mas era pra ser definido em paralelo e acabou sendo definido nessa aula na semana 

passada pela ausência do professor, mas foi uma coisa ocasional mesmo e precisa ficar atualizando, porque as vezes 

tem mudanças no cronograma e todo mundo do integrado tem que saber, por que se não, a gente tem um certo 

descompasso que gera duvida nos alunos e pode gerar um retrabalho pra eles.  

 

Como gostaria que fosse feita essa integração?  

 

Eu acho que o ateliê é bem interessante e a integração que está acontecendo entre as disciplinas de projeto e de 

representação é muito boa. A forma como a gente tem trabalhado no ateliê, uma forma de registro de ter os 

professores simultaneamente, a gente ainda ta tentando acertar exatamente como que vai funcionar. A integração de 

conteúdos em si, independente da forma que ela ta operacionalizada é uma coisa que a gente já tem uma certa 

tradição de fazer aqui no curso, que ta tentando operacionalizar de uma forma diferente, teve alguns ganhos mas foi 

um pouco confuso porque é uma experiência nova. Basicamente o que a gente precisa melhorar é questão de 

planejamento, de conversa, de sincronia entre os professores. O que eu tenho achado interessante é que os resultados 

finais, os produtos são bons mesmo.  

 

 

Qual seu grau de conhecimento sobre BIM?  

Sou talvez intermediário, porque sou usuário desde 2012, quando eu assumi a disciplina de desenho auxiliado por 

computador II. Tive que aprender mesmo a ferramenta. A gente trabalhou com instrução rápida do professor Carlos 

e eu continuei trabalhando com vídeo aulas e livros. Mas trabalho basicamente com a parte de modelagem e geração 

de pranchas, mas as questões de interoperabilidade de BIM, coisas mais avançadas, como não tive oportunidade de 

trabalhar com grupos, ainda não desenvolvo. 
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Poderia falar sobre as ferramentas de concepção utilizadas?  

 

Pra conceber eles usam croqui. Enquanto eles começam a conceber na disciplina de projeto, na nossa disciplina eles 

estão vendo as ferramentas básicas, mas a gente passa também as ferramentas de concepção do Revit, as modelagens 

de massa conceitual, a gente tem a modelagem de topografia, mas eles também utilizam sketchup e maquete física 

do terreno, são várias ferramentas que ocorrem logo na primeira unidade.  

 

 

Que problemas enfrenta em relação às ferramentas? 

 

O primeiro desafio que eles tem é de criar independência. Porque as primeiras aulas que a gente tem, a gente segue 

um passo a passo e tem muitos pequenos detalhes que tem que seguir pra uma modelagem da certo no Revit, e por 

mais que a gente tenha a aula e anotado algo, enquanto eles estão seguindo junto o passo a passo comigo eles 

resolvem a maior parte das coisas sem dificuldade mas eu forço eles a trabalhar independente. Eu passo alguns 

exercícios pra casa e eles têm avaliação que tem que modelar uma coisa com consulta a material, inclusive, em 

dupla, mas eles tem que ter uma certa independência, não ajudo mais e esse primeiro passo de criar independência 

pra modelar é a primeira dificuldade e depois em momentos posteriores, na segunda unidade a dificuldade que eles 

tem apresentado mais é na parte de finalização pra plotagem, que eles precisam se acostumar, eles tem pouco tempo, 

pois basicamente terminam o anteprojeto na segunda unidade e ficam com pouco tempo pra conhecer melhor e criar 

a independência com as ferramentas de plotagem do Revit. Esse semestre vou dar uma aula extra no sábado, 

justamente antes deles entregarem pra gente tentar desenvolver isso junto. Eu acho que eles plotam em papel 

também, mas eu peço que eles me entreguem em DWFX e o modelo digital.  

Na terceira unidade quando eles começam a trabalhar com terreno e fazer a parte externa de implantação no terreno, 

rampas, passeios, vagas de estacionamento, aí o Revit trava um pouco, dificulta. As próprias ferramentas são 

limitadas, geram alguns erros inesperados, enfim, as ferramentas de urbanismo. Parece que o Revit 2015 agora 

incorporou, tinha um plug-in chamado SiteWorks, que trabalhava com isso. O Revit ainda tem muito a oferecer.  

 

 

Qual o nível de desenvolvimento que os alunos atingem em seus projetos? 

 

Chegam em nível de anteprojeto. Detalhamento de alguma ou outra peça, sabe? Alguma proteção solar, uma ou 

outra esquadria, mas não é um detalhamento muitíssimo aprofundado, mas na terceira unidade eles fazem, como a 

gente passa pra eles as ferramentas de renderização e de iluminação, então eles também renderizam o ambiente 

interno e os resultados são interessantes.  

 

 

Eles chegam a desenvolver famílias próprias?  

 

A gente desenvolve famílias na medida em que eles precisam, eles desenvolvem famílias. Na aula a gente 

desenvolve uma porta ou uma janela. Isso na segunda unidade ou na terceira mesmo, mas à medida que o aluno 
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precisar uma coisa específica ele desenvolve. A gente tenta, sempre que possível, trabalhar com alguma que já exista 

e tenta alterar uma que já exista para que não dê tanto trabalho em parametrizar.  

 

 

Qual a avaliação que faz dos trabalhos dos alunos? 

 

Apesar de eles terem dificuldade em se adaptar inicialmente as ferramentas, mas no geral os resultados finais são 

muito bons. Acredito que como ferramenta de integração o Revit vale a pena. Porque o BIM força os alunos a pensar 

nos materiais, o que eles pensam nos materiais, são materiais construtivos e materiais de revestimento e você 

constrói. Pode ate modelar sem lançar pilar e viga no Revit, mas você precisa pensar nos materiais.  

 

 

APÊNDICE E - Transcrição da Entrevista com o professor 3 (P3). 

O Senhor considera que existe um ensino integrado entre arquitetura e estruturas no ateliê integrado? Justifique. 

 

 

Eu considero que a integração foi bastante prejudicada por dois aspectos, dois fatos concretos: Primeiro, haviam 

alunos de três ou quatro projetos diferentes, o que impedia então uma efetiva combinação com o projeto do período 

em si, porque haviam alunos atrasados e alunos adiantados em projeto, então isso dificultava sobremaneira; o 

segundo aspecto, o que dificultou foi o acompanhamento da disciplina de estrutura em si, que enfatizava aspectos de 

estruturas metálicas, que isso so seria visto no semestre seguinte, no então sexto. Esse segundo aspecto, provocou a 

luz nesse reflexo, a mudança de conteúdo das duas “estruturas” e do primeiro, o aspecto importante que podemos 

conversar posteriormente é que integração não combina com flexibilização e se buscava então um currículo, PP, 

integrado e ao mesmo tempo flexibilizado e isso é antagônico.  

Como se da essa integração?  

 

 

Bom, naquele período, prejudicado pelos alunos de diferentes projetos, confindou que a integração se deu de forma 

informal, todos aqueles alunos que me procuravam pra tirar duvidas, acompanhar, eu dava assistência. Mas de novo, 

ficou algo informal porque eu não podia exigir de todos, já que alguns tavam com projetos diferentes. Outro 

dificuldade que complicou sobremaneira, é que eles precisavam de assuntos de estruturas metálicas que só seriam 

ministrados no semestre seguinte. Isso dificultou também. Enfim a integração terminou acontecendo mais de forma 

informal e eu tentei, ao final do terceiro período, exigir dos alunos a concepção, o lançamento estrutural, a grande 

maioria concordou em fazer isso e foi dificultado pelos alunos que não estavam fazendo a disciplina de projeto do 

quinto período, no período 2013.1, que não poderiam entregar, posto que não a faziam.  

 

 

Como sua disciplina se insere nessa integração? 

Ela deveria se inserir se todos os alunos se todos alunos tivessem fazendo estruturas e projeto ao mesmo tempo. Isso 
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seria mais natural, acontece, por exemplo, muito mais a contento no terceiro período, pois no terceiro período os 

alunos não estão atrasados e isso acontece mais. 

É importante destacar que essa inserção não pode se dar pontual, mas sim o professor de projeto tem que vir 

ministrando a importância dessa tectônica, a importância da technê, que é a construção, technê é a palavra grega que 

daí deriva de tecnologia e isso significa technê, diferentemente de fisis que é o mundo natural, teknê é o mundo 

construído. Então essa importância à tecnologia deveria ser dada desde os primeiros, desde a introdução do projeto 

ao projeto. O professor de projeto é fundamental pra despertar nisso um interesse. Não é a disciplina de estruturas, 

num semestre, num período isolado que vai fomentar essa cultura, que vai despertar, ela é, termina sendo, não que 

seja acessória, talvez a palavra é um pouco forte, mas ela é complementar aquela que projeto vinha ministrando, que 

deveria ministrar desde o inicio do curso, desde sempre.  

 

 

Como sua disciplina participa no processo de concepção arquitetônico e estrutural? 

 

Eu acho que é fundamental, eu acho que o aluno não dispõe de um direito de se apartar do aspectro construtivo e do 

aspecto estruturalista. Então ele tem que pensar que todos aqueles riscos no papel tem um rebatimento de custo de 

dificuldade, tudo, viabilidade, principalmente, no sentido executivo. O aluno tem que se preocupar com isso. Agora, 

de novo, a importância do professor de projeto. O professor de estruturas pode vir acompanhando desde o início, 

mas o professor de projeto é fundamental, então eu sou a favor. Mas o que acontece no sentido cultural: 

culturalmente, na UFRN, no curso de arquitetura, os professores de projeto não trabalham os aspectos tecnológicos, 

são muito mais devotados nos aspectos artísticos. Não é exatamente uma crítica que eu estou fazendo. É mais uma 

constatação. Não sei se é questão de uma herança, uma herança que eu digo cultural. Mas eu tenho certeza que 

vamos na contramão do que se faz na América do Sul -  em outros países aqui da América do Sul e em países da 

Europa e do Hemisfério Norte, de uma forma geral,  Europa e América do Norte - no sentido do papel do arquiteto 

versus tecnologia.  

 Inclusive, eu to lembrando agora, há exatos 2 meses atrás eu fiz o levantamento, por conta do A6, todo o 

levantamento das disciplinas de estruturas, de conforto, instalação, construção, que existe, nas melhores 

universidades do Brasil: federais e USP também. A gente é da média pra baixo. Mostra cabalmente que a gente não 

dá o devido valor à tecnologia.  

 

 

Que produtos são gerados no ambiente da integração?  

 

Os que foram gerados...pra mim não foram, porque eu não pude exigir dos alunos... de novo, problemática de 

estarem em projetos diferentes. O que é gerado para projeto é o projeto em si, um projeto mais conformado, mais 

amadurecido, mais estabelecido. Pra mim, o que é comum eu pedir é o projeto de concepção estrutural, como um 

projeto de lançamento, um memorial descritivo, um projeto de formas. É o arranjo estrutural. Isso é o que eu peço. 

Dois exemplos: no terceiro período eles fazem o lançamento de uma igreja e eu peço isso o memorial descritivo e o 

posicionamento, o arranjo estrutural junto com o pré-dimensionamento. Faço isso para a disciplina de estruturas. 

Agora, no semestre 2013.1 que é o foco da questão, eu não pedi absolutamente nada, porque fiquei impossibilitado.  
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Quais as dificuldades que percebe na integração? 

 

Primeiro, a cultura dos professores de projeto; segunda questão a base física, quando digo base física... quando digo 

base física não é no sentido de decorar formulas, não , isso não é necessário. Base física no sentido de sentimento 

físico, força, gravidade, o comportamento que eles chegam. Você pode achar irônico ou triste ou os dois ao mesmo 

tempo, mas às vezes eles chegam sem saber o que é a expressão, uma equação, o que é a diferença entre um círculo 

e uma circunferência, a expressão de cálculo de uma área. Do retângulo, geralmente sabem que é base vezes altura; 

do círculo nem todos sabem. Então, sentimento físico, chegam sem sentimento físico, aos professores a questão de 

não enfatizar a tectônica e pensar a famosa frase, entre aspas, uma frase, um jargão que acho que você vai relembrar 

agora: “isso o engenheiro resolve, deixa que o engenheiro se vira”, então é implícito, ninguém fala, isso não 

explícito mas percebe-se isso.  

 

 

Como gostaria que fosse feita essa integração em relação à sua disciplina? 

Mais do que fazer essa integração em relação à minha disciplina, eu gostaria que tivesse a cultura da tecnologia, 

porque, de novo, a gente está indo na contramão, na contramão do Brasil e na contramão do mundo, penso. Então, 

relembrar que o arquiteto e o engenheiro era uma pessoa única, que era o mestre construtor no passado, então eles se 

preocupavam com o projeto, desde o projeto, desde a parte artística e a construção executava. Voltar um pouco a 

essas origens e se preocupar que o projeto dele precisa ser viável e eu quero executar, ser exequível. Então ele 

relembrar isso, tem toda importância, tem todo esse rebatimento na parte de viabilidade de facilidade, de custo, que 

isso vai melhorar o projeto dele como um todo. Então o que que eu gostaria? Primeiro, que os professores de projeto 

tivessem uma cultura maior, em segundo, então isso tudo ficaria facilitado.  

 

 

 

 

Qual o seu grau de conhecimento sobre BIM? 

Eu diria que sou usuário inicial, eu termino trabalhando com BIM inevitavelmente por conta do projeto de estruturas 

quando tem que fazer integração, então hoje já trabalho com projetos, em TQS, ele joga o plugin pra Autodesk, ele 

já gera tudo em tridimensional, inclusive, quando a armadura já ta detalhada, ele coloca toda essa armadura 

detalhada dentro. Então o TQS fez, inclusive, uma parceria formal com a Autodesk e eles tem investido muito. Só 

que eu vou a reboque disso, eu não...isso pra mim não é importante não. Eu termino fazendo alguma coisa por conta 

do usuário, do consumidor do projeto de estrutura, o empreendedor, mas pra mim isso é...ou quando a gente faz a 

integração com o projeto de instalações. As nervuras da laje nervurada chocaram com a tubulação, com shaft, coisa 

desse tipo.  

 

 

Poderia falar sobre as ferramentas de concepção projetual que utiliza na sua disciplina? 

Na disciplina não utilizam, questão de programas não. Você me lembrou uma coisa importante, isso aí poderia até 

ser registrado. Em algum momento dos semestres anteriores, não lembro exatamente, nós pensamos em fazer com 

que eles fizessem o BIM, a volumetria digamos assim a volumetria digitalizada da estrutura, pra casar com a 
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volumetria da arquitetura. Então a disciplina...só que eu não sou professor de BIM e nem saberia ensinar pra eles. 

Isso seria interessante, agora, naquele momento eles estudavam metálicas. O conteúdo de concreto que era do quinto 

período, por causa desses probleminhas, passou a ser do sexto e o conteúdo do sexto que era metálica, madeira e 

alvenaria (estrutural) veio para o quinto. Acho que essa inversão foi positiva, acho que há dois semestres já que teve 

essa inversão. Então ferramenta a gente não utiliza, termina utilizando mais...porque na concepção, aí eu também 

deixo outra coisa importante: concepção no estrutural é mais um processo artesanal, é criatividade, é o aspecto mais 

criativo de estruturas é a concepção. Depois fica fácil, você até...muita coisa você terceiriza pro computador, mas a 

concepção você não consegue terceirizar não, ela criativa e artesanal. É o que separa, inclusive, os bons dos maus 

engenheiros é a concepção. E aí você já nasce com esse dom? Não, claro que pode melhorar, claro que pode 

trabalhar, mas tem um aspecto assim, inato. Não tem ferramentas, mas essa integração arquitetura, estruturas e 

desenho auxiliado por computador seria importantíssimo, muito bem-vindo. Vou abrir um parêntese na nossa 

conversa aqui pra lembrar uma coisa. Alguns problemas são inevitáveis, por exemplo, agora concreto está junto com 

verticalização, ótimo! Quando chega na primeira, segunda com eles eu digo, na brincadeira, tragam o projeto de 

arquitetura, porque eu preciso lançar. Ora, na primeira unidade eles ainda estão estudando todo o programa de 

necessidade e etc. Então eu preciso de uma coisa que só vai ser meio que terminada da segunda pra terceira unidade, 

então eu trago o projeto de fora. Então, poderia fazer essa concepção com projetos externos, mas aí quando fosse na 

terceira unidade, refaria com o projeto dele, faria o BIM no projeto deles, algumas coisas desse tipo.  

Isso é uma coisa importante também, que a memória de conteúdo deles se dissipa, porque aquilo que eles veem na 

disciplina de estruturas, os professores de projeto não aplicam posteriormente. Então a memória de informação ela 

vai se diluindo. Isso é natural do ser humano. Não turma A ou turma B. Então quando eu falo essa questão de cultura 

de tectônica do professor de projeto antes e também depois que ele tem essa informação continuar a aplicar, porque 

se não, se dilui. O conteúdo se perde naturalmente, porque você está guardando outras coisas e aí aquilo mais antigo 

vai se dissipando.  

 

 

 

 

Que problemas enfrenta em relação às ferramentas utilizadas? 

O professor desconsiderou as ferramentas de concepção. 

 

 

Qual o nível de desenvolvimento em que os alunos alcançam nos seus projetos (em relação à sua disciplina)? 

O nível que eles alcançam é muito bom, porque eles fazem um detalhamento já na primeira unidade, a partir de uma 

arquitetura em que eles fazem a concepção estrutural. Eles...isso é fato. Eu peço pra eles planta de locação dos 

pilares, planta de forma considerando a laje maciça, planta de forma considerando laje nervurada e todos os 

elementos pré-dimensionados, planta de impacto com os elementos pré-dimensionados na garagem. Isso eu acho que 

é bom, porém no semestre 2013.1 isso não foi integrado com arquitetura, voltando a 2013.1 que é o que mais lhe 

interessa. Não foi. Por quê? Porque ali na disciplina de concreto eu trabalhava verticalização e a disciplina de projeto 

trabalhava mais a questão de modulação. Nós estávamos falando linguagens diferentes, eram focos diferentes, eram 

desconectados, desarmonizados, estava descompassado. As duas em si isoladamente, estavam em caminhos 

corretos, mas em conjunto estavam água e óleo.  
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Como avalia os trabalhos? 

Não lembro de ter avaliado os trabalhos, não avaliei. Pela presença dos alunos dos outros isso não valeu nota, tentei 

que valesse três pontos extras, mas os alunos impediram. Impediram no sentido de que ficou um descompasso de 

tratamento, aí ficou heteronômico, não ficou isonômico.  

 

 

APÊNDICE F - Transcrição da Entrevista com o professor 4 (P4) 

Respondendo às duas primeiras questões consecutivamente em uma só resposta.  

O Senhor considera que existe um ensino integrado entre arquitetura e estruturas no ateliê integrado? Justifique. 

Como se da essa integração? 

O ateliê integrado hoje no curso de arquitetura, no quinto período, ele não se propõe a reunir todas as disciplinas do 

semestre, não é isso.  O ateliê é estruturado por três disciplinas principais: estudos urbanos, paisagismo e projeto, 

que são, justamente, os três eixos da formação do arquiteto e urbanista. Essas três disciplinas seriam três módulos 

dentro do Ateliê Integrado, são as principais. Agora, fora essas três, existe o que a gente chama de “as 

complementares” dentro do ateliê integrado, quando eu digo “dentro” é que elas tem atribuição de carga horária. 

Então é um crédito pra cada complementar, aí você vai ter complementar de conforto ambiental, de estruturas e de 

representação e linguagem. Não confundir essas complementares dentro do ateliê integrado com as disciplinas do 

período, de estruturas, de representação e de conforto. E pode, inclusive, estar sob responsabilidade de outros 

professores que não os mesmos que estão nos complementares do ateliê integrado. Qual é o papel dos 

complementares do ateliê integrado? Dar suporte aos três professores que estruturam o ateliê, de paisagismo, estudos 

urbanos e projeto. Então esses professores de complementares nas suas áreas específicas vão dar suporte pra 

elaboração da proposta do ateliê, que é projeto, um tema só pra todos os alunos, ta certo? Esse é o ateliê integrado.  

 

 

 

Como sua disciplina se insere no ateliê integrado? 

Qual o papel da sua disciplina no ateliê integrado? 

Sou responsável pela disciplina de Projeto III, no quinto período. Projeto normalmente, de certa forma aglutina as 

outras áreas, mas no caso do ateliê integrado existe uma componente muito forte de análise urbana, no início do 

semestre. Então, no inicio do semestre, as primeiras semanas a gente concentra os módulos Paisagismo, Projeto e 

Estudos Urbanos em aulas específicas, em conteúdos específicos. É o momento em que cada professor está 

transmitindo os conteúdos específicos das suas subáreas, das suas disciplinas.  

 Estudos Urbanos vai fazer a análise urbana da área; Paisagismo vai ler todos os componentes da paisagem 

natural, construída; e Projeto começa a inserir o tema do período, que no caso é habitação social. Então a gente 

trabalha com referências, exemplos de boas práticas e vai trazendo o que a gente quer para o semestre, em termos de 

projeto. Um pouco de Plano Diretor, Legislação, você vai preparando-os. Esse primeiro módulo, inicial do Ateliê 

Integrado, você prepara o aluno ou o grupo ou as equipes de alunos para desenvolver o projeto na segunda unidade.  

 Na segunda unidade quando você já tem o terreno escolhido, já tem a área analisada, a legislação, já 
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montou todos os condicionantes de projeto, começa a desenvolver propriamente dito a proposta arquitetônica. Então, 

aí sob duas leituras: no caso da disciplina de Projeto o que é que ela vai trabalhar? Tipologias, vai trabalhar o 

programa, o conjunto urbano, o partido urbanístico, o plano de massas, a planta baixa, todos os subprodutos que vão 

compor o projeto de um conjunto habitacional, que é o que a gente trabalha.  Nesse momento da segunda unidade, 

que o aluno começa a desenvolver o projeto...lançamento de estruturas, está certo? Nesse momento os 

complementares começam a aparecer, os complementares que eu digo, as disciplinas complementares. Então a gente 

tem alguns encontros, no ateliê, encontros durante as orientações. 

 Ás vezes o professor de representação já pediu, por exemplo, os procedimentos de modelagem do terreno. 

Independente da disciplina de representação, ele está trabalhando com as demandas do grupo, do ateliê. Então, nesse 

momento estruturas, teoricamente, entra. E estou dizendo “teoricamente” porque vai ter que ajustar cronograma, mas 

Estruturas entra, Representação e Conforto. Conforto ajudando na orientação correta, Representação já modelando 

os componentes e Estruturas lançando a estrutura, ajudando a definir sistema construtivo, lançamento estrutural. E o 

projeto, a minha disciplina ela vai reunindo todas essas informações e desenhando. Então, isso é como a disciplina 

se integra e o papel que ela desempenha no Ateliê Integrado.  

 Agora lembrando a você que, por exemplo, definir o sistema construtivo. Se for estrutura metálica, vai lá 

definir os vãos dos pilares, depois o professor de Estruturas vai ajudar neste momento. Mas o projeto pede isso, pede 

lançamento estrutural.  

 

 

 

 

Como sua disciplina participa no processo de concepção arquitetônico e estrutural? 

No caso da Habitação Social, você tem já um acumulado de sistemas construtivos que são utilizados. Como a gente 

trabalha com verticalização até 4 pavimentos, então, fatalmente o  aluno vai usar alvenaria estrutural, ou vai usar 

concreto ou vai usar estruturas metálicas. É isso que tem ocorrido. Então, na segunda Unidade, quando começa o 

desenvolvimento do projeto, e a gente trabalha racionalização da construção, pré-fabricação, o aluno é obrigado, ele 

se vê obrigado na verdade, no processo de definir o sistema estrutural. Pra saber se vai ser flexível, se vai ser 

alvenaria estrutural, se não tem flexibilidade, certo? E aí ele se vê obrigado a vê isso no início da segunda unidade, 

então, na concepção, ele já tem que está com a noção de estrutura, de racionalização, se vai ser painéis, drywall... 

Falando ainda do ateliê, certo? O que acontece quando eu olho para as disciplinas do período, que estão fora das 

disciplinas do Ateliê Integrado? No caso Estruturas, o próprio Projeto Pedagógico teve que inverter, porque no 

quinto período era “dado” só concreto armado e os outros sistemas, metálicas, madeira, isso era “dado” no sexto. 

Mas agora inverteu, no quinto eles estão vendo metálicas. Mas aquilo que eu lhe digo: isso independe do Ateliê 

Integrado. A integração ela está garantida dentro do Ateliê Integrado com professores de diversas áreas, inclusive 

com professor de Estruturas. Entendeu? Antes a nossa integração vertical entre as disciplinas do período era pensado 

dessa forma. As disciplinas tinham que integrar. Hoje com a figura do Ateliê...existiu o ateliê mas com essa 

filosofia, estruturas vem pra cá, o mesmo professor teria uma aula dentro do ateliê. Agora não, agora você separa o 

Ateliê, ele é autônomo, digamos assim, mas ele integra com a carga horária dele, cada complementar tem um crédito 

e os três que estruturam têm seis.   

 

  



  

149 

 

 

Que produtos são gerados no ambiente da integração?  

Olhando pro Ateliê Integrado, eles têm que responder aos produtos relacionados ao desenvolvimento do projeto nas 

suas fases, por exemplo, a gente sai da primeira unidade para a segunda com o plano de massas. O plano de massas, 

ele é apresentado em meio digital. Ele é uma leitura da legislação, de gabarito, de tipologia e do terreno, as curvas de 

nível, ele vai ser modelado, a gente pede modelado. Onde vai ser modelado pouco importa pra esse momento da 

disciplina. Pode ser no Sketchup, pode ser no Revit, a gente quer a modelagem do terreno e o Plano de Massas. Na 

hora que entra na segunda unidade...toda a segunda unidade, que é o desenvolvimento do projeto, implantação, 

movimento de terra, definição de edifício, plantas baixas, tipologias, cortes, elevações, o projeto completo. O aluno 

entrega ele impresso. Porque impresso? Justamente pra ele exercitar a representação. E aí, o professor de 

representação tem que dá um suporte mais efetivo, não só com diagramação, mas justamente no desenho das 

pranchas e dos sistemas. Onde que está a estrutura, os pilares, os painéis, entendeu? Porque agora o produto é 

representado, ele é impresso e também em digital, porque vai ter renderização e imagens. O projeto completo e a 

gente, no nosso caso, como é conjunto habitacional, trabalhamos com A2 (tamanho do papel). Então esses são os 

produtos. Na terceira unidade, a gente faz os ajustes, corrige a segunda e a terceira unidade é simplesmente a 

exposição do projeto em meios digitais, transformados em painéis, que é pro aluno exercer o poder de síntese da 

análise urbana, da solução do projeto desenvolvido e a conclusão, ele coloca isso em dez painéis.  

 

 

Quais as dificuldades que percebe nessa integração? 

Pra mim a integração é uma questão de gestão, ela não é...Não existe, ao meu ver, dificuldade de assimilar, isso eu 

estou dizendo pela primeira vez pra você, porque a gente vai também amadurecendo. Mas no caso do nosso período 

são duas leituras. A primeira é a leitura da gestão. Se você tiver uma gestão bem feita, um coordenador de projeto 

que articule os obrigatórios, porque os três professores que estruturam o Ateliê, eles precisam estar o tempo todo 

interagindo, pois embora cada um seja de uma área, mas na segunda unidade todos passam a discutir o projeto. 

Então não existe mais separação, todos são arquitetos dentro da hierarquia do Ateliê, do mesmo nível, eu vou dar 

opinião sobre paisagismo, sobre a morfologia urbana, sobre o edifício e eles também. Eles têm que entrar na área do 

outro, porque a idéia é a filosofia da colaboração, que é uma coisa importante pro BIM, mas a gente tenta 

estabelecer essa colaboração e o embate de ideias, a divergência é didática no Ateliê, ela não é vergonhosa, os 

professores não precisam compartilhar da mesma opinião, pelo contrário, tem momentos que a gente faz questão de 

exacerbar pros alunos posições diferentes e eles adotem a que a acharem que é a melhor.  

 Então, falando em dificuldades, a primeira é ter alguém, dos três, responsável pela gestão. Se não, os três 

coordenares, precisa realmente ter procedimentos mínimos acordados, reuniões extraclasse, de avaliação do 

andamento, isso é gestão. Agora a outra leitura, falando dos conteúdos técnicos. Eu acho que uma deficiência, 

falando do BIM, é que precisa que o professor que esteja responsável pela Representação e Linguagem do quinto 

período, dentro do Ateliê Integrado, ele venha com o objetivo de desenvolver o projeto no sistema BIM. Pra isso ele 

tem que montar um Plano de Curso específico junto ao Ateliê Integrado. Isso não tem sido feito. Pra ter essa 

integração...que foi o que você tentou fazer, ir pra dentro do Ateliê e tentar unir a orientação do professor de 

Estruturas e de Projeto utilizando BIM pra desenvolver a proposta. Eu acho que o ponto chave do Ateliê Integrado 

está no planejamento de como os complementares devem participar do processo, sobretudo, na segunda unidade, que 

é onde o projeto é desenvolvido.  

Então, por exemplo, o coordenador, neste momento, pode ser o cara que dá o BIM. Porque ele vai pegar as 

informações. Não necessariamente precisa ser ele o coordenador, mas se todos professores tiverem essa visão, então 

o BIM passa a ser incorporado como um ponto estratégico do Ateliê. Precisa ter esse consenso entre os professores. 
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BIM pode atuar, digamos assim, pra geração dos produtos, eu acho que é o momento oportuno pro BIM, porque 

você vai gerar o projeto gráfico ao final da unidade e a gente não gera relatório, não gera nada, porque não dá tempo.  

 Talvez essa seja a dificuldade, de olhar pro Ateliê Integrado e entender qual o papel do professor de 

Representação e linguagem, além de ajudar na diagramação, na confecção do produto impresso ao final da segunda 

unidade. Qual é o papel do professor? Se for na modelagem, ele tem que entrar no processo com esse objetivo. Isso 

vem sendo feito. Então pra mim a dificuldade do Ateliê Integrado é essa, o professor de Representação formatar sua 

atuação pensando nisso, como integrar Estruturas, Projeto, ele entrar com esse objetivo, nos produtos, nos desenhos, 

ele enfatizar os componentes construtivos.  

 

  

Como gostaria que fosse feita essa integração em relação à sua disciplina? 

Era isso, realmente, ter essas áreas das complementares mais atuantes, principalmente neste momento, na segunda 

unidade, que de uma certa forma, cai de novo no primeiro ponto que é a gestão, na coordenação dos projetos, talvez 

isso hoje nos escritórios seja um problema, que só é resolvido quando coloca um cara que coordene os projetos. 

   

Qual o seu grau de conhecimento sobre BIM?   

Grau mais teórico e conceitual e não é usuário de Sistemas BIM.  

 

 

Poderia falar sobre as ferramentas de concepção projetual que utiliza na sua disciplina? Em que fases do 

desenvolvimento do projeto são utilizadas?  

Eu trabalho fundamentalmente, no quinto período, com modelo físico. Nó início do processo do projeto, antes de 

entrar no desenho, que é a segunda unidade, a gente tem uma fase de concepção, que eu trabalho com prototipagem. 

terreno com modelagem virtual/ digital e aí manda pra cortadora à laser, então a gente modela o terreno.  

 Já fizemos isso com materiais mais fáceis de cortar pra fazer intervenção como isopor, mas a gente tem 

usado papelão. Uma vez modelado o terreno, a gente usa o Pepakura, para modelar as tipologias, é um software que 

pega o volume e desdobra em planos para você fazer o corte e montar. Mas antes disso, até chegar esse momento, a 

gente trabalha com plano de massas, como já falei, em meio digital. Aí os alunos usam Sketchup, o próprio Autocad, 

só volumetria, certo? Para entender.  Aí o segundo momento é o modelo físico. Quando eles fazem o modelo físico 

eles percebem problemas dimensionais, massas muito incompatíveis com o entorno ou implantações que não 

ficaram muito adequadas com a topografia.  

 A gente faz um pequeno Workshop para mostrar essa necessidade de ajustes, e aí “ataca”, o desenho 

gráfico, nos programas de desenvolvimento de projeto, principalmente o Autocad e, agora o Revit. Na segunda 

unidade fica um pouco dividido, tem aqueles que se sentem melhor com um e com outro. Agora, como na disciplina 

de Representação e Linguagem, fora do Ateliê, pelo fato de ser o mesmo professor e ele estar dando revit lá, os 

alunos têm desenhado com Revit no ateliê, a maioria. Porque é o mesmo (professor). Se não fosse o mesmo, o cara 

que tivesse dentro do ateliê, a gente exigiria que fosse o Revit.  
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Que problemas enfrenta em relação às ferramentas utilizadas? 

Não tem problemas em relação às ferramentas. Alguns alunos reclamam que o Revit é muito difícil e muito rígido, 

mas ao meu ver, pro tema que a gente está trabalhando, Habitação Social, que precisa de um sistema muito bem 

definido, projeto simples, barato, acho que ele atende perfeitamente. Então ninguém trabalha com projetos 

complexos, peles geométricas muito complexas, porque são construções racionais. Então pra integração Arquitetura 

e Estruturas, acho que o quinto período é perfeito. Acho que vale a pena insistir. 

 

Qual o nível de desenvolvimento em que os alunos alcançam nos seus projetos (em relação à sua disciplina)? 

Acho o nível muito bom. Cada vez gente está entrando mais na problemática da Habitação Social, a gente já teve 

momentos de partir de grandes estruturas, grandes edifícios, edifícios em fita, fitas extensas, edifícios de seis, sete 

pavimentos, com entrada intermediária, de quatro pavimentos, adequados à topografia. Como também passamos a 

trabalhar pequenos conjuntos, sobrados, mais adequados, por exemplo, à realidade de Natal e a racionalização se 

aplica nos dois casos, então não é o tamanho do prédio que vai interferir.  

 Acho que os alunos estão mais atentos. Na ultima turma percebemos uma evolução muito significativa na 

implantação. Eles conseguem sair de uma condição muito básica de desenho urbano e juntamente com a 

problemática das tipologias, eles chegam no projeto, no final do semestre, muito legal. Eles melhoraram bem.  

 Estruturas, ainda acho deficitário, a carga horária ainda acho pequena pra você trabalhar mesmo o sistema 

construtivo de maneira efetiva. Aí como podemos resolver? A menos que o professor do período incorpore o tema 

na sua disciplina e desenvolva lá o sistema. Aprofundaria mais, porque o Ateliê tem que dar conta de tudo, então às 

vezes não dá tempo de... O tempo destinado ao desenvolvimento do sistema ele ta muito restrito a um crédito do 

professor de estruturas, então talvez pudesse aumentar essa carga horária sem precisar de professor de fora, pois é 

melhor resolver lá dentro. Então se aumentar um pouquinho a carga horária da complementar daria uma 

potencializada. Se o professor trabalhar junto com o de representação, dentro do ateliê. Acho que o segredo é ficar 

dentro do Ateliê.  

 Agora evidentemente se na política do curso, você tem uma estratégia de nas optativas começar a inserir a 

cultura do BIM pra valer, claro que o aluno vai ficar mais preparado.  

 

 

Qual sua avaliação dos trabalhos? 

EU acho que o aluno absorve bem o BIM e muito melhor o sistema construtivo, só precisa da gestão do coordenador 

olhar pro Ateliê Integrado dando a devida importância a essa questão da integração dos projetos. Por exemplo, como 

a gente vem trabalhando muito, eu acho que em relação a esse tópico, eu acho que já teve períodos melhores, por 

exemplo quando você estava lá, eu senti que a resposta pra o problema da estrutura ela veio mais bem desenhada, as 

explosões, as perspectivas explodidas. Mas esse semestre, como o professor do complementar não entendeu, não deu 

o suporte necessário, no timing que o projeto precisa. Então já chegou um pouco no final, pediu para fazer ajustes, 

não participou desde o início, entende o que quero dizer? Porque é um período de racionalização, tem que ter o cara 

da estrutura ali muito presente e o cara do BIM que vai fazendo a ponte com o produto. Por isso que acho que o 

professor de projeto que teria que coordenar, então eu faria essa gestão. Acho que os complementares em geral 

precisariam estar mais presentes no Ateliê. Se a gente for olhar pro BIM, a integração entre Estruturas e Projeto 

através de BIM, eu precisaria testar isso aí. Mas acho que se o professor de BIM que é arquiteto entrar no período 

com essa função de articular o professor de Projeto com o de Estruturas, claro que isso de forma integrada. Porque 
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na verdade, todos os professores são arquitetos, então primeiro a gente tenta romper com essa segmentação. Por 

exemplo, se você entrar lá como professor de Representação e Linguagem eu vou trabalhar com você. Vou dizer: 

olha, esse componente queria que não fosse desenvolvido com essa geometria, por exemplo. Então acho que a 

grande contribuição que Ateliê pode dar, acho que é você desenvolver nos participantes, tanto professores como 

alunos, o espírito colaborativo de desenvolver arquitetura e construção coletivamente.  

Acho que os alunos representam melhor, hoje, são muito rápidos e operam com vários softwares, não só Revit. 

Então, eu acho que mapear isso também seria muito interessante. Porque às vezes a gente fica só olhando pro BIM, 

pro período e pro Revit e  na hora que se vê os painéis na terceira unidade, a maioria faz no Revit, mas outros não. 

Agora olhando pro Revit eles melhoraram muito, tanto é que no TFG a maioria é no Revit, então numa etapa futura, 

talvez você querendo olhar como o BIM se insere, se você pegar alguns TFG’s, isso pode dar um bom tema.  

 Mas a avaliação que eu faço é que o BIM proporcionou do aluno ver melhor os aspectos construtivos do 

edifício, projeto, o que é janela, o que é porta, foi importante pra esse tema e pro detalhamento que a gente quer 

chegar.  

 

 

   

APÊNDICE G - Transcrição da Entrevista com o professor 5 (P5) 

 

O sr. considera que existe um ensino integrado entre arquitetura e estruturas no ateliê integrado? Justifique.  

Na verdade, na ementa da disciplina existe uma demanda por uma integração dos conteúdos. A integração não é com 

outra disciplina, em si, mas sim a integração do conteúdo, não necessariamente integrado com outra disciplina. 

   

Como se da essa integração e como essa disciplina se insere? 

Não tem uma integração real. Simplesmente o que a gente faz? A gente tem consultorias com outros professores da 

área de estruturas, que ajudam a gente no desenvolvimento da questão estrutural com os alunos. Então, de novo, não 

tem uma integração real com as disciplinas, tem uma integração de conteúdo. Essa assessoria acontece 

informalmente. 

 

Como a sua disciplina participa no processo de concepção arquitetônico e estrutural?  

Bom, existe uma demanda do ateliê. Como disse, na ementa tem uma demanda. O que a gente faz é mostrar pros 

alunos quais são as considerações que tem que serem apresentadas referentes ao projeto deles, quer dizer, a gente 

explica pra eles como funcionam os grids, dimensionamento de pilares, pré-dimensionamento de pilares, de vigas e 

de lajes, o que ajuda eles a escolherem um sistema estrutural eu seja compatível com a proposta do projeto deles e 

orienta eles em termos de otimização do sistema estrutural. Nesse papel eu estou muito mais presente em sala de 

aula. Eu acabo assumindo também esse papel de consultoria de otimização e compatibilização. 

 

Que produtos são gerados nessa integração?  
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Gera produtos bastante específicos. O aluno é obrigado a apresentar um diagrama estrutural tridimensional, onde ele 

demonstra, nesse diagrama estrutural, a modulação dos pilares; Demonstra também as questões das juntas de 

dilatação, pois são edifícios de grande porte. Eu estou falando acima de 30.000 m². Então, definem as questões de 

dimensões de lajes. Em termos de produtos específicos, temos o diagrama estrutural, que apresentam as lajes, vigas, 

pilares e uma proposição de fundação; Tem a questão da repercussão da estrutura no espaço arquitetônico, que 

também tem que ser apresentada e uma argumentação textual de “o porque da escolha do sistema”.  

 

 

Em relação às dificuldades que percebe na integração com estruturas? 

Minha impressão é que, se houvesse de fato uma integração da disciplina, não do conteúdo, talvez a gente 

conseguisse avançar mais no ateliê. Por exemplo, se a gente tivesse uma disciplina de Sistemas Estruturais no 

mesmo período que a gente tem esse ateliê de projeto IV, a demanda poderia ser integrada e o conteúdo do ateliê de 

Projeto poderia ser muito mais focado em processos ou até mesmo em orientação de produtos específicos. No caso, 

eu tenho que focar boa parte do tempo no caso de questões estruturais, mesmo, que a gente não tem esse suporte 

direto. Por ser integração informal com professor de outra disciplina, a gente acaba fazendo a maior parte do 

trabalho com o professor de projeto.  

Por parte dos alunos muita deficiência, inclusive. As deficiências são da determinação da ordem de entendimento de 

pré- dimensionamento, até vícios com relação a dimensionamento de estruturas, baseado em estrutura residencial. 

Então eles partem de modulações de 3,5m x 3,5m ou de 4m x 4m, como se fossem sistemas de pré-moldadas. Então 

é uma falta de conhecimento da produção contemporânea da construção, não só da produção arquitetônica, mas 

também uma certa limitação no que diz respeito à escolha de sistemas estruturais, eles conhecem a casa deles, 

basicamente. É isso que eles conhecem, eles precisam de um repertório mais amplo. Experiência e questão de falta 

de construção do repertório mesmo.  

 

   

Como gostaria que fosse feita essa integração? 

Na verdade, tem uma discussão que a gente está tendo agora, que parece bastante interessante, que é a discussão de 

integração de módulos, que á a exploração de parcelas de disciplinas que seriam distribuídas em diferentes ateliês. 

Então, não existe a necessidade de uma disciplina completa acontecendo a todo o semestre, mas poderia ser módulos 

de um determinado conteúdo, mas que poderia ser disperso durante a formação. Então essa é uma discussão que 

parece bastante interessante que a gente esta começando a conhecer agora.  

Qual seu grau de experiência em BIM? 

Eu considero que tenho muita coisa pra aprender. Posso ser um expert hoje e daqui a dois meses ser experiente, 

porque não me atualizei o suficiente. 

 

 

Poderia falar sobre as ferramentas de concepção projetual utilizadas?  

EU tenho focado muito mais na discussão de método do que na questão de ferramenta, por um motivo que, na 

verdade, tem origem no meu Doutorado. O meu orientador não fazia exigências de ferramentas. Fazia exigências de 

conteúdo. A fundamentação básica das exigências dele era tridimensionalidade. Então ficava a critério do aluno a 
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decisão de qual ferramenta utilizar desde que ele alcançasse o mesmo produto. Então a discussão era feita com os 

alunos no inicio do semestre era uma introdução sobre BIM, sobre o potencial das ferramentas pra alcançar os 

produtos que eram pedidos no ateliê. O que eu faço é semelhante a isso, em função da experiência que a gente teve 

lá nos Estados Unidos. Então, eu explico pra os alunos o que é o produto do ateliê, mostro pra eles que usando 

ferramentas BIM talvez eles tenham mais sucesso ou um pouco mais de agilidade na produção e com isso mais 

tempo livre pra pensar o projeto, do que necessariamente eles teriam usando outras ferramentas, mas não os obrigo a 

usar uma ferramenta ou outra. É praticamente obrigação, mas não é obrigação. Tanto que eles usam Sketchup ainda 

e CAD de uma forma precária, os dois. Eles não entendem que existe um lado BIM do Sketchup. Eles realmente 

utilizam as ferramentas, tanto do CAD quanto do Revit, como ferramenta de representação gráfica, eles não usam 

como ferramentas de projeto. Corel e Photoshop muito pouco. A gente ta tentando, aos poucos, inserir mais e mais 

conteúdo como ferramental de projeto, mas está difícil!  

 

 

Que problemas enfrentam em relação às ferramentas que utilizam?  

Da minha perspectiva é muito mais um entendimento do real papel da ferramenta, eles não tem uma compreensão 

clara de qual que é o papel da uma ferramenta e eles não entendem onde está o limite deles frente à ferramenta e 

onde está o limite deles frente ao projeto. Eles usam muito a ferramenta pra dar desculpa, no que diz respeito aos 

limites deles frente ao projeto. Então, pra mim é uma coisa meio nebulosa, a discussão da limitação da tecnologia e a 

limitação do projeto. Eu acho que a maior limitação que a gente tem é, realmente, a falta de compreensão deles das 

limitações projetuais deles pra eles poderem claramente declarar as limitações deles como usuários de uma 

determinada ferramenta. Em outras palavras, se eles soubessem o que eles não sabem ou que eles precisam saber pra 

projetar bem, a ferramenta ficaria mais fácil de ensinar. O problema é que eles não sabem projetar bem e querem 

usar uma ferramenta que eles não dominam, então acaba misturando uma coisa com a outra.  

Tem melhorado bastante e o pessoal tem entendido. Como eu tenho fama de carrasco, o que acontece? Tem dois 

tipos de aluno que se matriculam comigo: Um grupo de alunos que quer ter a experiência de ter aula comigo, 

sabendo que vai ser difícil e tem o grupo que dormiu e perdeu a matrícula com outro professor. E aí, normalmente 

esse segundo grupo acaba desistindo da disciplina e o primeiro grupo vai até o final e consegue um resultado 

bastante positivo. Está havendo bastante esforços, eles estão entendendo que seguindo determinados critérios se 

chegam a produtos melhores.  

 

 

Que nível de desenvolvimento alcançam? 

Diria que um estudo preliminar sofisticado. Vou dizer 65% do caminho pra o anteprojeto. O meu entendimento do 

que é um estudo preliminar, no caso, é uma solução arquitetônica completa, que eles tem que discutir materialidade, 

plasticidade, forma, solução funcional, estruturas, sistemas sanitários, sistemas hidráulicos, então tu tem um edifício 

completo. O que que faltaria pra ser um anteprojeto? Faltaria uma aprovação do atendimento do programa de forma 

bem refinada mesmo, saber que o aluno cumpriu o programa a risca e que existe, de fato, um potencial construtivo 

real. Dos quatro semestres que eu tenho lecionado aqui, eu vou dizer que talvez eu vi dois projetos que chegarama 

anteprojeto, próximo de anteprojeto, muito próximo de anteprojeto.  
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Que avaliação faz dos trabalhos deles? 

É uma avaliação um pouco distorcida, porque eu tenho um nível de exigência alto, eu sei disso. Porque tem um 

monte de professores que fica falando que eu exijo dos alunos demais. Vários professores dizem que eu exijo 

demais, que não precisa exigir tanto, num sei o que...No fim das contas, parte de um entendimento do que eu 

gostaria, ou do tipo de arquiteto que eu gostaria atuando na cidade de João Pessoa. Isso é um entendimento que parte 

também de uma crítica do que está sendo executado aqui. Então, no final das contas, a produção é boa, do grupo que 

chega ao fim, sendo bem direto, a produção é boa, não tem grandes falhas, tem um ou outro que escapam, mas no 

entendimento deles no final do semestre, no final do curso, é muito interessante, entendem como tem que manter o 

ritmo de produção pra, de fato, terem uma contribuição interessante na cidade, de fato, ter uma contribuição 

importante pra profissão. Se for pra o processo de ensino, o processo de aprendizado, o ganho em termos de 

produção, o ganho em termos de capacidade de alcançar produtos, o ganho de discussão e a maturidade alcançada no 

ateliê, acho que é muito positivo, mas é distorcido.  

 

 

 

 

 

 


