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Resumo  

Esta pesquisa investiga o ensino/aprendizagem da concepção estrutural dentro 

da didática do projeto de arquitetura. Considera primeiramente que a definição do tipo 

de estrutura, forma, locais de sustentação entre outras caraterísticas construtivas do 

projeto arquitetônico deve partir do profissional que cria a arquitetura. Esses aspectos 

precisam ser observados desde a fase de estudo preliminar uma vez que o sistema 

estrutural interfere intensamente na configuração espacial da obra.  Do ponto de vista 

da formação profissional, o distanciamento entre ensino de sistemas estruturais e 

ensino do projeto traz como consequência a dificuldade de inserção da estrutura na 

concepção arquitetônica e, ainda, a falta de preparo dos arquitetos para lidarem com 

a concepção estrutural na sua vida profissional. A busca pela melhoria da didática do 

ateliê de arquitetura já é um tema recorrente no meio acadêmico, no entanto, ainda é 

escassa a literatura sobre a concepção estrutural como um elemento atuante no 

processo de projeto. Nesse sentido, esta dissertação tem como objetivo identificar 

como se dá a concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto 

arquitetônico, com base na análise de duas disciplinas dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Visa também sugerir melhorias para 

as propostas metodológicas de ensino nas disciplinas avaliadas, a fim de contribuir 

para o aprimoramento do ensino de arquitetura tendo em vista o desenvolvimento de 

habilidades e domínio da estrutura na formação dos arquitetos. Para tanto, foram 

feitos levantamentos e análise da bibliografia inerente aos temas da relação entre 

estrutura e arquitetura e ao ensino/aprendizado do projeto associado ao 

ensino/aprendizado da estrutura desde as fases iniciais do projeto.  Para os casos 

estudados, foram feitos um breve histórico e o aprofundamento das estruturas 

curriculares atuais. A análise das disciplinas de cada universidade foi elaborada com 

base em dados coletados nos questionários aplicados, na observação em sala de aula 

e na análise de projetos arquitetônicos dos discentes. Por fim, espera-se que os 

resultados coletados, a discussão e sugestões delineadas no final do trabalho 

contribuam para a melhoria do ensino nesse campo.  

Palavras-chave: Concepção estrutural. Ensino de projeto. Relação 

arquitetura/estrutura.  

 



 
 

Abstract 

This research investigates the teaching/learning of structural design in the 

process of teaching architectural design. It considers the premise according to which 

the structure type definition (shape, local support, as well as other features) are defined 

by the architect. These aspects need to be considered since the initial phases of the 

project, when preliminary studies are made, because the structural system of building 

heavily interferes in it’s the spatial configuration. Considering the training of 

professionals, there is a gap between structural systems education and design 

learning, which difficulties the consideration of the structure on the architectural design 

and fails to fully prepare the students, who will need to deal with the structural design 

in their professional life. Improving the way architecture is taught is already a recurring 

theme in the academic world. However, few studies explore structure conception as 

an acting element in the designing process. Therefore, this work aims to identify how 

the structural design happens in the architectural design learning process, based on 

the analysis of two architectural disciplines in the programs of Architecture and 

Urbanism of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) and the Federal 

University of Pernambuco (UFPE). It also aims to suggest enhancements to the 

methodological proposals for education in the analyzed disciplines in order to 

contribute to the progress of architecture teaching and to the development of aspiring 

architects’ skills and structural knowledge. First, it presents other studies that deal with 

the relations between structure and architecture, as well as the way those two are 

taught and practiced in all stages of design. For each case studied, a brief background 

was laid, then an in depth analysis of the current curriculum framework was made. The 

analysis of the discipline in each university was based on data collected by survey, 

observation in the classroom and student’s projects. Finally, it is expected that the 

results, discussions and suggestions outlined by the end of this work come to 

contribute to improve teaching and learning in the field. 

Keywords: Structural design. Design education. Relationship 

architecture/structure. 
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A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 13 

1 Introdução 

Atualmente, observa-se uma defasagem na formação do arquiteto e urbanista, 

no que se refere ao ensino da concepção estrutural integrada à criação do espaço. 

Rebello (2000) define concepção (ou planejamento) estrutural quando a arquitetura e 

a estrutura nascem juntas. Cabe ao profissional que concebe o edifício pensar 

também na sustentação da sua obra. O ensino de estrutura nas escolas de arquitetura 

e engenharia é muito similar; a diferença é que para os arquitetos o foco está no 

ensino da concepção estrutural; já para os engenheiros está no ensino do cálculo 

matemático de estruturas.  De acordo com o autor, o que acontece é que nem sempre 

o profissional responsável pela criação da arquitetura tem a consciência que seu perfil 

criador de espaços também deve ter, intrinsecamente, um perfil criador de estruturas 

(REBELLO, 2000, p. 15-16).  

Ainda que os sistemas estruturais e suas formas tenham evoluído graças aos 

avanços tecnológicos e culturais, além das lições aprendidas com os colapsos das 

estruturas em alguns edifícios, eles são fundamentais para a existência de todas as 

edificações independente do seu tamanho, forma, contexto ou uso (CHING, ONOUYE 

e ZUBERBUHLER, 2010). A estrutura deve ser pensada no momento da criação da 

arquitetura, como explicado por Rebello (REBELLO, 2000). Suas características, 

formas e materiais devem ser estudados pelo arquiteto, que precisa ter como 

premissa a arquitetura associada diretamente à estrutura.  

A questão principal desta pesquisa é a concepção estrutural vinculada à criação 

do espaço e sua importância/inserção no ensino da arquitetura, mais particularmente 

no ensino/aprendizado do projeto de arquitetura. Como descrito por Saramago e 

Lopes (2009), esse sistema não está tão conciso na estrutura curricular dos cursos de 

arquitetura ofertados no Brasil. Se os profissionais de arquitetura não adquirem a 

qualidade de criador de estruturas durante a graduação, logo, não estarão aptos a 

lidar com a influência dela nos seus futuros projetos. 

(...) saber como se comportam as estruturas em seus adequados 
regimes de trabalho tem se tornado, para o arquiteto – profissional 
responsável pela adoção de um partido estrutural na concepção 
de um objeto edificado – cada vez mais importante: tanto para a 
proposição de soluções racionalmente coerentes, quanto para o 
desenvolvimento de novas soluções aos problemas advindos do 
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aparecimento de técnicas de construção e materiais inéditos. 
(SARAMAGO; LOPES, 2009. p. 169-179). 

Segundo Delatorre (2010), quando o profissional de arquitetura tem 

consciência de que do seu projeto resultará uma estrutura, ele buscará de forma 

racional a qualidade e a construtibilidade, mas também pensando na forma em função 

da sua sustentação. Ela também sugere três ementas para a disciplina de Integração 

Arquitetura e Estrutura, dividindo esta última por materiais e sugere o seu 

planejamento desde a fundação. 

O distanciamento das estruturas curriculares e disciplinas dos cursos de 

Arquitetura e Engenharia é uma das maiores causas da ocorrência do despreparo de 

muitos arquitetos e engenheiros recém-formados. Estes não conseguem lidar com 

interfaces dos projetos de arquitetura e estrutura durante a construção (CORRÊA e 

NAVEIRO, 2001).  

O nível do ensino de estrutura nos cursos de Arquitetura pode variar de acordo 

com diversos aspectos. Um deles é a disponibilidade de disciplinas integradoras e 

laboratórios experimentais das Universidades, além da reestruturação do perfil 

curricular de forma que ele esteja voltado para a integração arquitetura/estrutura. 

Segundo Côrrea (2001), faz-se necessário encontrar meios, tanto para o ensino 

quanto para a reformulação da estrutura acadêmica, a fim de que haja uma adaptação 

do perfil profissional desejado.  

Segundo a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA), hoje o 

Brasil dispõe de 390 cursos espalhados em 190 cidades do país1. Como observado 

por Saramago e Lopes (2009), um estudo realizado em 2009 em 187 destas 

instituições indicou que a maioria (93,3%) segue uma sequência tradicional do ensino 

da estrutura, passando da Resistência dos Materiais e Estática até conhecimentos 

específicos de concreto, aço e madeira.  

Em função da defasagem de integração entre o projeto arquitetônico e 

estrutural no ensino da Arquitetura, justifica-se a necessidade de estudos mais 

                                            
1 No Rio Grande do Norte existem atualmente seis cursos de arquitetura, quatro em Natal, um em 
Mossoró e um em Pau dos Ferros. Em Pernambuco, oito cursos são reconhecidos pela associação, 
distribuídos em três cidades: Recife, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru.  
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aprofundados para a instrução de novos arquitetos quanto à forma, função e 

exequibilidade dos sistemas estruturais utilizados atualmente.  

Com base no problema descrito acima, ou seja, a falta de integração entre 

estrutura e concepção de espaços no período de formação do arquiteto, intenta-se 

desenvolver uma pesquisa acerca da inserção da estrutura dentro do processo de 

aprendizagem de projeto dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Pretende-se compreender como se dá a concepção estrutural no 

ensino/aprendizagem do projeto arquitetônico, comparando processos e 

características de projetos dos discentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo das 

duas instituições.  

A escolha do tema a ser estudado dentro do ensino de projeto se deu 

especialmente em função da dificuldade da concepção estrutural articulada à criação 

arquitetônica. Projetar arranha-céus, por exemplo, pressupõe um conhecimento de 

todos os sistemas de estruturas, assim como da sua dependência para com a 

organização da planta até os requisitos técnicos de instalações do edifício, além das 

interpelações dos fatores construtivos determinantes (ENGEL, 1997). 

As duas instituições foram selecionadas por seus cursos de AU serem 

diferentes em dois principais sentidos. O primeiro é a localização dos cursos dentro 

das universidades: o da UFRN se encontra no Centro de Tecnologia e o da UFPE no 

Centro de Artes e Comunicação. O segundo, por suas atuais estruturas curriculares, 

a da UFRN em reformulação com o intuito de dar ênfase ao Projeto Integrado e a da 

UFPE restruturada em 2010, já seguindo o eixo estruturante da disciplina de Projeto 

de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Sem deixar de mencionar que contribuiu 

para a escolha o fato de se tratarem de universidades com facilidade de acesso 

pessoal para a pesquisa.  

Seguindo o objetivo de avaliar a inserção da concepção estrutural no 

desenvolvimento dos trabalhos dos alunos, decidiu-se analisar disciplinas de edifícios 

verticais, uma vez que são projetos com um maior nível de dificuldade de integração 

da estrutura com o projeto arquitetônico. A disciplina de Projeto de Arquitetura 4 da 

UFRN foi selecionada por estar inserida no período cujo o tema é a Verticalização. No 

caso da UFPE, a disciplina de Projeto de Arquitetura Urbanismo e Paisagismo 4, foi 



Introdução | 16 
 

escolhida por estar inserida no ano cujo tema é Renovação, e por trabalhar numa área 

urbana de incentivo ao adensamento, também desenvolvendo edifícios verticais, 

sendo, assim, mais compatível para análise e comparação com a disciplina da UFRN.  

O ensino de arquitetura na UFRN, encontra-se atualmente em processo de 

reestruturação curricular com a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP), a qual 

visa uma melhor integração das disciplinas ao projeto. Em 2003, foi definida uma 

Comissão de Reestruturação do Currículo A-4, estabelecido no ano de 1994. Daí 

surgiu o currículo A-5, que entrou em vigor a partir de 2007 e conta com as disciplinas 

de Fundamentos das Estruturas (01 e 02) e Estruturas (01 e 02) que estão inseridas 

na área de Tecnologia e fazem parte das disciplinas obrigatórias do curso.  

O acompanhamento presencial da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 se deu 

durante o semestre 2014.2 do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN.  O tema 

do período curricular onde se insere Projeto de Arquitetura 4 é a “Verticalização e a 

Paisagem”. Foi elaborado e aplicado aos alunos um questionário, feita entrevista com 

o professor e também realizada a análise dos projetos finais produzidos na disciplina. 

O resultado da análise desse componente curricular é parte integrante deste trabalho.    

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) passou por uma mudança de 

currículo em 2010 (Perfil: 01112 – 1) resultado de um longo tempo de reestruturação 

curricular. No novo currículo, o estudo de sistemas estruturais, chamado de Tectônica, 

consiste em quatro módulos, perfazendo um total de apenas 120 horas.  

Diante do exposto, esta pesquisa vem a contribuir para a compreensão e 

proposição da integração entre a concepção estrutural e o projeto arquitetônico e para 

a reformulação dos currículos da UFRN e UFPE, em especial das disciplinas de 

projeto e de fundamentos das estruturas. Considera-se que o percurso de formação 

do arquiteto, além de muito intenso, é determinado por múltiplos fatores que precisam 

ser estudados e discutidos em seu conjunto.  

Para Cavalcante e Veloso (2012), é preciso que haja uma integração mais 

efetiva entre as disciplinas do curso de arquitetura, pois elas formam a base do saber 

projetual.  Elas comentam ainda que ao sintetizar as soluções de projeto, o arquiteto 

não precisa ser uma especialista em todas as ciências envolvidas pela arquitetura, 

porém, precisa integrá-las.  
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O objetivo principal desta pesquisa é identificar como acontece a concepção 

estrutural no processo de ensino/aprendizagem	de projeto arquitetônico. Pretende 

também sugerir melhorias para as propostas metodológicas analisadas e contribuir 

para o desenvolvimento das competências e compreensão do conteúdo de estruturas 

na formação em arquitetura.  

Para tanto, além da revisão da literatura, a pesquisa foi pautada em quatro 

instrumentos de análise: roteiro de observação nas disciplinas, questionário aplicado 

aos alunos, entrevistas com os professores e roteiro de análise dos projetos. Esses 

instrumentos serviram de base para as análises de cada disciplina e dos projetos 

produzidos pelos alunos, as quais fundamentaram as conclusões e sugestões.  

O texto aqui apresentado como produto desta pesquisa inicia discutindo o papel 

da estrutura na arquitetura, contemplando brevemente o referencial histórico, a 

relação arquitetura/estrutura definida por alguns autores e a identificação das 

competências dos arquitetos nesse campo (capítulo 2). Em seguida, trata do ensino 

da concepção estrutural vinculado ao ensino do projeto arquitetônico. Nessa parte são 

apresentados um panorama atual do ensino de estruturas nas escolas de arquitetura 

e algumas referências didáticas no Brasil, a problemática do ensino de estruturas e 

do ensino de projeto e algumas experiências da inserção da concepção estrutural no 

ateliê de projeto (capítulo 3).  O capítulo 4 expõe também o universo da pesquisa, com 

um breve histórico e o currículo atual das duas escolas estudadas.  Nos capítulos 5 e 

6 são apresentados os resultados dos dois estudos de caso realizados na UFRN e na 

UFPE, sendo discutidos comparativamente no capítulo 7. Por fim, são apresentadas 

as considerações finais e sugestões, além da bibliografia e anexos. 
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2 O papel da estrutura na Arquitetura 

Neste capítulo, inicialmente são apresentadas considerações de diferentes 

autores sobre o tema central da pesquisa e exposto um breve referencial histórico 

sobre o conhecimento de estruturas em arquitetura. Em seguida, discute-se a relação 

entre a concepção estrutural e arquitetônica e por fim, faz-se uma revisão das 

competências do profissional de arquitetura elencadas pelos autores estudados.  

2.1 Considerações gerais sobre o tema 

 (...) destituída de estrutura, qualquer forma física (seja a de uma 
pedra, de uma árvore, de um inseto, de uma máquina ou de uma 
casa) não pode ser preservada e, sem a estabilidade da forma 
(daquele arranjo específico de geometrias e materiais para 
resistir a forças vindas de todas as direções), a própria existência 
da Arquitetura perde sua razão de ser. (SARAMAGO, 2011, 
p.29). 

A forma arquitetônica é um termo bastante utilizado, porém nem sempre 

definido. Charleson (2005) comenta que a definição de Francis Ching para a forma 

arquitetônica trata de um termo muito amplo. Envolve, principalmente, a volumetria do 

edifício, mas a forma arquitetônica também inclui aspectos adicionais, como a 

configuração do formato da estrutura (CHARLESON, 2005).  

A estrutura tem um lugar bastante significativo na arquitetura e no seu processo 

de concepção. Muitos autores acreditam que esse papel é fundamental para a 

existência da arquitetura, uma vez que é o que a torna possível. Para Mário Salvadori 

(1980) o sistema estrutural de uma edificação tem a função de assegurar que, com 

todos os componentes necessários, ela irá manter-se em pé. Segundo Sandaker 

(2008), é o objeto real físico ou o sistema de elementos materiais que possibilita as 

pessoas de cruzarem um rio, elevar coisas, fechar espaços e muitas outras funções. 

Essas funções sempre envolvem manter esses elementos materiais no ar, resultando 

em uma constante luta contra a gravidade. A lógica estrutural, por outro lado, serve 

para transportar as cargas do ponto em que se originam até o solo. Desse modo, a 

estrutura sempre é submetida às forças gravitacionais assim como a outras forças, e 

irá responder a elas de acordo com sua configuração geométrica e propriedade dos 

materiais (SANDAKER, 2008).  
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Segundo Engel (1997), especialmente na Arquitetura, a estrutura assume um 

papel fundamental: o primeiro e único instrumento para gerar a forma e o espaço 

apoia-se na disciplina exercida pelas leis das ciências naturais. A estrutura e a sua 

relação com a arquitetura proporcionam um espaço finito de atuação e, ainda, 

personificam a tentativa criativa de unificar forma, material e forças (ver Figura 1).  

Figura 1: Função e significado das estruturas.  

 
Fonte: elaborado pela autora com base em ENGEL, 1997, p. 30.  

Macdonald (1997) afirma que a função da estrutura é suportar as cargas e a 

rigidez de forma a evitar que o edifício entre em colapso. Sandaker (2008) comenta 

que não há o que discordar dessa afirmativa, no entanto, considerar a estrutura em 

um contexto arquitetônico sugere apenas o requisito mínimo de sua função. Em 

arquitetura, existe uma relação íntima entre a estrutura, o espaço arquitetônico e a 

expressão, assim, a caracterização apenas em termos de transmissão de forças não 

é suficiente. Compreender as estruturas também implicará em vê-las como 

ferramentas de controle da luz natural e inúmeras outras funções exigidas pelo espaço 

arquitetônico.  Em linhas gerais, a estrutura deve ser compreendida como partes de 

um trabalho de arquitetura, concebida e percebida, diferentemente das estruturas em 

outros contextos, como o das máquinas ou aviões (SANDAKER, 2008).  

Em “Porque os edifícios ficam em pé” Salvadori (1980) comenta que a estrutura 

é um artefato que expressa um dos muitos fatores da criatividade humana, entretanto 

é um artefato que não pode ser criado sem um respeito profundo pelas leis da 

natureza: “a beleza estrutural não pode existir sem a correção estrutural”.  

A arquitetura, além de cumprir uma função, manda um recado 
para o espectador através de suas formas variadas e 
significativas. Nenhum transeunte confunde uma igreja com uma 
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prisão. Não é talvez tão óbvio que a estrutura também tenha uma 
mensagem própria: pode ser uma mensagem de força e 
elegância, de desperdício ou economia, de feiúra ou beleza. 
Sem ela, a arquitetura não pode existir (SALVADORI, 1980, p. 
13).  

Desse modo, a mensagem da estrutura, além de expressar utilidade, economia, 

energia e segurança, traduz a criatividade e a beleza. É notável que algumas das 

mentes mais brilhantes do passado tenham se dedicado aos estudos das estruturas 

arquitetônicas e que todos, de maneira mais ou menos consciente, estão interessados 

em descobrir como elas funcionam (SALVADORI, 1980).  

É fácil provar que uma estrutura pode ser esteticamente satisfatória sem que 

necessariamente tenha seguido as leis estruturais e os requisitos técnicos: como 

exemplo o Parthenon, que julgado pelo comportamento estrutural não seria 

considerado “correto”, uma vez que as vigas de pedra não podiam vencer grandes 

vãos o que ocasionou o aumento grosseiro no diâmetro das colunas. Por outro lado, 

alguns engenheiros afirmam que se pode ignorar a estética de uma estrutura, pois se 

o edifício foi projetado de forma estruturalmente correta, sua beleza incidirá dessa 

qualidade estrutural. No entanto, existem inúmeros exemplos de estruturas “corretas” 

que muitos considerariam “feias”. Entre os dois pontos de vista, todos os edifícios têm 

um componente estrutural que irá influenciar em graus variados a sua aparência e, 

consequentemente, as reações estéticas de seus usuários. Além disso, é preciso 

distinguir os edifícios em que a estrutura não tem muita importância daqueles em que 

ela foi essencial para a aparência da construção (SALVADORI, 1980). 

Para Salvadori (1980), o leigo não só tem consciência da aparência externa e 

do impacto estético da edificação, como ele se preocupa em minimizar a poluição e 

com o consumo de energia. No entanto, a maioria deles não se atém às “estruturas 

arquitetônicas” ou a questionar o que faz com que elas fiquem de pé. Segundo o autor, 

essa aparente falta de interesse se dá devido a um mal-entendido: para compreendê-

las é necessário ter uma mente cientifica e um entendimento técnico, geralmente fora 

da competência de cidadãos comuns. No entanto, esse temor não é justificado, 

porquanto mesmo as estruturas grandes e ousadas foram concebidas por artesãos 

sem que possuíssem o conhecimento técnico necessário, impulsionados apenas pela 

intuição física dos princípios estruturais.  
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Compreende-se que os pilares na base de uma construção devem ser 

maiores que aqueles que se encontram no topo, já que devem suportar as cargas 

acumuladas dos andares superiores. Sem nenhum conhecimento teórico qualquer 

pessoa pode dizer que uma viga em balanço (como a que apoia a varanda) está 

“certa” quando se afina em direção a sua extremidade, e está “errada” quando a seção 

da extremidade apoiada é menor que a livre (ver Figura 2). É possível afirmar que se 

pode ter até sentimentos estéticos sobre esse assunto, quando a viga no primeiro 

caso é considerada “linda” e no segundo, “feia” (SALVADORI, 1980). De acordo com 

Eduardo Torroja Miret (1971), à exceção dos elementos puramente visuais, há 

aqueles que influenciam nos fatores psicológicos, pois a sensação que produz o fundo 

de uma viga é bem mais agradável quando se tem uma contra-flecha (MIRET, 1971).  

Segundo Rebello (2006), há ainda o fator psicológico provocado pelas 

estruturas, por exemplo, a colocação de poucos pilares em ambientes muito amplos 

pode torná-los desagradáveis. Pesquisas apontam que em espaços amplos as 

pessoas tendem a reunir-se próximas aos pilares e se escassos podem causar a 

sensação de insegurança. Esses aspectos são pouco pensados no momento de 

concepção do projeto, dessa forma, o que pode ser considerado lógico em estruturas 

pode não ser o humanamente desejado. 

Figura 2: Vigas em balanço correta e incorreta. 

 
Fonte: SALVADORI, 1980, p.335. 

Outra discussão é aberta com a citação de Clark e Pause no livro de Andrew 

Charleson, em que descrevem as virtudes da estrutura e depois sugerem como a 

estrutura pode enriquecer a arquitetura: “(...) colunas, paredes e vigas podem ser 

pensadas em termos e conceitos de frequência, padrão, simplicidade, regularidade, 

aleatoriedade e complexidade”. O autor comenta que muitos leitores acham irreal que 

a estrutura possa ser um elemento de arquitetura plenamente integrado porque em 
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grande parte da nossa experiência diária a estrutura se mostra irrelevante, estando 

escondida e indistinta na maioria dos ambientes construídos. Para ele, o fato de que 

a estrutura é essencial à arquitetura para lhe dar estabilidade, resistência e rigidez 

não implica que ela deva ser “muda”. Quando ela ganha voz, há uma contribuição de 

significado e riqueza para o objeto arquitetônico (CHARLESON, 2005).  

Há oportunidades infinitas para que a estrutura aprimore a 
arquitetura e, consequentemente enriqueça nossas experiências 
dos espaços. Como projetistas, podemos deixar que a estrutura 
fale e seja ouvida, ou, mudando a metáfora, podemos projetar a 
estrutura de modo que seus observadores não apenas a vejam 
e experimentem, mas devido a suas qualidades de arquitetura 
bem pensadas, sejam incitados a lê-las (CHARLESON, 2005, p. 
12). 

A utilização da estrutura na arquitetura pode introduzir uma mensagem 

semiótica de duas maneiras: 1 - um edifício pode depender essencialmente da 

estrutura para alcançar resultados estéticos, embora isso possa não ser evidente para 

um leigo quando a estrutura está oculta; 2 – os edifícios onde a estrutura é 

exclusivamente determinada pelas leis da natureza “a mensagem está estritamente 

relacionada com a ação estrutural e tem um significado próprio” (SALVADORI, 1980). 

Charleson (2005) acredita que a estrutura envolvida ou embutida apresenta 

oportunidades muito limitadas de enriquecimento da arquitetura. Nessas situações, a 

arquitetura deve contar com outros recursos e elementos para ter qualidade. Qualquer 

elemento estrutural, como as paredes portantes, o “esqueleto” estrutural ou outros 

elementos expressivos ficam ocultos e não podem ser “lidos”.   

Eduardo Torroja Miret também comenta que a tradução de relações entre 

conceitos estéticos e materiais é sempre perigosa. Considera-se como mentira a 

aparência de uma construção que induza a pensar que seus fenômenos funcionais e 

resistentes são outros totalmente diferentes dos reais, contradizendo assim o que a 

obra expressa em seu exterior. Segundo o autor, não há dúvidas de que um fenômeno 

resistente intrínseco e aparentemente impossível é algo sempre antiestético para o 

observador. Por outro lado, as grandes obras do passado ensinam que o conceito de 

verdade não deve necessariamente restringir-se a formas e dimensões resistentes 

(MIRET, 1971).  
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Para Sandaker (2008) a mais abstrata das definições de estruturas partiu de 

Daniel Schodek, que diz: “uma entidade física de caráter unitário que pode ser 

concebida como uma organização de elementos constituintes posicionados no 

espaço, na qual o caráter do todo domina as relações entre as partes” (SANDAKER, 

2008, p. 01). Por outro lado, a estrutura não precisa ser concebida de maneira que 

sua forma seja percebida por possuir um caráter unitário, ou que este caráter do todo 

domine o modo de que as partes se relacionarem umas com as outras.  

Existem três tipos de relações entre a forma arquitetônica e a estrutural, sendo 

que nenhuma é melhor que a outra. O importante, contudo, é o grau no qual a 

estrutura contribui para a concretização das aspirações do projeto arquitetônico. As 

três relações são: síntese, consonância e contraste (CHARLESON, 2005). 

Nos casos em que a estrutura define a forma arquitetônica e (ao menos, 

parcialmente) as funções, estabelece-se a relação de síntese (Figura 3, 4 e 5). Nessa 

relação estão incluídos sete sistemas estruturais: as cascas (que mais intimamente 

integram a forma arquitetônica e a estrutural), as membranas (estruturas em forma de 

tenda), as catenárias (que transmitem a tração aos seus apoios), as estruturas 

nervuradas, os arcos, os pórticos e as paredes estruturais (CHARLESON, 2005).  

Figura 3 e 4: Corte - Cúpula de Reichtag Berlim, Alemanha, Foster e Partners, 1999. 

  
Fonte: Disponível em: http://www.fosterandpartners.com/projects/reichstag-new-german-parliament/ 

 
Figura 5: Cúpula de Reichtag Berlim, Alemanha, Foster e Partners, 1999. 

 
Fonte: CHARLESON, 2005, p. 35. 
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Quando a forma arquitetônica e a forma estrutural não sintetizam nem 

contrastam, mantendo uma relação “confortável” e discreta, são chamadas de formas 

consoantes. Um bom exemplo é o Pequot Museu de Mashantucket de Connecticut, 

nos Estados Unidos, onde o arco horizontal sustenta a parede semicircular 

envidraçada, cujas dimensões em seção foram minimizadas pela introdução de um 

sistema estrutural surpreendente. Assim, o arco estrutural sintetiza a forma 

arquitetônica baseada nas vilas fortificadas dos índios Pequot (CHARLESON, 2005). 

Figura 6: Implantação - Pequot Museu, Mashantucket, Estados Unidos. Vista externa e detalhe do 
arco. Polshek Partnership Architects, 2000. 

 
Fonte: Disponível em:  http://ennead.com/#/projects/mashantucket-pequot-museum.  

 

Figura 7 e 8: Pequot Museu, Mashantucket, Estados Unidos. Vista externa e detalhe do arco. 
Polshek Partnership Architects, 2000. 

 
Fonte: CHARLESON, 2005, p. 42-43. 

O centro de Esportes em Verbier na Suíça, mostra que a forma do telhado com 

muitas águas e planos escalonados é adequada ao entorno. Entretanto, as treliças 

internas, que correm paralelas às águas são articuladas no exterior, onde se apoiam 

em contrafortes de concreto. O perfil recortado do telhado aumenta a complexidade 

das treliças e diminui a eficiência estrutural, o que levou a elementos maiores de 

treliça. Embora a ausência de hierarquia de muitos elementos estruturais obscureça 

a forma estrutural principal, a cor natural da madeira, a leveza das conexões e a luz 
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natural incidente contribuem para uma arquitetura notável consoante com a estrutura 

(CHARLESON, 2005).  

Figura 9: Centro de Esportes em Verbier na Suíça. Telhado escalonado e treliças de madeira. André 
Zufferey, 1984. 

 

Fonte: BUREN, 2013. 

Figura 10 e 11: Centro de Esportes em Verbier na Suíça. Telhado escalonado e treliças de madeira. 
André Zufferey, 1984. 

 
Fonte: CHARLESON, 2005, p. 45-46. 

Existe contraste entre a forma arquitetônica e estrutural sempre que há uma 

justaposição de características, como geometria, materialidade, escala e textura. 

Elementos surpresa também classificam uma estrutura como contrastantes: uma vez 

que, ao olhar para um edifício, é possível perceber a forma de sua arquitetura, nela 

tenta-se descobrir sua forma estrutural através de experiências anteriores, porém o 

resultado parece diferente daquela prevista. Formas contrastantes bem projetadas 

oferecem muitas oportunidades para uma arquitetura inovadora e interessante  

(CHARLESON, 2005). 

O terminal do Aeroporto de Sttutgart na Alemanha é um exemplo da relação 

contrastante entre a forma da arquitetura e da estrutura. Em primeiro lugar, a estrutura 

interna não tem relação nenhuma com o fechamento externo do prédio, o que causa 
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uma surpresa aos visitantes. Em segundo lugar, os significados da forma exterior e 

interior são diferentes, uma vez que a organização das fachadas contrasta com a 

forma desordenada da estrutura interna, onde a “copa das árvores” cobre uma área 

de 22x32m e contribui para um espaço interessante e único (CHARLESON, 2005). 

Figura 12: Terminal do Aeroporto de Sttutgart, Alemanha, von Gerkan Marg+Partner, 1991. 

 
Fonte: CHARLESON, 2005, p. 47. 

 
Figura 13: Corte – Aeroporto de Sttutgart.  

 
Fonte: LOPES, BOGÉA e REBELLO, 2006, p. 129. 

 
O complexo das novas Escolas de Geografia e Engenharia em Paris, também 

pode ser citado como exemplo de relação arquitetura/estrutura contrastante. Três 

blocos retangulares organizam-se paralelamente formando pátios internos, onde 

esperavam-se formas curvas em arcos, existe uma cobertura côncava de catenária 

elaborada com um sistema tracionado, dando uma impressão de “flutuação” 

(CHARLESON, 2005).  

A realidade maior da prática de projeto arquitetônico é que a 
estrutura raramente gera a forma arquitetônica, em vez disso 
responde a ela de forma que atenda ao programa de 
necessidades e, se possível, seja consistente aos conceitos de 
projeto (CHARLESON, 2005, p. 54). 
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Figura 14 e 15: Escola de Geografia e Engenharia em Paris, Chaix et Morel, 1996.  

  

Fonte: Disponpivel em: http://www.chaixetmorel.com/bin/pdf/fr/CMA_ENP_fr_1341935842.pdf . 

 

É possível também caracterizar como definições da relação entre a estrutura e 

a arquitetura os tópicos estabelecidos por Heino Engel (1997). Dentre eles, estão 

organizados os sistemas estruturais que correspondem aos tipos de construção que 

mais se adequam. Suas considerações são essencialmente baseadas no fluxo de 

forças2 e esforços resultantes (ENGEL, 1997).  

O primeiro é a forma-ativa, que é caracterizada por sistemas estruturais 

flexíveis, onde a distribuição de forças é realizada a partir do projeto da forma e da 

estabilização da forma. Assim, o resultado arquitetônico e formal de um sistema de 

forma-ativa, em um exemplo ideal, coincide precisamente com o fluxo das forças ou a 

“trajetória natural” do sistema em questão. Nesse sentido, os sistemas estruturais de 

forma-ativa são os mais convenientes para projetos de grandes vãos e amplos 

espaços (ENGEL, 1997).  

O segundo sistema estrutural indicado por Engel é o chamado “vetor-ativo” que 

consiste na divisão multidirecional das forças através da decomposição vetorial. Isto 

é, a montagem da estrutura com elementos retos através da triangulação, no qual as 

forças são divididas e redirecionadas por duas ou mais peças, e mantidas em 

equilíbrio por contraforças ou vetores. Essa mudança de direção das forças não deve 

necessariamente ocorrer em um único eixo ou em um único plano.  Assim, por ser 

eficiente em composições de carga variável, e por ser composta de elementos de 

pequeno porte se tornam muito convenientes na construção de arranha-céus ou de 

sistemas de forma vertical (ENGEL, 1997). 

                                            
2 Ação mecânica de suporte da estrutura tem três operações em sequência: recepção, transmissão e 
descarga dos esforços. Engel denomina esse processo de “fluxo de forças” (ENGEL, 1997). 
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 Sistemas estruturais de seção-ativa são baseados nas vigas de apoio, pois 

são um exemplo do conflito entre a dinâmica da carga a ser suportada contra a 

dinâmica horizontal do espaço útil. Assim, vigas e pilares formam um conjunto onde a 

flexão do eixo e sua ação portante caracterizam o sistema de seção-ativa. A segunda 

característica deste sistema é a rigidez contínua em duas ou três dimensões, como 

pórticos articulados, rígidos, de vãos múltiplos, de vários pavimentos, e ainda, vigas 

contínuas. A geometria retangular para resolver problemas estruturais e estéticos 

tornou os sistemas estruturais de seção-ativa mais usuais na construção de 

edificações (ENGEL, 1997).  

A superfície-ativa é um tipo de sistema estrutural baseado nas superfícies 

capazes de transmitir carga ao mesmo tempo em que estão elevadas no espaço. 

Estas superfícies tendem a mudar as direções das cargas atuantes de acordo com o 

seu posicionamento em relação a estas forças. Nesse sistema estrutural, a forma 

adequada para que haja a orientação das forças atuantes, redistribuindo em pequenos 

esforços sobre a superfície, é uma característica essencial para torná-la ativa. Ele é, 

ao mesmo tempo, um definidor do espaço e uma casca construtiva com expressão 

estética, sem distinção da estrutura e da construção (ENGEL, 1997).  

Sistemas de altura-ativa são aqueles que se estendem predominantemente no 

sentindo vertical e que podem absorver cargas no sentindo horizontal a uma grande 

altura do solo e transmiti-las para a fundação: arranha-céus. Estes são caracterizados 

pelo agrupamento e transmissão das cargas, assim como, pela estabilização lateral. 

Empregam no geral, os sistemas de forma-ativa, vetor-ativo, seção-ativa e superfície-

ativa e não possuem mecanismos próprios. Em planta, vê-se os diferentes pontos de 

captação e transmissão das cargas, e quando modulares os pontos são distribuídos 

uniformemente. A união das cargas se concentra na área central do edifício e 

incorpora as seções dos elementos de circulação vertical necessários que também 

possuem uma função estrutural essencial. A resolução da geometria e dos sistemas 

estruturais verticais é importante e atual, tendo um amplo potencial inusitado de 

projetos a serem descobertos (ENGEL, 1997).  

Os sistemas estruturais híbridos são compostos por dois tipos de mecanismos 

diferentes de distribuição de forças. Estes mecanismos são equipotentes em suas 

funções e geram um novo comportamento de dependência um do outro. Sistemas 

híbridos não devem ser entendidos como se cada mecanismo trabalhasse 
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separadamente, cada “família” forma um sistema operacional classificado em três 

associações básicas: 1- União paralela (sobreposição ou alinhamento), 2- União 

sucessiva (acoplamento) e 3- União cruzada (interseção) (ENGEL, 1997).  

Ainda segundo Engel, projetar sistemas híbridos requer dois objetivos 

principais. O primeiro é criar uma identidade entre os dois sistemas, mecânico e 

estético. O segundo é aproveitar as ações sinergéticas entre os dois mecanismos. 

Eles são profundamente adequados a edificações de esforços extremos, como vãos 

muito grandes e edifícios muito altos.  

Da união de diferentes estruturas, cada uma com as suas 
características mecânicas e formais próprias, evoluem 
promissores significados e possibilidades de desenvolvimento 
de novos sistemas estruturais de alto nível de comportamento e 
com novos impulsos para o projeto da forma ou espaço em 
arquitetura (ENGEL, 1997, p. 320).  

A relação arquitetônica e estrutural nem sempre foi multifacetada como 

atualmente, em que os componentes estruturais ou sistemas exercem um papel maior 

de organizador do espaço ou simplesmente contribuindo para expressar um 

significado, ou ainda, sem exercer nenhum papel, dependendo das preferências do 

arquiteto. Proporção, dimensão e uma refinada articulação das formas, estão 

relacionadas com a composição estrutural, formando um rico vocabulário de 

tratamento ornamental de detalhes e conexões. Enquanto elementos participantes do 

vocabulário arquitetônico, eles tornaram-se subordinados à estética e aos sistemas 

simbólicos desenvolvidos pelas teorias e ideais contemporâneos de proporções 

universais (SANDAKER, 2008). 

 A estrutura na Arquitetura é tipicamente comprometida com diferentes funções, 

e toma partido de relações físicas e espaciais, as quais precisam ser identificadas 

para levar as discussões a um outro nível. As principais funções da estrutura na 

arquitetura se dividem em dois segmentos: as funções mecânicas e as espaciais, itens 

que devem ser considerados em qualquer análise estrutural na arquitetura 

(SANDAKER, 2008).  
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Figura 16: As principais funções da estrutura na arquitetura. 

 
Fonte: elaborado pela autora baseado em SANDAKER, 2008, p. 5.  

“A estrutura não é um elemento arquitetônico neutro”, ela influencia o espaço 

ao seu redor, e sua presença também convida a análises e leituras da arquitetura. “Os 

arquitetos deveriam permitir que suas ideias de projeto guiassem o projeto de 

estrutura”, aproveitando seus elementos como itens de composição. O sucesso de 

qualquer estrutura na arquitetura, deveria ser medido pelo grau em que ela 

implementa um conceito de arquitetura, ou seja, como ela enriquece o projeto 

arquitetônico (CHARLESON, 2005, p. 199).  

Uma das características das melhores arquiteturas é o papel importante que 

a estrutura resistente3 desempenha na definição de uma “estrutura espacial” e na 

configuração dos espaços. Em determinados casos, a estrutura formal coincide com 

a estrutura resistente e para uma arquitetura que aspira autenticidade “os edifícios 

são o que são, não o que aparentam ser”. Porém, a forma não é consequência direta 

de um esquema funcional a ser construído e segundo Hélio Piñon: “fazer a arquitetura 

é chegar à síntese formal de um programa, em sentido amplo, e das condições de um 

lugar, assumindo ao mesmo tempo a historicidade da proposta”. (MAHFUZ, 2003, p. 

69). 

Isso exposto, valeria a pena apresentar, ainda que brevemente, como o 

desenvolvimento do conhecimento em estruturas se deu ao longo da história da 

arquitetura, exercendo em alguns momentos influência significativa, para então 

procurar entender sua relação na concepção no processo de projeto de arquitetura 

contemporâneo.  

                                            
3 Estrutura resistente é o conjunto elementos ligados entre si que compõem um todo sólido e estável, 
om finalidade de resistir diferentes tipos de forças (cargas) além de suportar seu peso próprio.   
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2.2 Referencial histórico: o conhecimento de estruturas na arquitetura 

O conhecimento de estruturas teve mudanças significativas ao longo do 

tempo com o advento de novos materiais e sistemas estruturais, e o surgimento do 

“infalível” computador e dos softwares apropriados para testar, conceber e representar 

novos projetos. Estruturas têm sido construídas por toda a história da humanidade, 

em todos os lugares, logo, o estudo das condições sociais, culturais e tecnológicas 

nas quais essas construções foram concebidas contribui para o entendimento de 

alguns aspectos da relação da forma estrutural e arquitetônica (SANDAKER, 2008). 

Mário Salvadori (1980) considera que apesar de todo o desenvolvimento da 

tecnologia da construção civil, a maioria dos materiais utilizados atualmente 

continuam sendo os mesmos usados na antiguidade, à exceção do concreto armado, 

do concreto protendido e do aço de alto resistência. A madeira, a pedra, a alvenaria e 

o tijolo continuam sendo utilizados em larga escala nas construções da mesma 

maneira, uma vez que não mudaram suas propriedades físicas, como a capacidade 

de resistência. No entanto, a superioridade desses materiais modernos torna-se 

surpreendente quando tratados do ponto de vista econômico e em relação às suas 

dimensões, pois quanto mais leves, mais eficientes estruturalmente. Para o autor, o 

conhecimento em estruturas e sua evolução em relação a arquitetura se deu também 

por conta do desenvolvimento dos materiais: 

Poder-se-ia supor, então, que a forma e o tamanho dos prédios 
seriam determinados essencialmente pela disponibilidade dos 
materiais estruturais. Embora esta afirmativa seja em grande 
parte correta na modernidade, é fascinante perceber que os 
dogmas religiosos e espirituais exercem uma influência enorme 
na construção tradicional (SALVADORI, 1980, p. 7). 

Por outro lado, Leupen (1999) afirma que as teorias em que a arquitetura 

depende inequivocamente da exigência dos materiais utilizados foram tão defendidas 

no passado quanto as que dizem o contrário. Para ele, a influência da estrutura do 

edifício sobre o processo de projeto pode ser descrita usando um ou outro ponto de 

vista. Rebello (2000),  entretanto, trata do histórico sobre o conhecimento de 

estruturas variando acerca do desenvolvimento dos materiais e também sobre o 

pensamento e o conhecimento científico dos engenheiros e arquitetos de cada época, 

e, ainda, considerando a influência política na arquitetura.  
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Em primeiro lugar, tratar sobre o conhecimento de estruturas, tanto na pré-

história quanto em períodos subsequentes, tornou-se verdadeiramente difícil, 

porquanto não existem escritos suficientes para conclusões precisas e os registros 

encontrados abordam apenas da arquitetura monumental, deixando de lado as 

construções vernaculares. Outro fator de dificuldade é que a arquitetura, sendo uma 

obra de arte, está sujeita a interpretações bastante subjetivas. Porém, pode-se afirmar 

que os homens pré-históricos, a fim de encontrar alimentos, construíram as primeiras 

estruturas conhecidas: as pontes naturais; as quais eram construídas com os 

materiais naturais disponíveis, como cipó e pedra. Os abrigos, quando necessários, 

eram precários feitos de peles de animais e fibras vegetais, uma vez que as cavernas 

serviam apenas como santuários (REBELLO, 2000). Mais um exemplo desta 

influência dos dogmas religiosos na habitação dos povos pré-históricos está nos 

índios patagônios na América do Sul, sob o frio proveniente do Polo Sul (um dos 

climas mais rigorosos do mundo), construíam grandes cúpulas de pedra para seus 

deuses, e viviam ao ar livre, dormindo amparados do vento apenas por lajes verticais 

de pedra, peles de animais ou fibras naturais (SALVADORI, 1980). 

Figura 17 e 18: Primeiras estruturas de fibras naturais e de pedra. 

    
Fonte: CARRIERI, 2007, p. 35; LEUPEN, 1999, p. 104. 

Com a agricultura, o homem tornou-se sedentário, o que ocasionou o 

aparecimento de muitos assentamentos permanentes, dos quais destacaram-se os 

sumérios e os acádios, às margens dos rios Tigres e Eufrates, e os povos egípcios às 

margens do Rio Nilo. Os sumérios tinham uma civilização desenvolvida, e, a partir da 

fabricação de utensílios de cerâmica, começaram a fabricar tijolos secos ao sol, e 

posteriormente queimados, os quais serviram para vencer vãos a partir de um sistema 

estrutural semelhante ao arco sem aduelas, chamado de “arco falso”. Só em 4.000 

a.C. vieram a executar o arco verdadeiro, provavelmente a partir de uma tentativa 
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frustrada do arco falso. Os povos egípcios durante a terceira dinastia (2980-2474 

a.C.), com o crescimento das religiões organizadas, tiveram uma grande ascensão no 

campo das construções. Por exemplo, o arquiteto Imhotep construiu grandes tumbas 

e inventou as pirâmides de degraus, percussoras das pirâmides de Gizé (REBELLO, 

2000).  

Já os persas, também desenvolveram construções em arcos, e por volta de 350 

a.C. ergueram uma ponte sobre o rio Diz, em Dizful, com vinte arcos verdadeiros e 

pontiagudos feitos em tijolos. Rebello comenta que estes arcos ogivais podem ter sido 

fontes de inspiração da arquitetura gótica. Outro grande exemplo de “audácia 

estrutural” foram os chineses com suas estruturas explícitas e pontes construídas com 

arcos de pedra aprendidos com os sumérios (REBELLO, 2000).   

Os gregos4 habitavam um território constituído em grande parte por ilhas, e 

destacavam-se por serem exímios navegadores, sendo a comunicação via terrestre 

não habitual. Construíram apenas pontes para pequenos rios, as quais eram 

facilmente vencidas pelo sistema de viga-pilar, não utilizando arcos, apesar de terem 

comprovado que dominavam esse processo de construção com a implantação da 

ponte de Pergamon (vão de 8m). Por conta disto, os gregos tornaram-se os maiores 

expoentes na construção do sistema viga-pilar (REBELLO, 2000).  

Assim, seus edifícios cívicos foram construídos em pedra, cuja estrutura 

dependia de forma clara do material utilizado e determinava a sua forma. Como 

comentado anteriormente, o templo grego é um exemplo de edifício em que a forma 

edificada e a transmissão de forças é algo complicado. Seu projeto foi mais ditado 

pela ordem de ótica e forma que determinado pelas propriedades resistentes, a 

exemplo do mármore (do qual é feito o templo) que possui escassa capacidade de 

suportar momentos fletores, ocasionando uma arquitrave mais robusta, por 

conseguinte, colunas maiores e diminuição da entrada de luz (LEUPEN, 1999).  

                                            
4 “A civilização conhecida pode remontar a 1500 a.C., quando os aqueus venceram os cretenses, 
moradores da região e fundaram diversas cidades, sendo Micenas a principal. Outros grupos vieram 
depois: os eólios, os jônios e os dórios” (REBELLO, 2000, p. 238). 
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Figura 19: O templo grego. 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p. 104. 

Os gregos não utilizavam os métodos científicos de investigação, por sua grande 

valorização da experimentação empírica, porém procuravam constantemente 

respostas às questões do comportamento da natureza. Apesar de estarem mais 

empenhados em desvendar os mistérios da astronomia, alguns conceitos importantes 

foram legados por pensadores como Aristóteles e Arquimedes, que estudaram o 

princípio da alavanca e do centro de gravidade dos corpos.  Os arquitetos e mestres 

de obras possuíam grande conhecimento prático e experimental, que era guardado 

em segredo, e só no Império Romano esse conhecimento dos sistemas construtivos 

foi descrito por Marcos Vitruvius Polio (REBELLO, 2000).  

Os etruscos, por outro lado, sabiam trabalhar com o bronze, o ferro, o ouro e a 

prata, também eram bastante desenvolvidos nos campos da arquitetura e da 

engenharia, pois construíam estradas, túneis e pontes com perfeição, e ainda 

conheciam os sistemas construtivos de arcos e abóbadas. Muitos aspectos 

contribuíram para que eles criassem uma arquitetura própria: a forma de organização 

mais pragmática que dos gregos, a grande velocidade de crescimento do império e a 

anexação de territórios distantes da capital, que os obrigaram a criarem normas e 

padrões para a mão-de-obra e para os materiais (REBELLO, 2000). A descoberta da 

pozolana possibilitou a execução de um tipo de concreto parecido com o atual, 

proporcionando novas variações estruturais. O desejo pela monumentalidade exigia 

grandes espaços livres, o que ocasionava o uso intensivo de arcos, cúpulas e 

abóbadas com espessura relativamente reduzida. (REBELLO, 2000).  A pozolana (ou 

concreto hidráulico) revolucionou o uso do concreto, possibilitando a construção de 
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aquedutos, portos marítimos e fundações de concreto em terrenos alagadiços. Nas 

últimas décadas da Roma pré-imperial, Vitrúvio atuou como engenheiro e chegou a 

construir a basílica de Fano, no sudeste da Itália. Segundo Bill Addis (2009), embora 

ela não mais exista, a construção marcou o clímax de 500 ou 600 anos de evolução 

contínua de técnicas de construção e engenharia em toda a Itália (ADDIS, 2009). 

O império Romano iniciado em 27 a.C. assinalou um período extraordinário para 

a construção civil e para a engenharia, especialmente por conta dos grandes projetos. 

Isso se deu pela combinação entre o poder absoluto e a necessidade de disfarçar e 

justificar como uma consequência as aspirações públicas. Dessa maneira, a 

sequência de ditadores após Otávio Augusto se via na obrigação de investir uma 

grande quantidade de dinheiro em obras públicas: “Não seria a primeira nem a última 

vez que o setor da construção seria crucial às realizações de ambições políticas” 

(ADDIS, 2009, p. 44). 

Com base nos conhecimentos adquiridos nos grande arcos e abóbadas das 

construções das cúpulas de concreto, os engenheiros romanos sabiam que a 

estrutura tende a se abrir na sua extremidade, semelhante a um arco. Neste tipo de 

estrutura, os blocos de alvenaria tendem a se afastar entre si, enquanto em uma 

estrutura monolítica surgem esforços de tração. Assim, a magnitude desses esforços 

de tração depende do peso do material utilizado, podendo ser reduzido tornando a 

cúpula o mais leve possível. No Panteão, o peso da cúpula foi reduzido de diversas 

formas, a principal delas foi redução da densidade do concreto utilizado, à medida que 

a cúpula se elevava. Desta forma, toda a seção transversal da cúpula diminui 

progressivamente da nascente à coroa até chegar ao “óculo” (ADDIS, 2009). O 

Panteão de Roma é considerado como uma das consequências mais impressionantes 

do desenvolvimento da construção em pedra. É o edifício que mais expressa o 

conceito de estruturas de abóboda e de cúpula (LEUPEN, 1999). 
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Figura 20 e 21: O panteão de Roma. 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p. 105. 

Durante essa grande produção romana da arquitetura, Vitruvius (1 a.C.) 

escreveu o livro “De Architectura” em homenagem ao imperador romano Augusto, 

onde descreve os métodos construtivos dos romanos, assim como outros do seu 

tempo. As descrições de Vitruvius permaneceram desconhecidas por muito tempo, 

sendo obra de referência da arquitetura e da engenharia a partir do Renascimento 

(REBELLO, 2000).   

Vitruvius então afirma que a arquitetura é composta de funcionalidade, beleza 

e solidez, em latim: utilitas, venustas e firmitas. A primeira compreende a exigência 

que os espaços projetados sirvam o propósito para o qual foram concebidos. A 

segunda refere-se à sensibilidade estética daqueles que entram em contato com a 

obra. E finalmente, a última, que pode ser definida como a habilidade de uma obra em 

preservar sua integridade física e sobreviver enquanto objeto material. É nessa última 

característica que se encontra a finalidade das estruturas, pois apesar de não 

constituir o objetivo único ou primeiro da arquitetura, sua resistência e solidez 

representam condição indispensável para que ela possa se materializar e continuar 

no tempo (SARAMAGO, 2011). 

A queda do Império Romano acarretou o desaparecimento de muitos registros, 

por conta disto, criou-se um corpo organizado de construtores, carpinteiros e 

serralheiros que disseminou antigos e novos conhecimentos, provocando um novo 

impulso na área de construção de grandes estruturas, o que, adicionado à influência 
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da Igreja Católica, resultou nos edifícios eclesiásticos da Idade Média. Nessa época, 

com o surgimento da pólvora e o aumento do poderio bélico, houve a necessidade de 

um novo profissional na construção: o engenheiro militar, precursor do engenheiro 

civil, destinado a projetar fortificações, enquanto os arquitetos continuavam a construir 

igrejas e palácios. “Pode-se dizer que esta foi a primeira ocasião em que ocorreu um 

afastamento entre a arquitetura e a engenharia” (REBELLO, 2000). 

 O aparecimento das abóbadas cruzadas se deu por conta de experimentos 

arquitetônicos e estruturais feitos pela escola normanda, porque abóbadas formadas 

somente por arcos transversais poderiam levar a esforços inadequados nos arcos 

longitudinais que formavam as arcadas e ainda apresentar nas junções questões de 

ordem estética. No ano de 1100, nervuras foram colocadas sob as arestas das 

abóbadas, culminando no desenvolvimento de um estilo denominado gótico. Em 

relação às características estruturais, o gótico representava a passagem de estruturas 

pesadas, cuja resistência devia-se pela quantidade de massa, para as de esqueleto, 

em que os esforços eram absorvidos pelas seções das barras. Dessa maneira, havia 

a possibilidade de criação de estruturas mais leves, entretanto, exigia-se uma maior 

preocupação com o comportamento estrutural da edificação. Rebello (2000, p. 243) 

afirma: “Para a engenharia das estruturas, o estilo gótico foi o passo fundamental na 

transformação do conhecimento estrutural empírico para o conhecimento científico” 

(REBELLO, 2000, p. 242-243). 

O surgimento das estruturas arqueadas das catedrais deu início ao 

desaparecimento da distinção típica entre apoio e carga, porquanto ambos trabalham 

juntos na estrutura que Leupen chama de integrada ou aditiva. Esse conceito foi 

utilizado pelos construtores góticos que tiveram que adaptar a forma dos edifícios 

devido às distribuições de força. Portanto, qualquer elemento que não cumprisse uma 

função estrutural precisa, era eliminado a fim de diminuir ainda mais a carga da 

estrutura. Essa teoria proporcionaria ao longo do século XIX as bases para um ideal 

arquitetônico completamente novo (LEUPEN, 1999). 

Os desenvolvimentos tecnológicos no campo da engenharia e dos setores 

manufatureiros durante os séculos XIV e XV foram verdadeiramente surpreendentes. 

Máquinas movidas a vento ou água, a evolução de máquinas de impressão e toda 

uma série de invenções para qualquer processo imaginável estava presente na 

Europa continental. Apesar da grande prosperidade das nações de língua alemã, foi 
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no norte da Itália que a prosperidade econômica somada a revolução cultural produziu 

os eventos que se conhecem como Renascença (ADDIS, 2009).  

Motivado com o pensamento humanista de que a beleza e a harmonia 

dependiam de regras precisas, Filippo Brunelleschi estudou profundamente a 

arquitetura de Roma, interessado especialmente pela construção das cúpulas. A 

dificuldade de construção de fôrmas com o tamanho desejado levou o artista a criar 

um novo processo construtivo para as cúpulas sem o uso do cimbramento 

(escoramento central). Assim, era necessário que os tijolos da cúpula fossem 

colocados em círculo, com um traçado previamente estabelecido e por definições 

geométricas precisas, sem possibilidade de correções na obra. A ideia de anéis 

colocados em sequência cada vez menores e que servissem de travamento para o 

restante da construção, e ainda a colocação de nervuras nos espaços vazios entre 

cada casca, foi denominado de “casca dupla”. Esta inovação permitiu um avanço na 

arquitetura, pois era possível projetar um interior e o exterior de maneira diferente 

(REBELLO, 2000).   

Figura 22: Croqui da cúpula de casca dupla de Brunelleschi. 

 
Fonte: ADDIS, 2009, p. 123. 

Para Rebello (2000), com Brunelleschi iniciam-se os métodos mais científicos de 

construção, assim a arquitetura passou de tecnicismo empírico para o de especulação 

matemática e intelectual. Apesar do desenvolvimento na construção, o uso do latim 

nos livros prejudicou a passagem do conhecimento. Mesmo contrário à escrita em 

uma língua pouco entendida pelos construtores, Leon Battista Alberti, submetendo-se 

às regras da época, escreveu em 1450 sua obra mais importante: “De re Aedificatoria” 
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na qual apresenta a teoria da arquitetura e da estética, de maneira diferente dos 

tratados da Idade Média, considerando os aspectos técnicos envolvidos. Baseou-se 

nos tratados de Vitruvius, apresentando modificações e correções, no entanto, 

tratava-se mais que um manual de regras construtivas, valorizando conceitos e 

deduções teóricas sobre a arte da construção. Albertti defendia a ruptura das funções 

de projetistas e de construtores, e via o projeto como uma prioridade principal da obra, 

enaltecendo a criação intelectual do projeto e relegando a construção a um segundo 

plano (REBELLO, 2000). 

Nessa mudança, de aparência singela, é como se o próprio 
berço da arquitetura- e consequentemente do arquiteto- tivesse 
se deslocado do canteiro de construção para o ateliê do artista 
plástico (GRAEFF, 1995). 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) foi um dos representantes do espírito científico 

que começava, na área das estruturas. Realizou experimentos de resistência de 

alguns materiais, analisou os esforços que atuavam nos arcos, a resistência das vigas 

e o comportamento do sistema de treliças. Foi provavelmente o primeiro a estudar 

como as estruturas funcionavam do ponto de vista da estática. Apesar de seus 

estudos práticos e teóricos o projeto de estruturas continuava sendo empírico 

(REBELLO, 2000). 

É impressionante pensar que, no passado, as estruturas eram concebidas pelo 

método básico de tentativa e erro. Em uma sequência na qual cada construtor 

costumava ousar um pouco mais que o seu predecessor, até o momento em que 

“confrontado pelo fracasso” ficava ciente que os limites do seu sistema estrutural 

haviam sido ultrapassados. O domo de Santa Sofia em Constantinopla, primeiramente 

construído em 537 d.C. desmoronou duas vezes antes de manter-se em pé (um dos 

maiores da antiguidade e está firme até hoje), bem como a alta abóbada da catedral 

gótica de Beauvais. Embora Da Vinci já soubesse como uma viga funcionava no 

século XV, 150 anos depois, Galileu Galilei tinha uma noção equivocada sobre o modo 

como elas trabalhavam, considerando que sob a ação de cargas elas tenderiam a 

girar em torno da superfície de apoio (SALVADORI, 1980).  
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Galileu5 publicou, em 1638, um livro que pode ser considerado um marco para 

a história da engenharia estrutural: “Sob duas novas ciências”, onde apresenta seus 

registros sobre a resistência dos materiais e a mecânica dos corpos elásticos. A 

expressão “resistência à ruptura” foi utilizada para descrever o limite de resistência de 

uma barra, a qual era proporcional à área de sua seção transversal. Concluiu então 

que essa resistência seria proporcional à sua largura, ao quadrado da sua espessura 

e inversamente proporcional ao balanço. Algumas de suas considerações, como 

explicitado antes, foram errôneas, como também assumiu que todas as fibras, exceto 

a ponta comprimida junto ao apoio, eram tracionadas.  Da mesma forma, a conclusão 

que o momento fletor cresce com o quadrado do seu comprimento devido ao peso da 

viga, o qual cresce ao cubo e a resistência nesta seção cresce ao quadrado. Fez 

considerações como a de que para cada material existe um limite das dimensões dos 

componentes estruturais, dependendo do peso próprio, o que chamou de “fraqueza 

dos gigantes”. Seus estudos serviram de base para o desenvolvimento da análise 

estrutural baseado nos modelos reduzidos (REBELLO, 2000).  

 Com base nas teorias de Galileu e Descartes, Isaac Newton no ano de 1665 

estabeleceu as três leis do movimento. Assim, a partir de considerações matemáticas, 

especialmente para tratar das questões de quantificação da taxa de variação do 

movimento, Newton inventou o “cálculo diferencial”. Porém, ainda tinha dificuldades 

de expressar matematicamente as leis do movimento, pois o cálculo do efeito total de 

uma variável mudava a cada instante. Logo, a solução veio com a criação do “cálculo 

integral”. Essas duas inovações na ciência contribuíram para o desenvolvimento 

posterior do “cálculo estrutural” (REBELLO, 2000). 

 Em 1660, Robert Hooke, físico inglês, expõe o fundamento da teoria da 

elasticidade, onde a deformação é proporcional à tensão. Como outras descobertas 

da ciência, as teorias de Hooke foram quase simultâneas a de outro pesquisador 

chamado de Edme Mariotte. Embasado em suas pesquisas com adutoras para 

suprimento de água para o Palácio de Versalhes, ele corrigiu as conclusões de Galileu 

sobre as vigas fletidas, mostrando que as vigas na metade da seção também sofrem 

compressão. Em 1695, Philippe de la Hire, membro da Academia Francesa, publicou 

                                            
5 Galileu, influenciado pelas descobertas de Da Vinci e forçado pelas circunstâncias políticas da época, 
abandonou seus estudos sobre astronomia e iniciou suas observações sobre o comportamento das 
estruturas (REBELLO, 2000).  
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um artigo importante para a análise do comportamento dos arcos (“o funicular das 

forças”). Influenciado pela analogia geométrica de Hooke (as cordas carregadas) seu 

trabalho foi o primeiro a utilizar a geometria para estimar as forças atuantes nos arcos. 

Ainda que algumas das suas conclusões fossem incorretas, Hire contribuiu de forma 

significativa com o tema do funicular das forças (REBELLO, 2000).  

Rebello (2000) comenta que, ao mesmo tempo, no Renascimento, a 

preocupação na arquitetura era em repetir velhas formas e técnicas dos antigos 

(gregos, romanos e bizantinos), desse modo os programas arquitetônicos eram 

satisfeitos pela adaptação de edifícios antigos às necessidades da época. Por conta 

disso, não havia a necessidade do mestre de obra especializado que passou a ser 

substituído por pintores e escultores, já que não apareciam novos desafios técnicos e 

construtivos. Assim, as descobertas científicas tiveram pouco ou nenhum reflexo 

sobre a produção arquitetônica da época.  

 A tríade vitruviana foi naturalmente aceita por 16 séculos, da arquitetura 

romana à gótica, no entanto, após os escritos de Albertti, alguns tratadistas deram 

maior importância à beleza. A partir daí, criou-se uma nova separação entre o que 

seria o arquiteto e o engenheiro, repercutindo também na formação de cada um deles. 

As escolas de arquitetura deixaram os canteiros de obras e as guildas, e passaram a 

fornecer um ensino puramente teórico mais ligado ao desenho e ao projeto. Como 

resultado dessa ruptura, os arquitetos procuravam exaltar os ornamentos, levando ao 

surgimento do barroco, o qual é descrito como multifacetado e monumental 

(REBELLO, 2000).  

Enquanto isso, Leonardo Euler, considerado o matemático mais produtivo da 

história, apresentou importantes teorias para o desenvolvimento do cálculo estrutural, 

principalmente o estudo de peças comprimidas. Ele mostrou que as colunas mais 

curtas tendem a romper por um esforço de compressão simples, e as mais longas 

sofrem outro tipo de esforço, o que acarreta a flexão e um diferente tipo de ruptura, 

denominada flambagem. Outras contribuições também foram feitas na época pelo 

engenheiro militar Charles Augustin Coulomb, que em seu artigo: “A aplicação das 

regras do máximo e do mínimo para problemas de estática relacionados à arquitetura” 

reconheceu a tração e a compressão nas vigas e propôs soluções de distribuição de 

tensões nas seções transversais. Apresentou também a existência da força cortante, 

colocando pela primeira vez de forma clara o equilíbrio de uma viga (REBELLO, 2000).   
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As influências iluministas da época que se seguiu, trouxeram pensamentos 

opostos à ornamentação excessiva, própria do barroco. Exemplos como se encontrou 

em Carlo Lodi e Abbot Laugier exigiam agora uma “arquitetura honesta e verdadeira 

em si própria”. A partir dessas teorias, alguns arquitetos como Claude-Nicolas Ledoux 

chegaram a elaborar projetos utópicos, chegando a afirmar que a possibilidade de 

construir deixava de ser essencial ao projeto de arquitetura (REBELLO, 2000).  

Para comprovar a inadequação desse conservadorismo frente à 
nova realidade que se delineava, basta citar a decisão de fechar 
a Académie Royale d’Architecture em 1793. Além disso, ocorreu 
a fundação de uma série de escolas especializadas para atender 
à crescente demanda por profissionais capazes de conceber e 
construir fortificações, portos, canais e pontes – as obras de 
infra-estrutura para as cidades em expansão. A primeira escola 
técnica desse tipo surgiu em Praga, em 1344 (posteriormente 
transformada em Escola Pública de Engenharia em 1707), mas 
foi na França que mais se desenvolveram (SARAMAGO, 2011, 
p. 48). 

A partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, as 

escolas de arquitetura que ainda tratavam a arquitetura como arte não conseguiam 

mais atender às necessidades da época. Uma maior ruptura com a engenharia se deu 

com a criação da École de Ponts e Chaussés em Paris, por conta disso, a Academie 

d’Architecture recrudesceu suas ações em defesa do ensino da arte, protegendo-se 

“da ameaça da ciência”. Em seguida, o título de arquiteto perdeu todo seu valor, não 

só como requisitos oficiais, mas também frente à opinião pública. Então, em 1789, 

com a ajuda do matemático Gaspar Monge (inventor da Geometria Descritiva), entre 

outros engenheiros e cientistas foi fundada a École Polytechinique (REBELLO, 2000). 

Em contrapartida, em 1806, Napoleão Bonaparte procurou estabelecer a antiga 

Academie Royale d’Architecture, fechada pela revolução em 1789, com um novo 

nome de École de Beaux Arts de Paris, e as mesmas ideologias anteriores e contrárias 

aos desenvolvimentos científicos. Sua arquitetura passou a representar o símbolo de 

status social e de poder, já que os engenheiros não tinham a capacidade de responder 

aos interesses arquitetônicos (REBELLO, 2000). 

Nesse contexto, à exceção das grandes obras de engenharia, a concepção das 

edificações continuava a adotar os modelos práticos tradicionais. Logo, o surgimento 

do ferro trouxe para a história do conhecimento estrutural mais um salto de 

desenvolvimento (SARAMAGO, 2011). Assim, a necessidade de construções 
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industriais levou ao uso do ferro laminado, que despertaram interesse dos 

construtores em geral, e que substituíram as abobadas de pedra e madeira pelo 

sistema de viga-pilar mais simples (REBELLO, 2000). O impacto financeiro dos 

incêndios nas fábricas inglesas, por exemplo, resultou no uso desse metal e 

impulsionou as pesquisas sobre a eficiência de sua aplicação no custo das obras. A 

exigência da economia levou à investigação dos limites do desempenho estrutural, 

buscando soluções mais interessantes para o ferro, fugindo das adaptações dos 

padrões estabelecidos para os materiais convencionais (SARAMAGO, 2011).  

Os engenheiros franceses, em particular os da Ecóle Polytechnique, foram os 

primeiros a apoiarem o conceito de desenho racional, impulsionados pelos avanços 

técnicos da época, principalmente dos novos materiais de construção (ferro fundido, 

os vidros em folha e o concreto armado). Os princípios de projeto dos engenheiros 

eram a objetividade e a clareza da estrutura, para eles, o ritmo e a aparente articulação 

entre o ferro e o vidro simbolizavam o avanço da vida moderna (LEUPEN, 1999). 

Podia-se palpar no ambiente a sensação geral de que as 
possibilidades técnicas eram ilimitadas e que os novos 
problemas suscitados pela indústria e a técnica sempre 
poderiam ser resolvidos mediante a boa organização e a 
tecnologia avançada (LEUPEN, 1999, p. 109). 

Vale ainda salientar a contribuição cientifica de Claude Louis Marie Henri Navier 

sobre a resistência dos materiais e sua determinação correta de tensões sobre uma 

viga e as definições de seu aluno Barré de Saint Venant com o trabalho sobre torção 

e revisão da teoria de elasticidade. Eles deram novo impulso às questões práticas da 

engenharia e da arquitetura da época (REBELLO, 2000, p. 255).  

A partir de então houve muitos avanços no conhecimento de estruturas e no 

aperfeiçoamento de materiais de construção: em 1855, Joseph Louis Lambot inventou 

a argamassa reforçada com ferro, a precursora do concreto armado; em 1856, Henry 

Bessemer descobriu uma maneira econômica de converter o ferro em aço mediante 

a queima do excesso de carbono; em 1858, Henri Laboustre projetou o primeiro 

edifício público com o sistema de “esqueleto” viga-arco-pilar de ferro, a Bibliotèque de 

Sainte-Geneviève em Paris, obra que antecipou as estruturas de concreto armado 

pelo seu formato. No entanto, Laboustre foi comedido e revestiu a estrutura metálica 

da fachada de alvenaria com ornamentações tradicionais, apesar de ser contrário ao 

academicismo da École de Beaux Arts junto a Henri Horeau. Eles defendiam que a 
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beleza de um edifício se originava menos de sua ornamentação do que de suas 

qualidades lógicas e racionais, ideologia retomada com certo embasamento teórico 

por Eugène Violet le Duc (REBELLO, 2000, p. 257).  

Segundo Rebello (2000, p. 257) Violet le Duc pode ser considerado o primeiro 

grande teórico da arquitetura depois de Vitruvius. Seus trabalhos, inicialmente 

publicados em fascículos do “Dicionário de Arquitetura Francesa do século XI ao XVI”, 

fundamentam suas teorias na prática de canteiro de obras. Para ele, a arquitetura 

deveria refletir o seu tempo e as soluções construtivas deveriam ser mais econômicas, 

defendendo o esqueleto metálico e comparando-o ao arco ogival gótico (REBELLO, 

2000).  Em Entretiens sur l’architecture, o arquiteto descreve com clareza o processo 

de projeto racional embasado nos princípios góticos, o qual é determinado 

inteiramente por considerações estruturais e pelo método construtivo (LEUPEN, 

1999). Violet le Duc expressou claramente sua visão dos “racionalistas estruturais”: 

“imponha-me um sistema estrutural e naturalmente encontrarei as formas que devem 

resultar. Mas, se você mudar a estrutura, serei obrigado a mudar as formas” 

(CHARLESON, 2005, p. 29). Após as ideias de Laboustre, Horeau e Violet le Duc, 

iniciou-se um momento de aproximação entre arquitetos e engenheiros, que em 

colaboração projetaram edifícios notáveis: Loja Bon Marché de 1876, do arquiteto 

Boileau em parceria com o engenheiro Gustave Eiffel; a Galeria das Máquinas de 

1889, realizado pelo arquiteto Charles Durtet e pelo engenheiro Victor Contamin. A 

segunda representou grandes inovações em relação à estrutura, pois tratava-se da 

primeira construção de grande porte a utilizar o aço, na qual a cobertura com grandes 

arcos vencia 115m de vão e apoiavam-se diretamente no solo (REBELLO, 2000).  

Figura 23 e 24: Fachada e detalhe da Galeria das Máquinas. 

     
Fonte: LEUPEN, 1999, p. 108; Detalhe do apoio6. 

                                            
6 Disponível em: http://grupo2metalica.no.comunidades.net/2-obras-frageis-em-ferro-e-vidro. Acesso 
em 14 de abril de 2015. 
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Nessa época, destacou-se Eiffel, que junto a arquitetos como Laboustre, 

Horeau e Violet le Duc criou uma nova arquitetura com características tanto 

tecnológicas quanto artísticas. A torre Eiffel projetada em 1899 não foi, a princípio, 

aceita pela sociedade e estava prevista a sua demolição assim que a Exposição 

Universal de Paris terminasse. No entanto, Eiffel preconizou: “eu acredito firmemente 

que minha torre terá a sua beleza única. Os corretos cálculos de estabilidade não 

coincidem sempre com a harmonia? ” (REBELLO, 2000, p. 259).  

Figura 25: Estruturas metálicas da Estátua da Liberdade e da Torre Eiffel. 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p. 108.  

Nos Estados Unidos, o desenvolvimento comercial incentivou a construção de 

muitos edifícios comerciais de grande porte e armazéns, onde James Bogardus, o 

“arquiteto do ferro”, trouxe as estruturas de ferro para o mercado. O advento do 

elevador, construídos por Elisha Graves Otis e empregados inicialmente para fins 

comerciais, e a utilização das estruturas de ferro abriram caminho para a 

verticalização dos edifícios. Em 1880 e 1890, em consequência também do 

crescimento demográfico e da valorização dos terrenos, verificou-se em Chicago, a 

construção de inúmeros arranha-céus. Essas estruturas metálicas, até o momento, 

eram feitas com o conhecimento empírico, por isso utilizavam pequenos vãos de até 

3m. Nessa época, um dos maiores construtores de Chicago foi William Le Baron 

Jenney, formado pela École Polytechnique de Paris, provavelmente o primeiro a 
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utilizar o aço nos arranha-céus. Entretanto, segundo Rebello (2000) a grande 

importância de Le Baron reside no fato da sua empresa ter como estagiários dois dos 

futuros maiores arquitetos de Chicago: Louis Sullivan e Frank Lloyd Wright.  Os dois 

aprenderam com Le Baron a tratar dos novos programas arquitetônicos e a utilizar as 

alternativas técnicas construtivas. Por conta disso, Le Baron é reconhecido como 

fundador da “Escola de Chicago” (REBELLO, 2000).  

 Em oposição ao ferro e ao aço, o “concreto-ferro” 7 passou por um período de 

estagnação por ser considerado comercialmente inviável, mas foi retomado pelo 

francês François Hennebique, que o aplicava em lajes, vigas e pilares em 1896. Já 

em 1902, o professor Emil Morsch, da Universidade de Sttutgat, publicou a descrição 

científica do comportamento do concreto-ferro, e desenvolveu a teoria efetiva do 

dimensionamento de suas peças estruturais. A confiança no material veio 

especialmente por causa das suas características plásticas, tornando-se mais uma 

opção para os projetos de estrutura e de arquitetura. Logo, Auguste Perret e Érich 

Mendelsohn tentaram explorar as possibilidades e vantagens do concreto-ferro. Perret 

junto com seus irmãos chegou a fundar uma empresa especializada na construção de 

obras de concreto-ferro, onde substituíram algumas peças de ferro por aço. Porém, 

coube aos engenheiros, e especialmente a Robert Maillart, explorar formas inéditas 

com esse material, projetando uma laje apoiada diretamente nos pilares (laje-

cogumelo) na Suíça (REBELLO, 2000).  Segundo Saramago (2011), foi justamente a 

percepção de que um projeto bem-sucedido em concreto armado exigia um 

conhecimento completo da base teórica da análise estrutural que impulsionou os 

alemães a assumirem o desenvolvimento dessa tecnologia após a liderança inicial dos 

franceses. 

Figura 26: Estrutura patenteada por François Hennebique em 1892. 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p.114. 

                                            
7 Só em 1920, o concreto-ferro passa a ser conhecido como concreto-armado, nome que perdura até 
os dias de hoje (REBELLO, 2000, p. 262). 
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 Mesmo que o concreto-ferro tenha sido disseminado rapidamente como um 

novo material de construção, ele foi inicialmente rejeitado pelas escolas oficiais de 

arquitetura que ainda relegavam as inovações técnicas como características de 

projeto (REBELLO, 2000).  

Posteriormente, Adolf Loos, em “Ornamento e Crime” afirmava que a maioria dos 

ofícios da construção moderna eram veículos mais apropriados para a edificação do 

que para a Arquitetura. Dessa maneira, ele expressa seu repúdio pela estética da 

estrutura na casa Moller, na qual a estrutura está subordinada ao espaço. O arquiteto 

austríaco afirmava que o excesso de ornamentação poderia causar prejuízos para a 

obra, como dificuldades de execução e depreciação rápida do produto devido à 

mudança de gosto do cliente (LEUPEN, 1999). Em alternativa, Peter Behrens, 

inicialmente artista plástico, desenvolveu croquis a partir de desenhos geométricos, 

criando volumes geometricamente bem definidos, e assim contribuiu com o 

distanciamento do estilo “Art-Nouveau” que havia surgido em oposição à arquitetura 

até então denominada industrial. Behrens propôs uma arquitetura mais racional e 

menos subjetiva (REBELLO, 2000).  

Em 1906, foi fundada a Escola de Artes e Ofícios do Grão-Ducado em Weimar 

na Alemanha.  Ela foi o resultado de uma tentativa de reformulação do ensino nas 

artes aplicadas, inicialmente dirigida pelo arquiteto Henry van de Velde e, em seguida, 

por Walter Gropius, que instituiu seus ideais modernistas e modificou seu nome para 

“Bauhaus”. A escola se tornou o mais influente instituto educacional da arquitetura, 

design e arte do século XX (REBELLO, 2000), procurando integrar diversos campos 

do conhecimento e as técnicas industriais então exitentes.  

A partir do desenvolvimento do concreto armado, por exemplo, surgiram as 

“estruturas independentes”, sem os recobrimentos da alvenaria. Como consequência, 

alguns arquitetos perceberam as oportunidades que o concreto armado oferecia: 

dentre outras, a possibilidade de gerar formas tridimensionais, superfícies curvas e a 

capacidade de criar lâminas estruturais (pisos e paredes portantes com grandes 

balanços em relação aos seus apoios). Juntas, essas três oportunidades geraram a 

base de uma nova arquitetura, não limitada a componentes unidimensionais (ADDIS, 

2009).  
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Le Corbusier desenvolveu sua própria estrutura independente em 1914 com a 

proposta do “Dom-ino”.  Nesse caso, pela primeira vez, e com uma economia notável, 

a laje lisa foi utilizada em uma edificação simplesmente apoiada a pilares supérfluos 

do ponto de vista da arquitetura (ADDIS, 2009).  

Figura 27: Estrutura Dominó de Le Corbusier 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p.113.  

Em “Por uma arquitetura”, Le Corbusier comenta que as vanguardas daquela 

época trocaram as palavras de “arquitetura” e “arte” por “construir” e “viver”. A 

padronização e a mecanização da produção das casas não eram apenas uma questão 

de gosto ou opinião pessoal, mas uma imposição da demanda surgida nas metrópoles 

em desenvolvimento. Em seguida, a Villa Savoye surge como um exemplo das 

infinitas possibilidades do concreto armado e da teoria da planta livre de Le Corbusier. 

Ela foi suficiente para o arquiteto acreditar que o planejamento funcional dos 

elementos construtivos não tem porque resultar em uma arquitetura inexpressiva 

(LEUPEN, 1999). 

As ideias de Le Corbusier culminaram na valorização dos sistemas estruturais, 

por conseguinte suas características passaram a participar incondicionalmente da 

forma arquitetônica: “Pode-se dizer que foi a partir dessa proposta que a estrutura 

voltou a se aproximar mais estreitamente da arquitetura“ (REBELLO, 2000).  
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Figura 28: Perspectivas explodidas – vedações e elementos estruturais. Vila Savoye, Paris, Le 
Corbusier. 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p. 114. 

Dentre os ideais de Le Corbusier em torno do tema da produção em série na 

arquitetura, talvez o mais significativo tenha sido o de objetos-tipo. Um exemplo da 

solução para a necessidade de habitação em larga escala foram as casas Dominó 

desenvolvidas por ele em 1916. O sistema Dominó se baseava nas técnicas de 

concreto armado, que há muitos anos vinham sendo desenvolvidas e tinham 

alcançado um avanço notável, e que permitiam uma liberdade formal muito superior. 

A arquitetura se libertava de uma vez do estreito e rígido modelo das paredes que 

suportavam as cargas, trazendo vantagens como as janelas adicionais, e mostrando 

que o novo material além de ser mais barato, era mais duradouro e de fácil modelagem 

e manipulação (LEUPEN, 1999).  

À medida que se familiarizavam com o novo material, os 
arquitetos se deram conta de que só o utilizariam com segurança 
se trabalhassem juntamente com engenheiros e construtores. 
Durante a década de 1920, eles começaram gradualmente a 
utilizar o concreto em grandes projetos; edificações com uma 
aparência nova e distinta começaram a surgir principalmente na 
Europa continental. Esse era um grande passo em relação aos 
prédios industriais, governados pela engenharia da década 
anterior (ADDIS, 2009, p. 513)  

Louis Kahn, por outro lado, tratou o espaço e a estrutura como aspectos 

verdadeiramente vinculados. Para ele, a natureza global do edifício tinha sua 

“intenção de ser”, da mesma maneira que o material com o qual está construído. 

Diferente de Violet le Duc, Kahn não se atinha à natureza mecânica dos materiais, 

mas ao “material é luz”, preconizando que a luz é o que torna visíveis as coisas 

(LEUPEN, 1999).  

Também no início do século XX, a partir da compreensão da existência de 

estruturas microscópicas dos materiais, os profissionais passaram a procurar 
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explicações do comportamento estrutural como consequência de suas características 

intrínsecas. Assim, surgiu uma nova disciplina chamada de “Ciência dos materiais”. 

Nesse momento, iniciou-se uma sequência de produções bibliográficas que deram 

vida à “análise experimental”, exaltando a importância de realização de ensaios com 

maquetes e sua prática cotidiana na concepção de estruturas. O livro “The 

experimental study of structures” em 1947, de Alfred Pippard, descreve seu curso 

sobre as vantagens do uso de modelos reduzidos no ensino da teoria estrutural, e 

ainda, sobre metodologia e experimentos no Laboratório de Modelos de Estruturas da 

escola técnica em que ensinava (SARAMAGO, 2011).  

Trabalhos, como os do dinamarquês Christen Ostenfeld, sobre a teoria da 

elasticidade, relacionando as forças e o deslocamento, e o artigo sobre o método de 

análises de deflexões e inclinações por meio de modelos reduzidos de G.E Beggs 

foram publicados na década de 1920. Estruturas muitos complexas, cujo tratamento 

matemático era muito difícil ou mesmo impossível, poderiam ter seus esforços 

calculados com o auxílio de equipamentos eletrônicos. Em 1930, o professor Hardy 

Cross desenvolveu um método para a determinação de esforços de estruturas 

hiperestáticas (praticado até hoje), o chamado “método de Cross”. Nessa época, a 

engenharia estrutural já possuía conhecimentos matemáticos necessários, além do 

bom entendimento do concreto-armado para que as estruturas extrapolassem os 

sistemas convencionais de lajes-vigas-pilares. Nesse momento, engenheiros civis 

como Eduardo Torroja, Robert Maillart e Pier Luigi Nervi ousaram criar formas mais 

livres e complexas para as estruturas8, enquanto os arquitetos continuavam presos às 

formas estruturais convencionais (REBELLO, 2000).  

A oposição a qualquer ornamento e os ideais racionalistas levaram os 

arquitetos a produzirem formas elegantes, porém frias. Mies Van der Rohe acreditava 

que os ornamentos só seriam admitidos se fossem provenientes dos efeitos 

produzidos pelos materiais utilizados: “menos é mais”.  Assim, a ideia da casa 

industrializada, até então produzida de forma manual, mostrou-se também monótona 

e de má qualidade.  Após a Segunda Guerra, com a mudança de pensamento para 

ênfase na liberdade e na democracia, passou-se a questionar se a arquitetura 

essencialmente racional expressava esses conceitos. A partir das ideias das formas 

                                            
8 “Quando as ferramentas de cálculo eram insuficientes ou duvidosas, lançavam mão de ensaios em 
modelos reduzidos” (REBELLO, 2000, p. 263). 
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livres e naturais, mais próximas de dar liberdade e bem-estar, surgiu a chamada 

“Arquitetura orgânica” (REBELLO, 2000). 

 Os desenvolvimentos dos conhecimentos técnicos obtidos pela engenharia 

estrutural impulsionaram o avanço dessa arquitetura mais orgânica, e 

consequentemente abriu mais um meio de comunicação entre engenheiros e 

arquitetos. A partir dessa época, surgiu um novo tipo de literatura sobre estruturas, 

voltada mais para o comportamento dos sistemas estruturais e suas relações com a 

arquitetura, e menos para os seus aspectos matemáticos. Um dos primeiros livros 

desse gênero, e ainda hoje considerado uma referência no assunto, foi o livro 

publicado por Eduardo Torroja em 1960: “Razon y Ser de los Typos Estructurales” 

(REBELLO, 2000). 

 É importante também ressaltar as obras de Mário Salvadori, “Structure in 

architecture”, de 1963, em colaboração com Robert Heller, e “Structural design in 

architecture”, de 1967, redigido em conjunto com Matthys Levy, onde descrevem a 

metodologia utilizada com os graduandos da Columbia University. Neles, os autores 

apontam para a necessidade de assimilação do conhecimento intuitivo do 

comportamento estrutural através dos modelos físicos, o que Saramago aponta como 

“a retomada da experimentação” (SARAMAGO, 2011, p. 57). 

É essa abordagem qualitativa – apoiada no desenvolvimento de 
uma ciência experimental da Arquitetura e da Engenharia, em 
geral, e na adoção de maquetes em escala, em particular – que 
irá influenciar a evolução do conhecimento sobre Estruturas nos 
anos seguintes (SARAMAGO, 2011, p. 60). 

Nesse contexto, Nervi destacou-se pela tentativa de criar um vínculo 

satisfatório entre a beleza escultórica e a eficiência estrutural. Seu projeto do 

Palazzeto delo Sport de 1959, mostra o seu pleno domínio das propriedades dos 

materiais e técnicas da construção, e ainda, a graça e a elegância das linhas. 

Trabalhou quase exclusivamente com concreto armado durante sua vida profissional, 

o que lhe deu uma confiança para projetar edifícios em que “quase se sente o caminho 

das forças”, mesmo assim, percebe-se a preocupação entre ordem e harmonia na 

estrutura (LEUPEN, 1999).  
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Figura 29: Pallazeto delo Sport – Pier Luigi Nervi 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p.119. 

 Por volta da década de 1960, um grupo de arquitetos ingleses introduz um 

idealismo arquitetônico que pode ser chamada de estético tecnocrático, caracterizado 

nas novas tecnologias como uma linguagem da arquitetura. Considerado por muitos 

autores como um marco das ideias do Archigram, o Centro Pompidou de Richard 

Rogers e Renzo Piano de 1977, tem um aspecto industrial, no qual a tecnologia recebe 

um tratamento decorativo. Leupen comenta ainda, sem fazer nenhuma alusão à 

função do espaço, que o edifício tem um ar de refinaria de petróleo. Nele, os efeitos 

da tecnologia da construção recaem subordinados à criação de efeitos teatrais, onde 

os espaços mudam de maneira similar como o cenário de um teatro (LEUPEN, 1999). 

Segundo Rebello (2000), a arquitetura nunca esteve tão ligada aos sistemas 

estruturais como nesta arquitetura denominada “High-tech”. O Centro Pompidou, da 

mesma forma que o Banco de Hong Kong, de Norman Foster (Figura 32), são edifícios 

característicos do compromisso do arquiteto com a solução estrutural, exigindo deles 

conhecimentos mais avançados do comportamento estrutural (REBELLO, 2000).  

Figura 30 e 31: Foto e detalhe do Centro George Pompidou de Richard Rogers e Renzo Piano. 

 
Fonte: LEUPEN, 1999, p. 126. 
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Figura 32: Banco de Hong Kong – Foster Associates. 

 
Fonte: CHARLESON, 2005, p. 51. 

Em 1990, foi realizada uma feira em Nova Iorque denominada de “Arquitetura 

Desconstrutivista” representada por Phillip Johnson. Os desconstruitivistas, 

assimilando a frase de Bernard Tschumi “form follows fiction” do livro “Architecture and 

disjunction” de 1996, trouxeram uma arquitetura onde a estrutura volta a ser escondida 

e de difícil leitura, pouco tendo a ver com a solução estrutural, que faz malabarismos 

para acompanhar a forma arquitetônica. Rebello comenta que o movimento previa 

uma nova ruptura da arquitetura com a estrutura. No entanto, apesar do movimento 

pós-modernista e dos desconstrutivistas estarem em evidência, atualmente ainda se 

veem expressões racionalistas baseadas no modernismo clássico (REBELLO, 2000).  

Essas irregularidades na arquitetura são na verdade uma afirmativa em 

benefício da expressão poética, da transcendência da arquitetura em relação à 

“ditadura da gravidade”, dos materiais e da ordem estrutural: “ela tem origem na 

intenção heroica, não na resposta submissa”. Tal transcendência heroica influenciou 

o Museu do Guggenheim, projetado por Frank Gehry em Bilbao na Espanha. Na maior 

parte da construção, a maioria dos espaços internos reflete, de modo não ortogonal, 

a forma escultórica exuberante não geométrica do prédio. (UNWIN, 2013). Gehry junto 

aos experts da indústria de aeronaves, que trouxeram de modo inovador o programa 

CATIA, garantiu que independente das formas criadas seria possível construir sua 

fachada com o material desejado. Mesmo assim, foram utilizados modelos de papel 

que ajudaram a conceber o volume. A ideologia da estrutura, a forma e o material 

adotado foram certamente na direção oposta dos modernistas, a forma aqui foi gerada 
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pela abordagem dos problemas arquiteturais de modo independente, sem considerar 

restrições características dos materiais (SANDAKER, 2008).  

Figura 33 e 34: Museu Guggenheim de Frank Gehry, Bilbao, Espanha, 1997. 

      
Fonte: CHARLESON, 2005, p.142-143. 

Os primeiros programas computacionais na área de estruturas foram 

desenvolvidos em 1950, sobretudo dentro das universidades. Eles permitiam o 

dimensionamento de esforços e deformações, no entanto, devido ao custo dos 

softwares de cálculo, os profissionais não os utilizavam na prática cotidiana. Mesmo 

durante a década de 1970, as ferramentas tradicionais como réguas de cálculo e 

calculadoras mecânicas continuavam a ser utilizadas por conta do longo tempo de 

resposta dos programas de computador. Por outro lado, com o aparecimento dos 

softwares de CAD (Computer Aided Design) os computadores passaram a ser 

amplamente utilizados para outra necessidade da arquitetura e engenharia: a 

produção de desenhos gráficos dos projetos. Outra importante mudança apareceu nos 

softwares gráficos, com o processo de modelagem tridimensional, construindo-se 

virtualmente uma réplica do projeto. O uso do computador transformou o trabalho de 

engenheiros e arquitetos em três principais momentos: a realização de cálculos, a 

produção de desenhos e o emprego de simulações (SARAMAGO, 2011).  

A evolução do computador até o atual (pequeno e barato), capaz de executar 

milhões de operações por segundo e armazenar centenas de milhões de bytes de 

informação resultou na junção de programas padronizados que consideram as leis 

físicas dominantes, os códigos vigentes, o impacto do comportamento dinâmico e as 

propriedades dos materiais. Além de influenciarem no custo da construção, colocam 

os projetos de estruturas altas e extensas ao alcance de qualquer engenheiro 

competente, e ainda, permite intensificar extraordinariamente as pesquisas em todas 

as fases do projeto estrutural (SALVADORI, 1980).  
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Segundo Saramago (2011) Santiago Calatrava constitui o exemplo mais 

contemporâneo do profissional que utiliza os dois tipos de ferramentas: o computador 

e a maquete. A grande complexidade de suas obras é a causa do emprego de 

sofisticados programas computacionais, e sem os quais elas não poderiam ser 

concebidas. 

 Por fim, há atualmente novas perspectivas de desempenho das estruturas e 

dos materiais. O aço com as obras de Santiago Calatrava, submetido a enormes vãos, 

traz novas possibilidades de utilização. Já o concreto armado com a inclusão de 

aditivos assegura a construção dos edifícios mais altos do mundo como o Al Burj 

Dubai9. E ainda, a madeira submetida a modelagem paramétrica e com a divisão dos 

esforços em peças mais subdivididas vencem grandes vãos a exemplo do Metropol 

Parassol em Sevilha.  

 Salvadori (1980) considera que o verdadeiro progresso nos projetos estruturais 

virá dos materiais mais aperfeiçoados e da ampla adoção de sistemas estruturais 

dinâmicos, resistentes a ventos e terremotos. Há assim, uma nova perspectiva das 

estruturas, com a utilização de plástico para elementos estruturais, em decorrência do 

avanço da química e que só ainda não foi utilizado por conta do alto custo e do 

desenvolvimento dos sistemas estruturais dinâmicos e antissísmicos.  

Os novos avanços tecnológicos vieram acompanhados de uma crescente 

agitação entre os projetistas, embasados nas novas possibilidades técnicas e em uma 

fé cega no progresso. A partir deste momento, o conceito básico de estrutura passa 

da simples transmissão de cargas para o solo para a aquisição de um novo 

pensamento incorporado da tecnologia e da ciência, com condições implícitas de 

eficiência e economia. “A evolução do progresso tecnológico e científico derivada 

desses processos históricos tem tido uma influência de valor inestimável na 

arquitetura” (LEUPEN, 1999, p. 102). 

Com efeito, se o aparecimento de um novo material depende da criação de um 

ou apropriação de um sistema estrutural adequado para sua utilização, a sensibilidade 

artística tende também a atrasar essas evoluções. É necessário um período de 

                                            
9 Segundo Salvadori (1980, p. 346) a resistência do concreto aumentou muito nas últimas décadas, 
normalmente com 700 quilos por centímetro quadrado e passa a ter uma resistência máxima de 1400 
quilos nos mais recentes arranha-céus. 
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transição para encontrar tal beleza e tirar todo proveito do partido estrutural novo. Vê-

se ainda que obras de grande êxito utilizam resíduos de outras técnicas anteriores 

correspondentes a outros materiais.  Entretanto, está claro que nunca os fenômenos 

resistentes foram tão conhecidos para tirar partido deles, e nunca as estruturas 

puderam ter tanta personalidade e alcançar formas tão variadas. Atualmente, quanto 

mais se deseja fundir a forma artística com a forma resistente, mais se busca a beleza 

simples e natural das estruturas pelas linhas e proporções das massas e do ritmo de 

suas formas (MIRET, 1971).  

Apesar da quantidade de livros sobre a Arte e sua história, ainda é longo o 

caminho para que se compreenda como na construção abrange outro gênero de arte, 

muito mais amplo, o sentido da realidade que acompanha a técnica. Desse modo, é 

necessário entender que percepção estética não se completa sem a compreensão 

das causas essenciais que dão à obra sua perfeição através da combinação estática 

de todos os elementos (MIRET, 1971). 

O avanço dos sistemas construtivos ao longo do tempo mostra como a 

arquitetura e a estrutura estão interligadas. Os materiais resistentes e as formas que 

se moldam com o objetivo de resistência mostram como a evolução da segunda 

contribuiu para a variedade na primeira. Do mesmo modo, a evolução da estrutura 

também se deu baseado nessa interdependência com a arquitetura. Sob essa 

perspectiva, observa-se um caminho estreito entre a concepção arquitetônica e 

estrutural, na qual os novos materiais e técnicas influenciam intensamente no fazer 

projetual e uma visão do espaço virtual (auxiliados por computador) ganha cada vez 

mais força no ateliê de projeto.  

2.3 A relação entre a concepção arquitetônica e a concepção estrutural 

Neste item, são discutidos conceitos e aspectos relativos à concepção 

arquitetônica e à concepção estrutural, afim de que a relação entre as duas seja 

melhor compreendida e explorada. Esta será a base para identificação da relação 

arquitetura-estrutura no processo de projeto.  

Para Mahfuz (2003), a importância da construção para a arquitetura é tanta que 

seria possível afirmar que não há concepção sem consciência construtiva: “A 

construção é um instrumento para conceber, não apenas uma técnica para resolver 
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problemas” (MAHFUZ, 2003, p. 68). E aí está a diferença entre a arquitetura da pura 

geometria e das tendências que preferem abstrair a realidade física.  

Segundo Piñon (1998), a atividade formativa não pode ser exercida à margem 

dos “materiais” (conceitos) do projeto, dentre os quais pode-se citar os referentes ao 

programa, os requisitos funcionais, econômicos e técnicos. Por outro lado, alguns 

deles são escolhidos de forma livre, como categorias visuais e elementos formais 

básicos. Essas categorias são a condição de uma visão reflexiva, síntese do 

intelectual e do sensitivo, e os elementos são unidades básicas de constituição da 

forma (PIÑÓN, 1998).  

O processo de projeto inicia realmente quando a informação 
obtida na fase preliminar é interpretada e organizada de acordo 
com uma escala de prioridades que o arquiteto define em 
relação ao problema (MAHFUZ,1995, pg. 18). 
 

A abordagem dos problemas de projeto não é feita de mente vazia como indica 

a literatura sobre métodos de projetar. Existem crenças, atitudes e valores como 

motivação. Para alguns projetistas essa coletânea é bem formada, caracterizando até 

uma teoria do ato de projetar, para outros é desorganizada e confusa. Lawson 

comenta que essas ideias poderiam ser chamadas de “filosofia de projetar”, no 

entanto, é melhor chamá-las de “princípios condutores” (LAWSON, 2006) 

 É bastante provável que essa coletânea de princípios cresça, mude e evolua, 

tornando-se um território muito pessoal. Ao analisar esse aspecto do processo de 

projeto, o autor cita Richard Roger: “Vivemos em busca de regras universais para que 

nossas decisões ao projetar não brotem de preferências puramente arbitrárias” 

(1980). Assim sendo, no projeto arquitetônico, o exercício de fazer os edifícios ficarem 

em pé, cobrirem grandes espaços e aguentarem forças da natureza traz uma série de 

novas ideias estruturais e explica que manter a engenharia e a tecnologia como um 

pano de fundo pode ser um princípio condutor autêntico (LAWSON, 2006) 

Lawson (2006) comenta que os modelos de projeto foram considerados durante 

muitos anos como ferramentas úteis para o processo de projeto e podem contribuir 

para o entendimento de como os projetistas pensam. No modelo do autor, durante o 

processo os projetistas devem lidar com restrições radicais, práticas, formais e 

simbólicas. Todas as restrições têm uma parcela de importância no momento de 

concepção, sendo geradas pelo próprio projetista ou por diferentes tipos de clientes 
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com suas diferentes motivações. O papel das restrições é garantir que o projeto 

cumpra de maneira adequada as exigências dos geradores.  

As restrições radicais, de acordo com o próprio significado da palavra, vêm da 

raiz, são aquelas que tratam dos problemas primários, pode-se tomar como exemplo 

uma escola, na qual as restrições radicais devem tratar do sistema educativo que irá 

ser implantado. Por outro lado, as restrições práticas são relacionadas aos aspectos 

de produção e construção, ou seja, características tecnológicas. São vistas como 

práticas também o desempenho da edificação depois da construção, como as 

questões de desempenho técnico, de conforto e de manutenção. As restrições formais 

por sua vez abrangem a organização visual do projeto, como regras de proporção, 

formato, cor e textura.  Por último, as simbólicas, que a partir movimento modernista, 

têm sido consideradas menos interessantes para o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico e no movimento pós-moderno têm sido consideradas como uma busca 

do valor histórico para expressar ideias de uma época mais incerta (LAWSON, 2006).   

As restrições estruturais exercem um papel significante, explícito ou não, no 

planejamento final de um edifício. As informações sobre as formas básicas da 

estrutura, que abrangem as possibilidades estruturais, são essenciais para o sucesso 

do processo de projeto (MACDONALD, 1997) . 

Um dos princípios condutores, principalmente na arquitetura moderna, é a 

concepção estrutural, que é entendida também como uma restrição prática do projeto 

arquitetônico (LAWSON, 2006) . Sobre a obra de Frank Lloyd Wright, Mahfuz (1995, 

p. 32) comenta: “a maneira como a estrutura é empregada para definir espaços e 

agrupá-los confere aos elementos estruturais um novo grau de importância como 

verdadeiras partes arquitetônicas”. 

A realização da Arquitetura, ao passar da ideia abstrata para a concreta, 

depende da dimensão técnica, onde os conceitos físicos devem ser compreendidos e 

interiorizados a fim de integrar inteligentemente a estrutura e o projeto. Diagramas 

conceituais ajudam a desenvolver o entendimento intuitivo sobre o funcionamento das 

estruturas em relação à concepção do edifício, o qual requer uma atenção para as leis 

da natureza (DIEZ, 2012).  

A arquiteturologia, conceito definido por Phillippe Boudon, trata do conhecimento 

sobre o artefato arquitetônico e não sobre o conhecimento do objeto edificado 
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(arquitetura). Para tanto, esse conceito se interessa muito mais pelo “fazer” do que no 

pelo “feito” (BOUDON, DESHAYES, et al., 2000). O edifício não é resultado das 

imposições/restrições e dos dados iniciais, mas baseado em ideias de um profissional 

ou de um conjunto deles, nas quais a concepção atua seguindo as exigências 

projetuais, no entanto através de escolhas, intenções e decisões. A visão da 

arquitetura é um pensamento sistêmico, como uma engrenagem, e pensar no projeto 

em termos de sistema é aceitar a evolução conjunta dos seus elementos e dele 

próprio10.  

A partir desse conceito, surgiu uma vertente de pesquisas voltadas para a 

arquiteturologia, na qual a noção de “escalas” toma uma polissemia com duas 

dezenas de significações, e é definida como pertinência da medida (que também é 

entendida neste caso, de forma ampla, qualitativa e quantitativa). Assim, as “escalas 

arquiteturológicas” proporcionam a diferença entre espaço arquitetural e espaço 

geométrico (BOUDON, 2007).  

As escalas arquiteturológicas podem ser definidas como uma classe que reúne 

operações variadas que levam a pertinências semelhantes. Estas, por sua vez, dão 

medida ao espaço arquitetônico, assim, a concepção está ligada às condições que 

fazem com que este número de pertinências não seja limitado nem ilimitado. Boudon 

define dezenove escalas arquiteturológicas, entre elas, a “escala técnica”, na qual as 

considerações de ordem técnica conduzem a atribuição de medidas a um partido ou 

espaço11. Neste contexto, o “espaço de concepção”12 engloba as relações entre estas 

escalas:  

Com efeito, sabe-se que, enquanto a parede tem a função 
separadora que lhe é própria na ordem de distribuição e a função 
estrutural que asseguram a ordem técnica, Le Corbusier, no 
dispositivo que chamou de “planta livre”, distingue os elementos 
relativos à escala funcional (“distribuir”), a partir de então 
assegurada por divisórias, e aqueles relativos à escala técnica 

                                            
10 Resumos e anotações de aula da disciplina de Métodos e Técnicas de Projetação Arquitetônica 
elaborados pela Professora Maísa Veloso com base em BOUDON et al., 2000. 
11 Resumos e anotações de aula da disciplina de Métodos e Técnicas de Projetação Arquitetônica 
elaborados pela Professora Maísa Veloso com base em BOUDON, DESHAYES, et al., 2000. 
12 “É preciso, porém, retornar à ideia da situação de concepção em que o objeto arquitetural não existe. 
Como vimos, essa ideia postula um espaço de concepção diferente do espaço arquitetural que é o 
resultado do processo” (BOUDON, 2007, p. 46). “O que chamo de espaço de concepção é, portanto, 
um espaço teórico fictício, uma ficção teórica necessária, e que deve ser entendida como um espaço 
de representação e de operações” (BOUDON, 2007, p. 46).  



A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 61 

(“levar”), firmada pelos pontos estruturais (BOUDON, 2007, p. 
49).  

Em seu trabalho, Engel (1997) estabelece que o processo de projeto se dá 

através de três fases: interpretação de modelos objetivos, projeto do sistema e 

configuração de forma/espaço e o desenvolvimento dos sistemas de controle técnico. 

No esquema da Figura 35, pode-se perceber que ele não se dá através de uma 

sequência linear, mas de forma cíclica.  

Figura 35: Principais fases do projeto arquitetônico 

 
Fonte: elaborado pela autora baseado em ENGEL, 1997, p. 28. 

 
Aprofundando-se nas fases de projeto e nos elementos principais participantes, 

Engel (1997) apresenta as funções de rotina que constituem o processo de projeto. 

Para ele esse processo metódico exige uma série de funções adjuntas que se repete 

em cada fase durante o ciclo (Figura 36). Dessa maneira, as leis, regras e padrões 

participam do que o autor chama de princípios, que, por sua vez, atuam sobre esse 

Projeto do Sistema Estrutural. A imagem arquitetônica, que engloba o sistema, o 

espaço e a forma, está incluída no mesmo bloco desse projeto, os quais devem ser 

desenhados em conjunto.  
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Figura 36: Princípios gerais para o desenho de sistemas estruturais.  

 
Fonte: elaborado pela autora com base em ENGEL, 1997, p. 32. 

 

Nessas rotinas pode-se destacar: revisão dos resultados internos através do 

controle de feedback; avaliação de cada estado intermediário com base no próximo; 

recepção de informação em relação a novos desenvolvimentos e condições; 

representação dos resultados parciais para a comunicação e controle, e por fim, 

comunicação com as partes implicadas (ver Figura 37) (ENGEL, 1997). Assim, 

sempre há uma a revisão de todos os conceitos: da construção para a estrutura, da 

estrutura para o sistema estrutural definido, deste para os modelos e dos modelos 

para os critérios. Há, também, a avaliação, a recepção de informações, a descrição e 

a comunicação, os quais devem ser passados para todos os agentes, do cliente ao 

construtor.  
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Figura 37: Funções de rotina que acompanham o processo de projeto.  

 
Fonte: elaborado pela autora com base em ENGEL, 1997, p. 30. 

Na essência da concepção dos suportes devem ser consideradas a recepção 

das cargas, a transmissão delas e a sua descarga para o solo. Esse processo é 

chamado de “fluxo de forças”, e é a ideia conceitual básica para um projeto de 

estruturas. Um projeto não terá problemas desde que o objeto siga a direção desse 

fluxo, porém surgirá um novo problema quando a rota de descarga das forças não for 

direta ao solo, tendo que sofrer desvios. Assim, o projeto de estruturas, no domínio da 

técnica, estará comprometido a desenvolver um sistema no qual o fluxo de forças 

combine, ou pelo menos se aproxime das formas funcionais previamente delimitadas. 

A tarefa então é converter o quadro de forças, sem comprometer sua eficiência, 

através da alteração da forma funcional, do reforço delas, ou ainda, através de uma 

estrutura adicional. A teoria de como redistribuir as forças é o centro do conhecimento 

em estruturas e base para uma sistemática em estruturas arquitetônicas (ENGEL, 

1997).  

Há uma quantidade significativa de arquitetos que acreditam que a relação 

entre a estrutura e a função de um edifício vai além de atender às necessidades 

espaciais. Charleson (2005) expõe a abordagem de Peter Cook, onde as 

“necessidades práticas” são imprescindíveis para que o desafio de arquitetura possa 

começar. Cook desenvolve a estratégia estrutural de uma edificação a partir do projeto 

dos “elementos principais”, o que significa adotar um conceito estrutural, como o uso 
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de uma espinha estrutural, que pode ser uma parede ou um corredor apoiado de 

pilares. Do ponto de vista de integração da estrutura com a função dos espaços (não 

tratada de forma explícita) pode-se pressupor que a necessidade dos espaços 

funcionais foi atendida durante o desenvolvimento do conceito estrutural. Então, o 

arquiteto volta sua atenção para os “elementos secundários”, ou seja, os componentes 

estruturais individuais, como vigas e pilares, porém antes de decidir como projetá-los, 

ele se faz uma série de perguntas: “Este é um prédio extremamente retórico, com uma 

estrutura retórica? A estrutura deverá ser um elemento discreto? O objetivo é a leveza 

ou uma certa ênfase na presença estrutural, que talvez possa contrastar com o total 

ou parte da edificação? A cobertura será “lida” como um único elemento, ou queremos 

que o intervalo entre os elementos seja destacado, trabalhado, discreto ou um símbolo 

da técnica? ” (COOK, 1996, p.85 apud CHARLESON, 2005, p.104).  

Para Simon Unwin (2013) a relação entre o espaço e a estrutura nem sempre 

é de forma direta, porquanto está sujeita a diferentes abordagens. “Podemos escolher 

a estratégia estrutural e permitir que ela defina os lugares que desejamos criar ou 

podemos decidir os lugares e forçar a estrutura física da edificação a aceitá-los” 

(UNWIN, 2013, p. 165).  

Assim, há uma complicação maior, pois, depois de definida a estratégia 

estrutural, ela pode influenciar a organização do espaço, sendo assim capaz de 

interferir na organização espacial da arquitetura e consequentemente, no espaço de 

vida que ela acomoda. Semelhante a Charleson, apresentado no início deste capítulo, 

Simon Unwin acredita que existem três categorias amplas de relação entre espaço e 

estrutura: ordem estrutural dominante, ordem espacial dominante e a relação 

harmônica entre ambas. Alguns autores acreditam em uma quarta categoria, a da 

separação da organização espacial e estrutural, onde as duas parecem coexistir, 

porém cada uma obedecendo à sua própria lógica.  

De fato, é possível perceber uma intenção arquitetônica se a estrutura for 

considerada parte do espaço da arquitetura, aumentando o nível da experiência do 

mesmo. A existência de uma relação entre a forma estrutural e a intenção 

arquitetônica não indica necessariamente que ela será harmoniosa, em alguns casos, 

ela é melhor entendida admitindo-se essa desarmonia. Um aspecto importante, no 

entanto, da arte da arquitetura é escolher uma estratégia estrutural, que será 

concebida seguindo o propósito da organização espacial do projeto. Dessa forma, em 
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algumas situações existirá uma certa coerência entre a estrutura e o espaço, e ela 

poderá ser identificada, porém ela tomará muitas diferentes formas. Ainda, as 

dimensões e a volumetria dos elementos estruturais, em decorrência da elasticidade, 

precisam ser adequadas à necessidade de evitar o colapso e a deformação. A ciência 

mecânica, especialmente a estática e a ciência dos materiais, oferecem algumas 

explicações para determinadas formas estruturais (SANDAKER, 2008).  

(...) através da estrutura de uma construção deve-se poder ler o 
seu destino e organização, para adaptar-se ao partido do 
projeto, subordinando-se a ele e resolvendo suas questões de 
forma clara e econômica. O processo de visualizar ou conceber 
uma estrutura é uma arte. Basicamente é motivado por uma 
experiência interior, por uma intuição (DIEZ, 2012, p. 19) 

 Existem numerosas soluções para um problema estrutural, os quais podem 

funcionar bem do ponto de vista mecânico e funcional e ainda econômico. A mecânica 

das estruturas, baseada em teorias matemáticas e físicas, atuam como restrições no 

projeto de estruturas, mas mesmo assim, precisam de uma forma definida para 

operarem.  Essa forma é uma síntese do número de restrições, incluindo a tecnologia 

e função, largamente concebidas como expressão da intenção ou proposta. 

Escolhem-se entre estas diferentes propostas, tomando decisões de acordo com o 

que se entende pela melhor solução espacial e mecânica. Esses tipos de decisões na 

forma estrutural devem ser baseados, entre outros aspectos, no hábito, preferência 

ou gosto, e devem estar embasados nos tópicos de análises de qualquer discussão 

estética (SANDAKER, 2008). 

 Acredita-se que as mensagens estruturais derivam do nosso conhecimento 

intuitivo do comportamento estrutural, entendimento que se origina tanto da 

experiência física cotidiana como da percepção das formas naturais estruturais. A 

atividade de tirar água de um poço, por exemplo, remete ao início da civilização, e 

proporciona uma compreensão imediata da tração das cordas, da mesma forma, a 

sensação dos músculos ao subir uma escada mostram observações físicas, que 

indicam uma noção das ações estruturais antes mesmo de um entendimento 

quantitativo delas. Como comentado no início deste capítulo, a percepção da natureza 

foi fundamental para a ampliação do entendimento intuitivo das estruturas feitas pelo 



O papel da estrutura na Arquitetura | 66 
 

homem13, por isso a perplexidade, quando se observa uma coluna cretense, mais 

larga na base, e uma noção de estrutura correta quando se observa uma coluna dórica 

grega (SALVADORI, 1980).  

Engel (1997) determina dois tipos de famílias estruturais, as da natureza e as 

técnicas. No geral, essas duas famílias têm dois objetivos principais comuns: suportar 

seu peso próprio e uma carga adicional (ação mecânica denominada de “suporte”). 

As estruturas chamadas técnicas, possuem analogias com as estruturas naturais, 

paralelas ou similares. Na tentativa de adequá-la a seus propósitos, o homem usa a 

natureza como referência, assim como a ciência e a tecnologia são resultados de sua 

exploração. As leis da física e da mecânica são aplicadas às duas formas de 

estruturas, tanto às naturais quanto às técnicas, e ambas têm o intuito de assegurar a 

forma material contra os esforços atuantes mantendo sua função.  Elas são baseadas 

em dois princípios fundamentais: o fluxo de forças e o estado de equilíbrio (ENGEL, 

1997).   

 Essa apreciação estética das estruturas refere-se às experiências. Ela não 

pode ser vista como um aspecto do pensamento exclusivamente mecânico e 

funcional. Apreciam-se as formas estruturais não pela adição de “coisas” a um 

“esqueleto” funcional, como um ornamento, mas como uma experiência prazerosa de 

adequação. Dessa forma, percebem-se as características mecânicas e espaciais 

quando a forma enfatiza uma expressão de unidade e coerência intelectual. Em outras 

palavras, a experiência estética é constituída pela mecânica estrutural e função 

espacial, porém depende também dos conceitos básicos de cada um (conforme 

Figura 38) (SANDAKER, 2008).  

Figura 38: Taxonomia da experiência estética em termos de conceitos da mecânica das estruturas e 
das funções espaciais.  

 
Fonte: elaborado pela autora com base em SANDAKER, 2008, p. 109. 

                                            
13 Uma das principais referências dos exemplos estruturais da natureza é o livro de Augusto Carlos 
Vasconcelos, cujo título é “Estruturas da natureza: um estudo da interface entre a biologia e a 
engenharia”. 
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Um exemplo claro dos aspectos mecânicos nesse tipo de experiência são as 

pontes concebidas por Calatrava, que em geral derivam sua elegância da expressão 

direta do tipo estrutural: “aqui o tipo estrutural, o qual é realmente uma importância 

mecânica, é interessante, não meramente como o significado de suportar cargas, mas 

como transmite elegância” (SANDAKER, 2008, p. 107). As características mecânicas 

de como os diferentes elementos da ponte são colocados juntos são notáveis, tanto 

pelo seu modo de execução, como pela escolha do desempenho estrutural e pela sua 

capacidade de “ser”. A escolha do tipo de estrutura e a forma desse tipo são 

responsáveis, de um jeito ou de outro, pela qualidade denominada de “elegância” 

(SANDAKER, 2008).  

Como visto anteriormente, Pier Luigi Nervi e Eduardo Torroja foram 

representantes da ideia da estética da estrutura baseada principalmente na sua 

experiência do espaço. Nervi, entretanto, foi além de suas observações, tornando 

público seu apreço por alguns projetos, com reflexões sobre o tema em quatro artigos 

elaborados para a revista Casabella em 1959. O primeiro artigo comenta sobre a 

arquitetura de Oscar Niemeyer em Brasília: “as soluções estruturais são esteticamente 

as mais satisfatórias, e através dos refinamentos dos detalhes, podem tornar possível 

a fonte da real beleza arquitetônica”. Seus trabalhos ressaltam a importância da 

relação entre os processos de construção e do resultado estético. Ele ainda conclui 

que um trabalho perfeito do ponto de vista técnico pode ser inexpressivo 

esteticamente, porém, não existe, mesmo no passado, um trabalho de arquitetura que 

seja aceito e reconhecido como esteticamente excelente, e que não seja também 

excelente do ponto de vista técnico. Uma boa tecnologia parece ser necessária, mas 

não é condição suficiente para a boa arquitetura (SANDAKER, 2008).  

Até a teoria das estruturas mais avançadas só serve para 
analisar numericamente uma estrutura já desenhada...na fase 
de formação do desenho, aquela em que de uma vez por todas 
se determinam as qualidades e os defeitos (igual às 
características de um organismo que já estão claramente 
definidas em um embrião) não se pode acudir ao uso da teoria 
estrutural e é necessário recorrer à intuição e às simplificações 
esquemáticas (NERVI apud LEUPEN,1999, p. 118).  

A evolução da forma da estrutura é uma ação criativa que envolve a concepção 

de toda uma rede de decisões inter-relacionadas. Consiste primeiro na invenção da 

forma estrutural e na organização geral, e em seguida na especificação detalhada e 
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precisa da geometria e das dimensões de todos os componentes da estrutura, assim 

como das junções destes componentes. No caso das estruturas arquitetônicas, as 

duas atividades são relacionadas com o processo de projeto arquitetônico do edifício, 

especialmente a primeira (MACDONALD, 1997).  

O estágio preliminar do processo de projeto em estruturas é, no entanto, 

inseparável daquele do edifício como um todo. Neste momento, em que o processo 

de projeto arquitetônico e estrutural são mais estreitamente relacionados, é que o 

arquiteto e o engenheiro devem também estar mais integrados. Macdonald analisa o 

projeto de uma ponte, que para ele é um dos elementos mais fáceis para entender o 

processo de projeto arquitetônico-estrutural.  A Figura 39 mostra o diagrama da forma 

final (e) da ponte, no qual ele apresenta o resultado do primeiro estágio do processo 

de projeto, que foi determinado exclusivamente pela forma e sua organização geral.  

A sequência de decisões levou a uma primeira proposta (b), que mostra de forma 

abreviada o estágio “chave” do processo de projeto, e representa ainda sua 

“natureza”. Isso indica que a forma básica da estrutura foi determinada pelo designer 

a partir das considerações: a função da ponte, as restrições do terreno, o 

conhecimento tanto do comportamento estrutural quanto da consciência de um 

vocabulário de possibilidades estruturais. Assim, para o autor, o resultado do projeto 

foi uma resposta imaginativa a todas essas influências (MACDONALD, 1997).  

A sequência de decisões é, geralmente, similar a todas as estruturas, não só 

as de engenharia civil, mas também as arquitetônicas. Nos casos das estruturas 

arquitetônicas, a forma e sua organização geral devem também ser totalmente 

compatíveis com as do prédio que ela irá suportar. O ato do processo de projeto 

arquitetônico é também um ato do processo de projeto estrutural, no qual a maioria 

das decisões fundamentais, relativas à estrutura, são tomadas, de forma consciente 

ou não (MACDONALD, 1997, p. 21-22).  
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Figura 39: Forth Railway Bridge, Scotland, 1882-90. 

 
Fonte: MACDONALD, 1997, p. 19. 

 Normalmente, o arranjo geral da forma de um edifício irá determinar o tipo da 

estrutura que será adotado, e provavelmente definirá a escolha do material estrutural. 

No caso do edifício de escritórios de Willis, Faber and Dumas (ver Figura 42), o desejo 

de um amplo espaço sem paredes no seu interior e de paredes de vidro no exterior, 

levaram à alternativa da estrutura de viga-pilar. Os requisitos para uma planta 

curvilínea, assim como as colunas recuadas da fachada determinaram que o concreto 

armado seria preferível ao aço. O resultado, desta forma, é de um prédio no qual os 

requisitos estruturais e arquitetônicos foram satisfeitos de maneira igualitária 

(MACDONALD, 1997).  

O material é claramente influente no aspecto estético. Sua razão estática e 

resistente não pode ser satisfatória visualmente se suas formas e proporções 

estruturais não correspondem ao material que a expressa. E assim, percebe-se que 

como a pedra, a alvenaria e o concreto satisfazem a expressão de estabilidade e de 

uma obra maciça, o aço satisfaz as expressões de leveza e das características 

tensionais em sua máxima intensidade. Uma vez eleito o material, a estrutura deve 

espelhar-se obedientemente em seus fenômenos tensionais, e que deverão indicar 

seus defeitos e vantagens, e ainda, deverão indicar a conveniência de modificar o tipo 

estrutural em determinadas ocasiões.  O ritmo é outro fator apreciado nas obras das 

melhores épocas, especialmente pelo jogo que os elementos fazem, muitas vezes por 

efeito da pré-fabricação e de uma modulação bem definida (MIRET, 1971).  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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Existem aspectos do processo de projeto em estruturas que só serão 

considerados em um estágio mais tardio, a exemplo das dimensões e da geometria 

precisa dos elementos estruturais. As principais decisões estruturais, porém, são 

tomadas no primeiro estágio, uma vez que a forma do edifício é definida, e exerce 

uma influência dominante na subsequente caracterização estrutural (MACDONALD, 

1997).  

Figura 40 e 41: Planta e Corte - Willis, Faber and Dumas Office, Foster e Partners 1974. 

  
Fonte: Disponível em: http://www.fosterandpartners.com/projects/willis-faber-dumas-headquarters/. 

Acesso em: 14 de novembro de 2015.  
 

Figura 42: Willis, Faber and Dumas Office, Foster e Partners 1974. 

 
Fonte: Disponível em: http://www.fosterandpartners.com/projects/willis-faber-dumas-headquarters/. 

Acesso em: 14 de novembro de 2015.  

Assim como é possível ignorar os aspectos estruturais ao conceber um 

edifício14, é também possível elevar ao mais alto nível os requisitos da estrutura no 

processo de projeto. Nesses casos, a estética e o programa são levados aos níveis 

mais baixos de prioridade, onde não têm a força de comprometer a qualidade do 

processo projetual da estrutura. Essa abordagem pode ocorrer em determinados 

                                            
14 É possível afirmar (como visto no item 2.1) que alguns arquitetos europeus, desde a Renscença, 
consideram factível ignorar a estrutura quando concebem um edifício, porquanto acreditam que as 
considerações técnicas inibem o processo criativo (MACDONALD, 1997, p. 25). 
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projetos, essencialmente por necessidade, a exemplo dos prédios extremamente altos 

e vãos muito extensos, ou por livre escolha do arquiteto (MACDONALD, 1997).   

É possível ainda afirmar que existem relações entre a estrutura e a arquitetura, 

que, para os projetistas conscientes de sua atividade, devem ser consideradas como 

uma das primeiras decisões de projeto, determinando qual delas está mais 

relacionada com a natureza da obra. Sobre essa identificação, alguns arquitetos não 

acreditam que possa haver mais de uma relação entre a estrutura e a arquitetura. 

Entretanto, Macdonald em seu livro “Structural Design for Architecture”, em 1997, 

sugere que esta única relação pode tomar diferente formas, e independente de 

conceitos, ela pode ser resumida em quatro categorias: a estrutura ignorada, a 

estrutura aceita, a estrutura simbolizada e a estrutura “high tech” (MACDONALD, 

1997).   

 Macdonald (2001) no livro “Structures and Architecture” reforça novamente que 

existem dois extremos, onde a estrutura exerce a dominação sobre a arquitetura e a 

total desconsideração dos requisitos estruturais pelo determinador da forma e da 

estética de um prédio. Para ele, existe um o infinito número de possibilidades nas 

estruturas arquitetônicas, porém, discute estas relações (ou estratégias de projeto) 

agora sob a forma de seis títulos:  

o a ornamentação da estrutura; 

o a estrutura como um ornamento; 

o a estrutura como arquitetura; 

o a estrutura como um gerador de formas; 

o a estrutura aceita; 

o a estrutura ignorada (MACDONALD, 2001, p. 73).  

Considerando essa reavaliação da divisão das relações da estrutura e da 

arquitetura, e da atualização dos conceitos, serão consideradas as seis categorias do 

livro publicado em 2001.  

A “ornamentação na arquitetura“ é a relação em que o edifício se tornou mais 

que uma estrutura visível e foi ajustada por razões puramente visuais. Talvez o mais 

célebre dos exemplos dessa categoria seja o Parthenon: sua forma foi ditada pelos 

requisitos estruturais, no entanto, a proposta era celebrar, como parte da expressão 

visual, sua lógica formal, e não a tecnologia. Macdonald dá outros exemplos mais 
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recentes: trabalhos de alguns modernistas como Peter Behrens e Mies van der Rohe 

(MACDONALD, 2001).   

A “estrutura como ornamento” envolve a manipulação dos elementos 

estruturais pelo critério principal do aspecto visual, onde no processo de projeto, a 

aparência sobrepõe as considerações técnicas. Como consequência, o desempenho 

estrutural é menor do que o ideal quando julgada do ponto de vista técnico. Dentro 

dessa categoria, há ainda uma subdivisão: a simbólica, a criação de circunstâncias 

artificiais e a incompatibilidade entre o visual e a lógica estrutural. Na primeira, os 

elementos estruturais sofrem influência da indústria aeroespacial e da ficção científica. 

Exemplo dessa categoria é o prédio da Renault do escritório de Foster Associates. A 

estrutura do edifício é, sem justificativas, complexa, e não há dúvidas de que uma 

estrutura modular seria capaz de resolver sua organização espacial. Entretanto, a 

estrutura mais simples foi rejeitada pelo cliente, que alegou não passar a imagem 

desejada da empresa. A segunda subcategoria consiste em problemas estruturais 

criados intencionalmente, ou não, gerando a necessidade de respostas espetaculares 

da estrutura, a exemplo do Centro Pompidou em Paris. A terceira e última 

subcategoria da relação de “estrutura como um ornamento” deixa claro que a 

validação técnica ocorreu no contexto mais profundo da aparência na concepção do 

projeto, tornando-as incompatíveis. No exemplo do edifício Lloyd em Londres, também 

projeto de Richard Rogers e associados, a lógica de legibilidade da estrutura foi 

abandonada com o tratamento dos pisos de concreto na parte inferior. Essa categoria 

como um todo está expressa em muitos edifícios, onde a estrutura exposta foi 

dominada pelos interesses visuais, colocando em cheque os aspectos técnicos 

(MACDONALD, 2001).  

Na “estrutura como arquitetura”, Macdonald também explora três 

subcategorias. O primeiro grupo integrante dessa relação é a arquitetura de grandes 

vãos, nas quais as questões técnicas serão levadas a um nível tão alto na escala de 

prioridades dos arquitetos que elas afetarão significativamente o tratamento estético 

do prédio (MACDONALD, 2001) 

A outra categoria da estrutura como arquitetura apresentada pelo autor são os 

arranha-céus, que dependem realmente de uma visão técnica, porquanto geram dois 

tipos de problemas estruturais a serem resolvidos. O primeiro é a questão da 

sustentação adequada da verticalização e, por conseguinte, as cargas horizontais 
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ocasionadas principalmente pelo vento. A necessidade de acomodar os esforços no 

sentido horizontal em oposição às cargas gravitacionais tem uma grande influência na 

estética de edifícios muito altos. De acordo com Macdonald (2001), na maioria dos 

arranha-céus o arquiteto não é capaz de expressar essa estrutura de escoramento, 

ou seja, definir suas dimensões (cálculo estrutural); no entanto, quando auxiliados por 

engenheiros, podem desenvolver projetos inovadores no sentido da resolução da 

estrutura.  

Um terceiro cenário são os edifícios portáteis, que necessitam ser 

extremamente leves causando considerações técnicas a níveis altíssimos na escala 

de prioridades na concepção do projeto. A portabilidade requer não só que o prédio 

seja leve, mas também desmontável, outra consideração técnica importante. Nesses 

casos, quase toda a forma do projeto é determinada pelo critério técnico. Nessas 

situações, o gosto arquitetônico consiste na apropriação da forma estrutural pura, 

diferente da estrutura como uma linguagem que produz formas (MACDONALD, 2001). 

A “estrutura como um gerador de formas“ consiste em projetos nos quais a 

estrutura é reconhecida como forte influência da forma do edifício, e mesmo assim 

nem sempre ela é aparente. De fato, a arquitetura se acomoda na configuração dos 

elementos mais “sensíveis” estruturalmente, o que a torna bastante positiva, já que o 

gerador de possibilidades de formas estruturais é usado para contribuir com o estilo 

arquitetônico (MACDONALD, 2001). 

Um exemplo claro dessa relação foi a arquitetura moderna, que tinha alguns 

princípios muito próximos à razão estrutural como gerador de formas, e que tinha 

como principal entusiasta Le Corbusier. Essa abordagem foi usada na maioria dos 

seus prédios e podem ser considerados os mais notáveis exemplos: a Villa Savoye e 

a Unité d’Habitation de Marselha. De acordo com Macdonald, a estrutura não 

influencia de forma significante o resultado visual, especialmente porque está quase 

sempre oculta sobre os revestimentos, todavia, ela tem maior impacto no formato final 

do edifício. Dessa maneira, a estrutura é entendida como um gerador de formas, mais 

do que na relação anterior. Nesse caso, a forma é adotada considerando a estrutura, 

porém não há um interesse considerável nela enquanto função. Esse é um tipo de 

arquitetura relacionada com a sua sustentação, que comumente é encontrada na 

produção contemporânea (MACDONALD, 2001). 
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 Por outro lado, a “estrutura aceita” onde a forma adotada é sensível 

estruturalmente, porém o interesse arquitetônico não está intimamente relacionado 

com a função estrutural. Essa é a mais próxima relação entre a arquitetura e a 

estrutura desde o Renascimento, e muitas obras contemporâneas podem ser tomadas 

como exemplos, como no caso da primeira sede de escritórios do IBM em Coshan na 

Inglaterra (1973) projetada pela Foster Associates. Nela a estrutura é menos 

determinante sobre a arquitetura, já que a estrutura econômica e leve foi construída 

rapidamente, teve um papel significante no resultado final do edifício (MACDONALD, 

2001).  

A partir também do desenvolvimento das tecnologias das estruturas do aço e 

do concreto armado, tem sido possível conceber edifícios, ao menos na primeira fase 

de projeto, sem considerar, no entanto, como ele se suportará ou será construído. Isso 

se deu porque as propriedades desses materiais tiveram um progresso intenso, e 

praticamente atendem a qualquer formato da composição arquitetônica, da mesma 

maneira, eles se tornaram economicamente acessíveis. “Esta liberdade representa o 

que uma significante e contínua contribuição do conhecimento da tecnologia das 

estruturas tem feito para a arquitetura, libertando os arquitetos das restrições impostas 

pelos apoios dos prédios de alvenaria e madeira”. O prédio Einstein Tower de Erich 

Medelsohn in Postdam, a Schroeder House de Gerrit Rietveld e a capela de 

Ronchamp foram realizados mesmo com sua forma complexa sem considerar a 

função estrutural.  No entanto, a sua escala pequena significa que não houve grandes 

dificuldades para produzir a armadura da estrutura, que suportava a forma, 

semelhante a uma armação de suporte de uma escultura (MACDONALD, 2001) 

A introdução do computador no final dos anos 1990, apresentado no item 

anterior, inicialmente como uma ferramenta de análise estrutural e, em seguida, como 

uma ajuda na concepção arquitetônica, possibilitando formas cada vez mais 

complexas, deu aos arquitetos mais uma liberdade nos quesitos formais da concepção 

e da representação da arquitetura. Exemplos como a extensão do edifício do Victoria 

and Albert Museum em Londres, do arquiteto Daniel Libeskind, é representativa 

quando se trata de “estruturas ignoradas”.  Para Macdonald (2001), duas importantes 

considerações precisam ser feitas a respeito dessa relação: a primeira é que a forma 



A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 75 

será certamente não ativa15, as flexões internas terão que ser solucionadas; em 

segundo lugar, a magnitude das forças internas que são geradas será provavelmente 

muito grande em relação às cargas transportadas. Essas duas considerações 

implicam que o material estrutural será ineficientemente usado e que o tamanho dos 

elementos estruturais será bem maior. Esse cenário pode resultar em estruturas 

desajeitadas e deselegantes (MACDONALD, 2001).  

Figura 43: Perspectiva - Extensão do Victoria and Albert Museum, Londres, 1995 – Daniel Libeskind. 

   
Fonte: MACDONALD, 2001, p.112. 

Figura 44: Corte - Extensão do Victoria and Albert Museum, Londres, 1995 – Daniel Libeskind. 
 

   
Fonte: MACDONALD, 2001, p.112. 

                                            
15 “Estruturas de forma-ativa: são aquelas que atuam pela sua forma material e são descritas como 
sistemas cuja forma é o caminho das forças expressas na matéria. Esta família está composta pelas 
Estruturas de tração, que por sua vez, se subdividem em Estruturas de tração pura, Estruturas 
pneumáticas e em Estruturas de compressão dominante. São os sistemas mais econômicos para cobrir 
grandes vãos atendendo a relação vão-peso” (DIEZ, 2012, p. 12).  



O papel da estrutura na Arquitetura | 76 
 

O quadro a seguir é uma síntese do que Macdonald entende da concepção 

estrutural relacionada com a aquitetura e da compreensão de Charleson sobre a 

interação da arquitetura e da estrutura:  

Tabela 1: Quadro resumo das relações de concepção entre a arquitetura e a estrutura. 
Macdonald, 2001 Considerações 

Ornamentação da 

arquitetura 

- a estrutura visível é razoavelmente ajustada por razões visuais em 

consequência dos significados simbólicos 

Estrutura como 

ornamento 

- os elementos estruturais são manipulados pelo aspecto visual 

- a aparência sobrepõe as considerações técnicas 

Estrutura como 

arquitetura 

- dependem de uma visão técnica 

- geram problemas estruturais a serem resolvidos 

Estrutura como gerador 

de forma  

- a estrutura é reconhecida como forte influência da forma do edifício 

- o interesse arquitetônico não está intimamente relacionado com a 

função estrutural 

Estruturas aceitas 

- quando a forma de um prédio deve ser determinada para satisfazer 

os requisitos técnicos estruturais e o interesse arquitetônico deve se 

acomodar nela.  

Estrutura ignorada 

- a estrutura não é considerada no desenvolvimento do projeto (pelo 

menos na fase inicial) 

 

Fonte: MADONALD, 2001; organizado pela autora. 

 Estruturas ignoradas podem servir como de exemplo de uma má integração da 

estrutura com a arquitetura. Nesses casos, verfica-se que o sistema estrutural não é 

considerado no processo de projeto. Segundo Macdonald (2003), isso pode ocasionar 

projetos pouco econômicos e pouco resistentes.  

 A Figura 45 apresenta um gráfico dos graus de relação da estrutura, no qual 

verfica-se uma proporção em relação à estrutura visível, à classificação de Macdonald 

e ao espaço e à forma arquitetônica no processo de projeto. Assim as categorias estão 

dispostas em função da visibilidade da estrutura, o que também está relacionado com 

a integração do espaço e forma arquitetônica com a estrutura no processo de projeto. 

Em resumo, a estrutura varia de acordo com desenvolvimento do projeto, podendo 

ser mais ou menos vísivel ou sendo seu espaço e forma relativamente semelhante à 

Arquitetura.  
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Figura 45: Graus de relação da estrutura segundo Angus Macdonald16. 

 

 Segundo Miret (1971), para aceitar a concepção das estruturas, e ainda das 

construções em geral, é necessário tratar primeiro das considerações do problema do 

ponto de vista mais geral e qualitativo. Os recursos de cálculo durante  a concepção 

apenas servem para uma confirmação das dimensões da estrutura. Para ele, cada 

material construtivo é sempre uma escolha que depende de suas características 

próprias, assim como o processo construtivo varia de um para o outro, além das suas 

resistências, seus efeitos causados pelas intempéries e seu aspecto geral. 

Vale comentar ainda sobre os valores objetivos em relação às tendências da 

sociedade atual. Para conceber estruturas serão necessários um sentimento artístico 

e uma preparação técnica, onde o projetista deverá escolher entre tal e qual solução 

possível imaginada, ponderando suas possibilidades estéticas sem forçar 

excessivamente suas condições funcionais, resistentes, construtivas e econômicas.  

Entre outros teóricos, Miret (1971) determinou que não há métodos que 

possibilitem a descoberta automática do tipo estrutural mais adequado para 

determinado problema específico de arquitetura. A elaboração da solução final parte 

intensamente do hábito, da intuição, da imaginação, senso comum de cada atitude 

pessoal. Muitos autores comentam que essa ideia de liberdade projetual da forma da 

                                            
16 Slide da aula da disciplina de Espaço e Forma 1 elaborado pelo Professor Rubenilson Teixeira com 
base em MACDONALD, 2001. 
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estrutura reforça a relevância do interesse estético nela impresso. As leis da ciência e 

da tecnologia, por outro lado, oferecem um conjunto de requisitos do mínimo 

necessário para a forma estrutural, e nada mais. A concepção estrutural não é, desse 

modo, apenas arte e nem apenas ciência, mas um pouco de cada uma (SANDAKER, 

2008).  

Em síntese, devido ao grande número de possibilidades oferecidas pela 

estrutura, os projetistas têm uma extensa variedade de escolha, o que resulta em 

oportunidades para projetos de estruturas inovadores e criativos. Contudo, devido ao 

fato de que uma das intenções das estruturas é reforçar de foma eficaz o conceito do 

projeto, cada tomada de decisão no seu desenho deve ser de maneira estratégica. Os 

futuros progressos tecnológicos dos materiais para sistemas estruturais e ainda as 

técnicas de análise e projeto continuarão a aumentar as possibilidades das estruturas 

e suas implicações na arquitetura (CHARLESON, 2005). 

2.4 As competências do arquiteto e a concepção estrutural 

Como um elo para a parte subsequente deste trabalho, deve-se agora 

considerar as competências de um arquiteto frente à concepção estrutural. O que 

deve ser ensinado no momento de aprendizagem de projeto para que os futuros 

arquitetos possam lidar com concepção estrutural na arquitetura? Será necessário 

conhecer as estratégias da concepção estrutural?  

Engel adverte sobre o dilema dos arquitetos frente à amplitude dos 

conhecimentos exigidos e às limitações pessoais de cada profissional. No entanto, 

ressalta que os arquitetos só estarão capacitados a exercer a arquitetura se 

agregarem um mínimo sólido de cada campo do conhecimento (SARAMAGO, 2011). 

Para Diez (2012), “a aptidão nasce da boa organização dos conjuntos dos elementos 

estruturais resistentes, suas funções e dimensões, em função da tecnologia disponível 

e à economia da obra”, por conta disso, o arquiteto necessariamente deve conhecer 

a estratégia e a arte do projeto estrutural.  

Para desempenhar seu trabalho, mantendo o controle do projeto, é necessário 

que o arquiteto entenda das disciplinas técnicas, onde está inserido o conhecimento 

estrutural. Como visto anteriormente, a estrutura não pode ser concebida de forma 

isolada, mas como uma parte indivisível da obra arquitetônica, assim, qualquer análise 
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sobre ela deverá ser feita em relação ao conjunto e em relação à estrutura em si 

(DIEZ, 2012). 

Segundo Salvadori (1980) não se pode chegar às conclusões sobre o futuro 

provável do projeto de arquitetura sem antes mencionar as mudanças fundamentais 

no relacionamento dos profissionais da construção. “Desde muito tempo, nenhum 

indivíduo em particular consegue dominar todos os aspectos do projeto arquitetônico 

moderno”. É necessário reconhecer que a arquitetura atual requer uma estreita 

colaboração da ampla diversidade de profissionais envolvidos, “tão ampla que torna 

os problemas de comunicação entre eles surpreendentemente difícil” (SALVADORI, 

1980, p. 358).  

Um bom arquiteto hoje em dia, deve ser generalista, muito 
versado em distribuição de espaço e técnicas de construção e 
sistemas elétricos e mecânicos, mas também deve entender de 
finanças, bens imobiliários, comportamento humano e social. 
Ademais, é um artista, com direito a expressar seus dogmas 
estéticos. Deve conhecer tantas especialidades que, às vezes, 
diz-se que ele não sabe quase nada a respeito de tudo 
(SALVADORI, 1980, p. 10). 

Tomando como base a universalidade da formação em arquitetura, é possível 

reconhecer que o conhecimento necessário ao arquiteto é aquele que lhe dê 

condições de interpretar criativamente os fatos científicos e conseguir retirar deles as 

ideias para o seu projeto. A principal dificuldade enfrentada por esses profissionais é 

atingir um grau de conhecimento que possibilite a concepção de novas e criativas 

ideias sobre estruturas e apresentar sistemas estruturais adequados (DIPIETRO, 

2000). 

Os arquitetos precisam assumir um papel ativo nos estágios do projeto de 

estruturas, em colaboração com o engenheiro para, assim, conseguir resultados 

aceitáveis. Ambos os grupos precisam discutir as várias opções, não só dos layouts 

esquemáticos da estrutura, mas também do seu detalhamento. Para que essa 

colaboração proporcione à estrutura um papel enriquecedor na arquitetura, ela deve 

ser extensiva e intensiva (CHARLESON, 2005).  

Para Eduardo Torroja Miret (1971), a educação nos projetos de construção 

começa na escola técnica, é complementada com os livros, só que requer a 

experiência profissional como critério final de formação. É um erro pensar que só com 

estudo, por mais que ele tenha sido, se esteja condicionado a resolver de forma eficaz 
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um problema estrutural, traçar uma estrutura e comprovar sua resistência, ou ainda 

lhe dar uma solução ótima e projetada com todo o acerto que um mestre (ou 

profissional mais experiente) de obra poderia fazê-lo. Essa tarefa requer também uma 

inteligência para discernir e uma memória para formar um arquivo informativo da 

intuição criadora, e ainda, em um nível mais alto, o sentido comum.  

(...) por cima de tudo, tem que estar a honestidade profissional 
com base radical na postura mental, frente ao problema. 
Honestidade que obriga a um sentido de responsabilidade; não 
a um medo da responsabilidade, sem pelo contrário, ao desejo 
de acertá-la com a hora que a acompanha. Amar a 
responsabilidade é servi-la com todas as suas consequências, 
é a mais íntima satisfação que pode sentir-se neste campo 
criador. Quem não o sente, será melhor que se dedique a outra 
coisa (MIRET, 1971, p. 307). 

O projetista em seu trabalho estrutural luta com as forças da natureza e há de 

reconhecer sua nobreza e lógica esmagadora com que se comporta esse “inimigo”. 

Deve saudá-las antes de confrontá-las, aceitando todas as possíveis consequência 

do jogo. Para projetar estruturas, faz-se necessário um sentido artístico, um profundo 

sentido estrutural e construtivo, uma fixação e uma disposição natural para isso, com 

certa facilidade de assimilar, manejar e equilibrar os conceitos que intervêm na origem 

e no desenvolvimento das estruturas. Assim, saber projetar estruturas depende das 

qualidades e condições ditas anteriormente, do estudo, da prática e da especialização 

(MIRET, 1971).  

O arquiteto deve dirigir a equipe de construção, para isso ele precisa adquirir os 

conhecimentos das tecnologias da engenharia para se comunicar de maneira 

inteligente com seus colaboradores técnicos, dessa forma, para esse fim, é que os 

currículos de arquitetura contêm uma parte de cursos tecnológicos (SALVADORI, 

1980).  

Infelizmente, essa parte dos currículos é ensinada por 
engenheiros, que enfatizam uma abordagem matemática, 
estranha para o arquiteto, e de que ele raramente, ou jamais, 
terá necessidade. Por outro lado, os engenheiros não recebem 
nenhuma formação em conceitos básicos de arquitetura. Os dois 
membros essenciais da equipe da construção falam línguas 
diferentes (SALVADORI, 1980, p. 359).  

Considerando que as afirmativas de Salvadori datam da inclusão do epílogo em 

seu livro, ou seja, do ano de 1990, e supondo que os ensinos, tanto de arquitetura, 
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quanto de engenharia sofreram várias mudanças nos últimos 25 anos, vale questionar 

se a relação de colaboração entre engenheiros e arquitetos também tiveram 

mudanças significativas.  

Outra implicação do fato de que a estrutura é de vital importância 
a ambas as profissões sugere a necessidade de reflexão 
contínua sobre como “Estruturas”, aquela disciplina dos 
currículos das faculdades de arquitetura, é ensinada. Na maior 
parte das escolas engenheiros lecionam a disciplina dentro 
daquela parte do currículo acadêmico que versa sobre técnicas 
de construção. Raramente são mencionados os diferentes 
papéis que as estruturas têm na arquitetura. Ao se aumentar o 
nível de integração entre as disciplinas de “Estruturas” e aquelas 
de projeto de arquitetura, o interesse dos estudantes nas 
estruturas e a consciência da relevância das estruturas em seus 
projetos serão aprimorados -  bem como a qualidade dos 
projetos de arquitetura (CHARLESON, 2005, p. 201).  
 

Ainda que o processo conceptivo de uma estrutura seja arte, e essencialmente 

o resultado de uma intuição experimentada, ainda que não se alcance por um jogo 

dedutivo de um raciocínio lógico, como em toda a arte, é necessário ter regras gerais. 

Mesmo que não exista um método que permita chegar automaticamente na seleção 

do tipo estrutural mais adequado para cada problema que apareça para o projetista:  

“cada tipo responde a um determinado conjunto de necessidades funcionais e tem 

seu campo de desenvolvimento justificado dentro de uma ordem de dimensões” 

(MIRET, 1971, p. 309)  

Essa é uma questão de costume, intuição e de imaginação, de bom senso e de 

condições puramente pessoais. Só a própria experiência pode melhorar ou diminuir 

um trabalho um tanto necessário para eleger as melhores alternativas estruturais entre 

tantas soluções possíveis. O tempo empregado a essa concepção é o a mais útil de 

todos na formação do indivíduo, e é também o que o permite processar da melhor 

maneira os novos problemas com mais leveza e probabilidade de êxito (MIRET, 1971).  

Traçar uma estrutura, comprovar sua resistência e dar uma solução totalmente 

adequada só será possível ao longo dos anos de prática e especialização.  É 

indiscutível que, não só será necessária certa inteligência e memória para compor um 

arquivo informativo de intuição criativa, mas também um amplo senso comum. O 

sentido observador e o espírito crítico serão duas fontes poderosas para melhorar a 

própria capacidade criadora. Além do mais, o projetista de estruturas precisa ter um 
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certo sentido artístico, um intenso sentido estrutural e construtivo, ou melhor, uma 

verdadeira fixação ou disposição natural para projetá-las (MIRET, 1971).   

Com base no referencial histórico apresentado, nas relações entre a arquitetura 

e a estrutura identificadas e na discussão sobre as competências do arquiteto na 

concepção estrutural de suas obras, é importante valorizar a contribuição dos 

sistemas estruturais para as formas arquitetônicas (tanto no contexto histórico quanto 

nas obras atuais) e lembrar a função dos arquitetos de desenvolverem a concepção 

estrutural. Em síntese, dominar a concepção arquitetural significa também 

compreender a relação existente com a estrutura que a conforma. Valorizar essa 

questão e estimular esse pensamento na prática do ensino do projeto é condição 

essencial para a formação de um futuro profissional mais capaz e seguro de suas 

decisões projetuais.  
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3 O ensino de projeto vinculado ao ensino de estruturas 

De acordo com Saramago (2011), em citação do filósofo alemão, George 

Simmel, o conceito de bildung, como a formação a partir da ideia de construção 

individual com conhecimento em função do aperfeiçoamento de suas habilidades e 

talentos, se encaixa nas questões de ensino de estruturas. Porém, no mundo atual, 

rápido e moderno, esse conhecimento perde o sentindo de enriquecimento da 

personalidade criativa e passa a ser mero acúmulo superficial de informações.  

Assim, o estudante de Arquitetura e Urbanismo precisa 
desenvolver a capacidade de interpretar fatos e processos 
pertinentes a diferentes áreas do saber – incluindo a Engenharia 
de Estruturas – ao menos de uma maneira criativa, extraindo dali 
referências e manipulando-as com desenvoltura em sua 
atividade como projetista e construtor (SARAMAGO, 2011, 
p.33). 

O ateliê de projeto de arquitetura é um protótipo do tipo de talento artístico que 

outros profissionais precisam adquirir. Ele tem um padrão característico de 

aprendizagem através do fazer e da instrução, fatores inerentes a qualquer aula 

prática reflexiva e às condições essenciais para seu sucesso. Pensar 

retrospectivamente sobre o que foi feito, de modo a descobrir como o ato de “conhecer 

na ação” pode ter contribuído para o resultado final é “refletir-sobre-a-ação”. Pensar 

sobre o que está sendo feito, sem interromper o ato, em um “presente-na-ação”, em 

um contexto que ainda se pode interferir no desenvolvimento. Nesse caso, se dá o 

“refletir-na-ação” (SCHON, 2000, p. 33).  

Segundo Jorge Cruz Pinto (2007), dada a sua natureza, o ensino de projeto 

não se enquadra nos “paradigmas educacionais”, mas comporta situações de cada 

um deles. Aprender a entender a Arquitetura é aprender a “sentir a dimensão latente 

e invisível entre as várias presenças e seus efeitos” de lugares, contextos, formas, 

materiais entre outros que atuam de forma “ativa-passiva” ao nível subliminar. É 

necessário sentir e avaliar as forças vitais do espaço, das circunstâncias e dos 

eventuais comportamentos decorrentes, uma vez que a arquitetura também exerce 

um papel ambientador e regulador da vida. Em outras palavras, projetar implica 

antecipar o viver e sentir do outro perante uma obra. Todo projeto é uma utopia antes 

que se realiza (PINTO, 2007). 
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Assim, procuramos sensibilizar os alunos de que o projeto, 
enquanto meio para a elaboração concreta da arquitetura, ao 
definir previamente limites de conformação ao espaço, deverá ser 
intencionalmente consciente em termos de antevisão e previsão 
das formas e modos de habitabilidade, de uso e conforto (físico, 
psicológico e estético) e do impacto ambiental que acarreta; pelo 
que projetar constitui um ato responsável, dado à experiência vital 
que envolve, com um alcance estético, ético e social, devendo 
conferir dignidade à condição humana (PINTO, 2007, p. 30).  

Dentro dos limites do que seria o Projeto estão localizados todos os seus 

princípios disciplinares e distintos campos do conhecimento, numa afirmação 

formativa, generalista e universalista, desde as artes e humanidades até as ciências 

e a tecnologia, atendendo a complexidade do exercício de projetar (PINTO, 2007, p. 

17).  

Segundo Schon (2000), os designers podem diferir as prioridades que 

escolhem para projetar nos vários estágios do processo. Podem concentrar-se mais 

nas geometrias dos módulos de construção do que no local ou nas propriedades dos 

materiais. O repertório de variações que um profissional possui pode lhe garantir um 

certo talento artístico. Suas experimentações trarão esse repertório de exemplos, 

imagens e descrições (SCHON, 2000).  

Para atender determinadas situações de diferentes maneiras, os projetistas 

possuem um repertório de domínios e seguem uma organização de prioridades. Suas 

ações geram uma teia de implicações, dado que as normas oriundas dos domínios 

referentes ao local, programa, geometria, percepção, estruturas e similares se inter-

relacionam. Essa rede tem outras ramificações a serem descobertas e respeitadas, o 

que piora o problema (SCHON, 2000).  

Na medida em que o designer reflete-na-ação sofre a situação 
criada por suas atitudes anteriores, ele deve considerar não 
apenas a escolha atual, mas as três ou quatro posteriores às 
quais esta levará, cada uma com diferentes significados em 
relação ao sistema de implicações estabelecidos pelas ações 
anteriores (SCHON, 2000, p. 59). 

Os exercícios do ateliê de projeto são normalmente de duração muito curta, 

nos quais são destacados muito mais as condições externas do que as do projeto em 

si, especialmente, aquelas que são novas para os alunos e que eles terão maior 

dificuldade de resolver, e ainda, aquelas que ficam desconhecidas pela própria 

dinâmica do tema. Esse tema, não é simplesmente o que o professor pretende, mas 
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o produto da interação interpretativa de docentes e alunos, que aprendem a partir do 

conhecimento que eles mesmos contribuíram para construir, tornando assim o 

aprendizado de projeto um ensino-ativo (MARTINEZ, 1986).  

Na compreensão de Cruz Pinto (2007), os exercícios de projeto devem 

constituir uma justificativa dirigida para a reflexão aplicada da arquitetura, ou na sua 

parte analítica, ou de uma prática projetual, entendida como o saber do ofício, isto é, 

o “saber fazendo”. Em um dos seus exercícios de projeto ele comenta: “pretende-se 

que através da construção direta, os alunos entendam as relações intencionais entre 

as materialidades eleitas, a estrutura da forma e a sua própria estrutura portante, 

através do recurso às técnicas de construção disponíveis mais adequadas ao 

propósito do trabalho” (PINTO, 2007, p. 88). 

Ainda sobre as teorias de Simmel, para ocorrer a formação, ou bildung, é preciso 

a existência da consciência do processo, consequentemente, a construção de 

conhecimentos não deve ser embasada unicamente no acúmulo de informações e sim 

no desenvolvimento de um raciocínio.  Dessa maneira, o ensino do comportamento 

estrutural, no currículo de Arquitetura deve direcionar-se ao desenvolvimento do que 

muitos autores chamam de “sentimento estrutural”, ou seja, de um raciocínio do 

funcionamento das estruturas.  Os estudantes estariam, então, aptos a solucionar as 

estruturas e a comprovar sua eficiência “integrando conhecimentos em uma síntese 

criadora” (SARAMAGO, 2011). 

Consideramos que a escola constitui um privilegiado local de 
ensaio para a reavaliação da prática profissional, justamente 
porque é ali que se articulam, sintética e analiticamente, as 
partes que compõem o todo de um ofício. Isso posto, questionar 
a lógica de formação dos arquitetos e urbanistas pelo exame dos 
processos de ensino do Comportamento Estrutural representa 
uma tentativa de esboçar um campo de limitações que, se 
existentes, podem restringir-lhes a capacidade criativa e 
investigativa como profissionais (SARAMAGO, 2011, p. 34) 

Nesse novo contexto, com a expansão dos limites que ligam a forma e a matéria, 

há ainda a necessidade de assegurar a estabilidade mecânica e a integridade física 

das edificações. Assim, conhecer o comportamento dos sistemas estruturais tem se 

tornado para o profissional de arquitetura, quem define o partido estrutural na 

composição de um espaço, cada vez mais importante. Em primeiro lugar, para o 

desenvolvimento de novas soluções arquitetônicas coerentes e em segundo para 

propostas de soluções aos novos problemas advindos da inovação da técnica de 
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construção e dos novos materiais. Dessa forma, pode-se afirmar que a concepção 

estrutural não depende apenas do conhecimento técnico, mas também deste 

“sentimento estrutural” ou “apreensão intuitiva” do comportamento das estruturas e da 

distribuição das cargas (SARAMAGO, 2011, p. 33).  

O ensino de arquitetura, hoje em dia, precisa ao mesmo tempo suportar as 

desvalorizações causadas pela múltipla fragmentação da disciplina e responder às 

esperanças que ele pode ser conduzido como pedagogia alternativa. Um padrão de 

práticas reflexivas, talvez mais adequadas às atuais sociedades tecnológicas: “A 

representação da concepção, seja ela parcial ou global, deve abrir um caminho entre 

a precisão e a lógica da demonstração matemática e da fluidez da evocação poética” 

(CHUPIN, 2003).  

3.1 Panorama do ensino de estruturas nas escolas de arquitetura do 
Brasil 

De acordo com Saramago (2011), no ensino de estruturas, em termos de 

conhecimento estrutural, é possível destacar a observação da natureza, a análise das 

soluções estruturais preexistentes, o conhecimento sobre os materiais e técnicas 

construtivas, o desenvolvimento do conhecimento qualitativo das estruturas e a 

integração entre a sequência das disciplinas de Estruturas e os demais eixos 

disciplinares no processo de formação em AU. Seguindo esses preceitos, sua 

dissertação apresenta um levantamento em 154 instituições (77% dos 200 

questionários enviados) de ensino do Brasil. Na pesquisa, foi perguntado como 

acontece o ensino de Estruturas no curso em relação ao currículo, se havia a 

integração entre as disciplinas de Projeto e História, sobre a existência de alguma 

disciplina com o enfoque no comportamento estrutural, sobre a existência de 

laboratórios, oficinas, canteiros experimentais dos materiais e dos sistemas estruturais 

analisados (SARAMAGO, 2011). 

De todas as instituições que responderam o questionário, apenas cinco17 

afirmaram possuir uma organização diferenciada dos currículos em relação ao ensino 

de estrutura. A maioria (95,8%) afirmou seguir uma sequência tradicional dos 

conteúdos, passando pela Resistência dos Materiais e Estabilidade das Construções 

                                            
17 A Pontifícia Universidade Católica de Minhas Gerais (PUC Minas); a Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC Rio), o Centro Universitário Barão de Mauá (CBM) em Ribeirão Preto, a 
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e o Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). 
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para depois abranger os conhecimentos específicos sobre os Sistemas Estruturais em 

concreto, aço e madeira. Quanto à integração com as disciplinas de estrutura, 69 

instituições (57,5%) responderam que ocorre alguma associação. Dentre elas, 59 

buscam a vinculação com a disciplina de Projeto e apenas 10 com a disciplina de 

História (SARAMAGO, 2011) . 

Gráfico 1: Integração da disciplina de Estruturas com as disciplinas de Projeto e História das escolas 
de arquitetura avaliadas por Saramago. 

 
Fonte: SARAMAGO, 2011, p.183. 

Sobre o enfoque qualitativo do conhecimento estrutural, constatou-se que 59 

(49,2%) escolas possuem disciplinas específicas para esse campo, e 46 (38,3%) 

abordam o aspecto de maneira geral, mesclando entre conteúdos quantitativos e 

conceituais. Apenas 15 (12,5%) instituições tratam do comportamento estrutural 

apenas de maneira quantitativa (Gráfico 2). As 105 escolas que têm uma abordagem 

qualitativa variam no modo como apresentam o conteúdo (Tabela 2). 

Gráfico 2: Presença de abordagem qualitativa nos cursos. 

 
Fonte: SARAMAGO, 2011, p.183. 

 

 

 



A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 89 

Tabela 2: Cursos que possuem abordagem qualitativa dos conteúdos de Estruturas. 

Cursos que possuem abordagem qualitativa dos conteúdos de Estruturas. 105 
Usos de modelos ou protótipos de estruturas. 70 
Abordam os precedentes históricos. 23 
Abordam os sistemas estruturais pela observação da natureza. 16 
Pré-dimensionamento da estrutura como uma abordagem também qualitativa 12 
Utilização de programas computacionais para a visualização dos esforços e 
deformações 15 

Fonte: elaborado pela autora com base em SARAMAGO, 2011, p. 184. 

Em sua análise, Saramago (2011) argumenta que tal preocupação não chega 

a ser aprofundada de forma a integrar-se nos currículos. Apesar das recomendações 

de 1974, apenas metade das escolas possui disciplinas introdutórias de caráter 

conceitual e poucos cursos afirmaram promover a observação de estruturas naturais 

e precedentes históricos como subsídio do aprendizado do comportamento estrutural. 

E, embora inicialmente, a pesquisa mostre uma quantidade significante das escolas 

que integram o ensino de estruturas com a disciplina de projeto, percebe-se que a 

maior parte dos cursos apenas incentiva a consideração de elementos estruturas na 

concepção de artefatos arquitetônicos, “sem que haja realmente um intercâmbio de 

conceitos e práticas entre essas áreas” (SARAMAGO, 2011) .  

Em relação aos espaços destinados à experimentação, apenas 17 escolas 

contam com todos os ambientes, enquanto a maioria não possui qualquer tipo de 

laboratório ou conta com apenas dois ou canteiros experimentais. Mesmo assim, 

Saramago ainda alega que mesmo a existência desses espaços não garante a sua 

utilização efetiva, como no caso da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a 

PUC-Rio, em que os professores responsáveis foram entrevistados pela autora 

(SARAMAGO, 2011).  
Gráfico 3: Distribuição dos espaços institucionais para práticas experimentais. 

 
Fonte: SARAMAGO, 2011, p.185. 

Enfim, comparando a base teórica de discussão sobre o 
processo de aprendizado de Estrutura nas escolas de 
Arquitetura (as teses dos autores revisados, as várias propostas 
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de mudanças empreendidas ao longo do tempo e as 
recomendações das legislações, da CEAU e da ABEA) com as 
amostragens obtidas pelas consultas aos cursos, corro o risco 
de afirmar que a cadeira de Estruturas não é considerada um 
aspecto distintivo dentro das instituições, no que tange o 
fornecimento de condições para que os estudantes possam 
desenvolver seu raciocínio estrutural (SARAMAGO, 2011, p. 
187-188).  

3.2 Referências pedagógicas sobre o ensino de estruturas nas escolas 
de arquitetura do Brasil 

Ao longo do tempo do ensino de arquitetura no Brasil, surgiram várias referências 

do ensino de estruturas nas escolas de arquitetura, especialmente a partir da década 

de 50, com as publicações dos trabalhos de Pier Luigi Nervi e Eduardo Torroja. Nesta 

parte do trabalho, serão apresentadas algumas experiências que procuraram 

melhorar o ensino de estruturas buscando sempre um aprendizado mais qualitativo e 

investigativo. É importante lembrar que estas referências se deram no âmbito do 

ensino de Estruturas e no desenvolvimento de perfis curriculares, mesmo que 

algumas delas também tenham tido uma preocupação de sua repercussão na 

disciplina de projeto18.  

As primeiras reflexões do modelo didático pedagógico de estruturas na 

arquitetura foram do engenheiro Aldolpho Polillo, em 1957. Cinco anos após se formar 

na Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), Polillo publicou com Anderson Rocha a 

revista: “Estruturas: revista técnica de construção”, onde foram discutidas as principais 

obras e discussões teóricas de Nervi e Torroja. Elaborou sua tese em 1968, na qual 

argumentou sobre a adoção quase exclusiva de métodos matemáticos no ensino do 

comportamento das estruturas, o que não se relacionava com as atividades cognitivas 

dos estudantes de arquitetura. Segundo Polillo, ainda que os estudantes saibam 

apreciar as soluções estruturais mais significativas, ficam restritos a aprender o 

funcionamento delas, quando, para a criação de novas soluções basta o 

conhecimento analítico (apud SARAMAGO, 2011).  

Em sua tese, Polillo apresenta uma proposta de curso dividida em quatro fases: 

1- Intuição, onde seriam criados modelos por tentativa e erro; 2-  Análise, uma etapa 

qualitativa; 3- Integração entre Intuição e Análise, considerando ensaios científicos; 4- 

                                            
18 Exemplos da didática de projeto em conjunto com a concepção estrutural serão vistos no item 3.4. 
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Integração com Projeto. As etapas definidas pelo autor se organizavam de acordo 

com as disciplinas de estruturas da seguinte maneira: 

Tabela 3: Disciplinas que compõem a proposta de ensino de estruturas de Polillo. 

 
Fonte: POLILLO, 1968 organizado por SARAMAGO, 2011, p. 80. 

A intenção da disciplina de “Composição e modelagem das estruturas”, parte da 

etapa introdutória e conceitual, era de incentivar o “sentimento estrutural” do aluno, 

aludindo aos conceitos de Torroja. A metodologia empregada consistiria no uso de 

modelos e experimentos, com a construção de maquetes físicas, onde sua justificativa 

se dava através dos métodos empíricos como construção do conhecimento. “Uma vez 

compreendidos os fenômenos de maneira amena, e, até certo ponto divertida, é que 

seriam apresentadas as fórmulas fundamentais através das deduções analíticas” 

(POLILLO, 1968 apud SARAMAGO, 2011, p. 81).  

Já em relação aos conteúdos matemáticos, Polillo os considerava importante na 

formação do arquiteto, que a noção de grandeza dos esforços, mediante cálculos 

aproximados, contribuiria no pré-dimensionamento de determinados elementos 

estruturais, tornando-o capaz de decidir entre as diferentes possibilidades. A última 

disciplina, portanto, “Composição estrutura aplicada à Arquitetura” sugeria a união 

entre o projeto arquitetônico e o estrutural: através da concepção da estrutura para 

propostas arquitetônicas, da realização de seminários sobre a criação de novas 

formas e sistemas estruturais decorrentes, e do incentivo a participações conjuntas 

em concursos e bienais de arquitetura (SARAMAGO, 2011). 

Simultaneamente, às inovações no ensino de estrutura de Adoplho Polillo na 

FAU/UFRJ, Aluízio Fontana Margarido percebe na FAU/USP, em 1964, uma 

inadequada experiência acadêmica: alunos dos primeiros períodos afastados das 

disciplinas de caráter analítico, que eram necessárias aos componentes curriculares 

de estruturas. Consequentemente, propôs a retomada dos conceitos matemáticos e 

físicos segundo uma aproximação mais didática e introduziu as aulas de modelos 
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físicos, também influenciado pelos trabalhos de Alfred Pilppard, Eduardo Torroja e 

Mario Salvadori. 

Contemporâneo de Margarido, Mário Franco em 1969, teve a primeira 

experiência de experimentação de modelos físicos ao ministrar a disciplina de “Teorias 

de Estruturas” na Universidade de Brasília (UnB). Ele constatou, tal Polillo, que o 

ensino de estruturas para os graduandos de arquitetura seguia uma perspectiva 

inadequada. Chegou a afirmar que o curso da FAU/USP, apesar dos esforços de 

alguns professores, era um “minicurso de engenharia”. Contrário a essa perspectiva, 

Franco estabelece uma metodologia separada em fases: realização de exercícios 

numéricos para a verificação dos princípios analisados, organização de aulas sobre a 

história das estruturas e desenvolvimento de trabalhos práticos (SARAMAGO, 2011). 

A importância dos exercícios numéricos era justificada pelo conteúdo técnico 

necessário a concepção e análise da história como forma de compor um repertorio de 

soluções e, além disso, os trabalhos práticos serviam para desenvolver a intuição dos 

estudantes.  

O 1º Encontro Nacional de Professores de Estruturas para Escolas de 

Arquitetura, fomentado pelos três engenheiros (Adolpho Polillo, Mário Frando e Aluízio 

Margarido) trouxe novas perspectivas de possibilidades de ensino do Comportamento 

Estrutural no Brasil. O evento ocorreu em São Paulo, nos dias 06 e 08 de junho de 

1974, sendo a primeira ocasião em que o Ensino de estruturas ganhou força 

assumindo uma postura nacional (SARAMAGO, 2011). O trabalho inicial apresentado 

por Siegbert Zanettini (único arquiteto presente no encontro) apresentava 

características consideradas negativas em relação ao ensino de Estruturas vigente 

nas escolas brasileiras:  

o o excesso de abstração das disciplinas quantitativas e verificativas;  

o a ênfase em um único material estrutural (concreto armado);  

o o afastamento da matéria e do conhecimento das propriedades 

estruturais; 

o a organização curricular de sequência de estruturas inapropriada e 

desconectada dos demais campos da formação em arquitetura 

(ZANETTINI, 1974 apud SARAMAGO, 2011, p. 84).  
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A proposta de Zanettini abrangia a concepção estrutural e o pré-

dimensionamento por meio da execução e teste de modelos reduzidos, além disso, 

destacou a importância do contato com obras e exemplos construídos19 (estudos de 

caso) (SARAMAGO, 2011).   

Tabela 4: Níveis que compõem a proposta de ensino de Estruturas de Zanettini. 

 
Fonte: ZANETTINI, 1974 organizado por SARAMAGO, 2011, p. 85. 

No mesmo encontro, Mário Franco exalta a necessidade do estudo histórico das 

estruturas:  

(...) Por outro lado, no instante em que se examinar o sistema de 
arco em seus diversos momentos históricos; em que analisar o 
processo evolutivo que do arco romano passa pela abóbada 
cruzada românica, gerando depois a ogiva gótica; em que se 
acompanhar a evolução industrial e o surto de grandes pontes 
metálicas de um Eiffel, e de concreto de um Maillart; em que se 
conseguir relacionar o espaço gótico com o sistema estrutural 
que o homem medieval desenvolveu para realizá-lo; em que se 
conseguir interpretar a obra de um Gaudí através dos estudos 
de suas ideias e métodos estruturais, estaremos nos 
preparando, não só para  uma melhor e mais profunda 
compreensão do sistema estrutural arco, mas também, e talvez 
principalmente, para novas interpretações do mesmo sistema, 
dentro do momento histórico-tecnológico atual, o que uma 
simples análise matemática jamais poderá sozinha conseguir 
(FRANCO, 1974 apud SARAMAGO, 2011, p. 85) 

A partir de todas as apresentações dos trabalhos, foi formada uma comissão 

para elaborar o “Documento de recomendações”, que incitava à análise estrutural ao 

longo de toda a graduação, preconizava o enfoque histórico como imprescindível ao 

aprendizado do Comportamento Estrutural e propunha a divisão da sequência didática 

                                            
19 Atualmente a FAU/USP ainda oferece uma disciplina semelhante com base nas teorias de Margarido, 
intitulada A Estrutura no Projeto de Edifícios, e que tem como ementa: “Estudar o projeto de edifícios a 
partir de seus sistemas estruturais, levando em conta a qualidade do material, os processos 
construtivos e sua consequência na linguagem da arquitetura. ” Disponível em:  
http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/ementas_aup /index.html. Acesso 
em 14 de novembro de 2015. 
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em três fases: análise qualitativa, análise quantitativa e integração com a cadeira de 

projeto (SARAMAGO, 2011).  

De acordo com Saramago (2011) apesar das recomendações e do encontro, não 

houve mais reflexões no país sobre o assunto. Em 1985, houve uma tentativa de 

reiniciar as discussões, quando foi realizado outro encontro de professores em 

Goiânia, entretanto não gerou registros como a primeira versão.  

As reflexões desenvolvidas nesse período por Yopanan Rebello e Maria Amélia 

Leite20 culminaram em uma proposta do encaminhamento diferenciado do curso de 

Sistemas Estruturais em 1980, cujas diretrizes eram a interligação entre a estrutura e 

o projeto e o incentivo da apreensão intuitiva do comportamento estrutural, seguindo 

um caminho diferente de Adolpho Polillo (SARAMAGO, 2011). 

Para desenvolver a intuição, foram utilizados modelos reduzidos (feitos com 

palitos e linhas) e testes com protótipos em madeira e argamassa armada. Essas 

mudanças colaboraram para cativar o interesse dos alunos, contudo, a má distribuição 

do ensino de estruturas veio à tona como um problema a ser solucionado. Dessa 

forma, Yopanan e Maria Amélia elaboraram uma proposta geral para o ano letivo que 

começava (1981). Algumas das disciplinas desse ano se fundiram e tiveram como 

foco principal o ensino da “compreensão intuitiva”. Assim, o primeiro passo foi 

estimular a capacidade de observação dos estudantes com ênfase nos artefatos 

construídos, no corpo humano e nos sistemas da natureza. A cada exemplo estudado, 

procurava-se analisar os “princípios físicos” utilizando os modelos reduzidos (feitos de 

bolas de isopor, barras de madeira e massa de modelar). A partir desse momento, 

pode-se comprovar que a compreensão intuitiva realmente contribuía para a 

assimilação dos modelos matemáticos, pois os alunos passaram de deduzir sozinhos 

os diagramas de momento fletor (SARAMAGO, 2011).   

 

 

 

                                            
20 Yopanan Rebello formou-se pela Universidade Mackenzie em 1971, dois anos depois tornou-se 
professor de Engenharia Civil e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de 
Santos, onde, em 1977, conheceu Maria Amélia Leite, que ingressou no Estágio de Aperfeiçoamento 
de Ingresso do corpo docente para o acompanhamento de uma disciplina (SARAMAGO, 2011). 
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Figura 46 e 47: Modelo estrutura explicativo e teste de modelo de argamassa armada. 

    
Fonte: LEITE, 1982 apud SARAMAGO, 2011, p. 92. 

Após estudar diferentes abordagens didáticas e analisar as grades curriculares 

de cinco escolas de Arquitetura, Yopanan cria uma nova proposta de ensino de 

estruturas, fundamentada na independência intelectual dos estudantes apresentada 

na sua pesquisa de mestrado de 1988-1993. Seu trabalho apontava para o ensino 

fragmentado nas escolas brasileiras, dando ênfase aos aspectos quantitativos, em 

detrimento do conhecimento conceitual. Saramago (2011) remete às reflexões de 

Rebello: “o compromisso técnico do projeto (com a realização material da obra) 

passou a segundo plano em favor de uma perspectiva que considera simplesmente 

seu caráter formal”. Rebello ainda contribui com suas reflexões em sua tese de 

doutorado (1994-1999), que posteriormente tornou-se o livro “A concepção estrutural 

e a arquitetura” no ano 2000 (SARAMAGO, 2011). 

Como consequência das primeiras reflexões, pode-se citar, ainda, a tese de João 

Eduardo Di Pietro. Embasado também na tese de Polillo e na dissertação de Rebello, 

assim como nas publicações de Mario Salvadori e James Gordon21, testou as 

propostas defendidas em 1974, na Universidade de Santa Catarina (UFSC). Em seu 

trabalho, o autor procurou validar a abordagem experimental do seu processo de 

investigação entre 1997 e 1999, um ano depois da modificação curricular da UFSC 

(SARAMAGO, 2011) 

A fim de diminuir o problema da integração das disciplinas técnicas com outros 

campos do curso, o Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC alterou 

a estrutura curricular do curso em 1996 (e ainda vigente) com o intuito de incentivar a 

integração entre algumas disciplinas e favorecendo a área de ensino de Estruturas, 

quando foi criado o componente que faz a ligação entre matemática, física e análise 

                                            
21 Autor do livro “Structures: or whay things don’t fall down” publicado em 1978. 
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estrutural chamado de Introdução a Análise das Estruturas e ofertada na segunda fase 

do curso (DIPIETRO, 2000). 

O esquema do ensino de estruturas na proposta da UFSC começa na primeira 

e na segunda fase com as disciplinas de Experimentação 1 e 2, por meio de 

observações de intuição e análise qualitativa dos sistemas estruturais encontrados na 

natureza e sua comparação do que foi feito pelo homem. O objetivo principal dos dois 

componentes curriculares é dar aos alunos uma visão geral das estruturas existentes 

e suas implicações para o projeto de arquitetura. Procura também avaliar o 

comportamento estrutural em função das suas dimensões e das suas cargas, como 

também, motivar a criatividade por meio de experimentos e criação de modelos 

reduzidos. A utilização desses modelos qualitativos é de extrema importância, 

porquanto são tridimensionais e mostram os resultados esperados, além de facilitarem 

a visualização da estrutura do projeto (DIPIETRO, 2000). 

A disciplina de Introdução a Análise das Estruturas refere-se à aplicação da 

matemática e da física no estudo dos sistemas estruturais. Seguindo a linha da 

tecnologia, encontram-se os componentes curriculares: Resistência dos Materiais, 

Estabilidade das Construções, Concreto armado, aço e Madeira completando o 

seguimento relativo ao ensino de estruturas.  O curso conta ainda com as disciplinas 

de Tecnologia I a IV, as duas primeiras referem-se ao materiais e técnicas de 

construção e as duas últimas (optativas) estão relacionadas com a pesquisa 

tecnológica e industrialização da construção. Como pioneira na reforma curricular, a 

UFSC conseguiu transformar a metodologia de ensino melhorando a integração entre 

a arquitetura e a técnica ao longo da graduação em Arquitetura (DIPIETRO, 2000). 

A escolha de um método e dos meios pode servir como base para a 

compreensão efetiva do conhecimento estrutural, e depende das características de 

cada indivíduo e da formação de cada profissional. A “natureza” gráfica dos arquitetos, 

a essência físico-mecânico do objeto e a orientação de todos os esforços 

arquitetônicos para a forma e o espaço devem ser levados em consideração 

(DIPIETRO, 2000). 

Em sua tese, Di Pietro apresenta os resultados do emprego do modelo qualitativo 

de ensino/aprendizagem na disciplina de Experimentação I, em duas turmas do Curso 

de Arquitetura e em uma turma do de Engenharia. As turmas de arquitetura foram 
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denominadas de “Turma A” e “Turma B”, na primeira utilizou-se o método tradicional 

de ensino de estruturas, puramente teórico com aulas expositivas, e na segunda (e 

na turma de engenharia), contou, além de todo o conteúdo passado para a Turma A, 

com modelos qualitativos desenvolvidos no laboratório (DIPIETRO, 2000).  

Os modelos foram desenvolvidos seguindo tipos de sistemas estruturais e 

obedecendo ao tema de cada etapa. Na primeira fase, foi passado para os alunos o 

conceito de compressão, tração, cisalhamento, flexão, e outras formas de 

deformações. As equipes foram divididas para incentivar a competição e 

consequentemente a criatividade. A treliça foi o sistema escolhido para esta fase, na 

qual foram determinados parâmetros, como a dimensão, tanto da estrutura completa 

(máximo 30cm de altura e 120cm de comprimento) como das barras (2,5 x 5 cm), e 

também o material (“Pinus Elliottis”) (Figura 48) (DIPIETRO, 2000).  

Figura 48: Modelos de treliças planas elaboradas pelos alunos 

    
Fonte: DI PIETRO, 2000, p. 163. 

Outros modelos foram desenvolvidos ao longo da disciplina: os pórticos (onde o 

comprimento seria máximo de 80cm e a altura da viga 20cm) e as cúpulas (o diâmetro 

não poderia ser superior a 40cm e a altura máxima de 30cm).     

Figura 49: Modelos de pórticos desenvolvidos pelos alunos. 

 
Fonte: DI PIETRO, 2000, p. 163. 
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Figura 50: Modelos de Cúpula desenvolvidos pelos alunos. 

 
Fonte: DI PIETRO, 2000, p. 163. 

Na avaliação final da disciplina, foi aplicado um teste para as duas turmas com 

o intuito de comparar os resultados obtidos com o modelo qualitativo de ensino 

proposto (DIPIETRO, 2000).   

Gráfico 4: Média semestral da disciplina de Experimentação I 

 
Fonte: DI PIETRO, 2000, p. 163. 

Segundo Di Pietro, pode-se afirmar que a utilização dos modelos foi 

determinante para a compreensão e fixação dos conteúdos relativos ao 

comportamento dos sistemas estruturais, estabelecendo uma relação mais direta 

entre teoria e prática da arquitetura:  

A prática de laboratório faz com que o aluno construa o seu 
conhecimento, aprenda porque faz, reflita sobre o produto que 
obtém e depure as suas ideias e ações, proporcionando ainda, 
uma integração entre as disciplinas que envolvem a área 
estrutural - resistência, estabilidade, concreto, aço e madeira, 
entre outras (DIPIETRO, 2000, p. 167). 

Pela observação dos alunos, o autor pôde acrescentar ao trabalho que o 

conteúdo qualitativo passado de forma agradável desinibe o aluno e diminui a apatia 

e o medo de questionamentos sobre o comportamento das estruturas.  Por outro lado, 

a frequência dos alunos foi praticamente total por conta da motivação dos modelos. 
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Por fim, favoreceu a integração com os demais componentes curriculares, melhorando 

e fixando os conceitos (DIPIETRO, 2000). 

A pesquisa de Maria Amélia Leite nos anos de 2004 e 2005 pode ser citada como 

outra experiência importante. A disciplina de Sistemas Estruturais para Arquitetura I, 

ministrada no primeiro ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU/PUC - 

Campinas, tinha como objetivos específicos (Plano de Curso) (LEITE, 2005):  

(...)identificação clara das estruturas arquitetônicas dos edifícios. 
A identificação dos componentes destas estruturas e sua 
classificação tipológica; a compreensão das condições de 
equilíbrio e estabilidade das estruturas, externa e internamente; 
o conhecimento dos esforços dos carregamentos nas estruturas; 
a compreensão de critérios gerais para seleção de alternativas 
estruturais e adoção dos materiais construtivos correlatos; e a 
vivência de um processo integral de análise alternativa estrutural 
(conceitual, estática e matemática) (LEITE, 2005, p. 191). 

Com base nesta proposta, os alunos traziam exemplos e analisavam seguindo 

os conteúdos teóricos já trabalhados, desenvolviam conceitos sobre a estrutura, 

comentavam suas correlações com os materiais envolvidos e discutiam aspectos 

arquitetônicos, econômicos entre outros.  Nesta disciplina, Leite comenta que se viu o 

contrário da atitude protetora que se costuma ter com os alunos ingressos mais 

recentes, estipulando-se sempre problemáticas simples ou básicas. Neste caso, a 

ousadia e o entusiasmo dos alunos ingressantes pode ser um meio interessante para 

se colocar problemas de Arquitetura e Urbanismo, assegurando apenas que se sintam 

confortáveis em um ambiente de investigação dos objetos de estudo e tenham à 

disposição os recursos necessários (LEITE, 2005, p. 194-195).  

É importante também mencionar a reformulação curricular do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-

Minas). Mesmo com um canteiro experimental desde 1993, o currículo vigente até 

2008 abordava os conteúdos do ensino de Estruturas de maneira tradicional22 em 

disciplinas ministradas pelos professores do Departamento de Engenharia. Na 

avaliação de Roberto Santos, o resultado dessa forma de abordagem era que os 

alunos, mesmo depois de 400 horas de aulas de conteúdo não se mostravam capazes 

de fazer um lançamento estrutural, e ainda pior, não conseguiam integrar tais 

                                            
22 Cálculo, Resistência dos materiais, Estabilidade das construções, Concreto armado, Estruturas 
Metálicas e de Madeira. 
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aspectos na concepção dos espaços. O novo currículo, de 2009, passou a tratar dos 

componentes curriculares de estruturas, assim como de instalações prediais, conforto 

ambiental e matérias e técnicas como incorporadores da disciplina de Projeto. De um 

total de 12 disciplinas de Projeto, 7 estão no Ciclo Profissionalizante e tratam de 

Estruturas a partir da apreensão intuitiva, substituindo o caráter quantitativo-

verificativo pelo qualitativo-especulativo. Segundo o professor, ainda se faz 

necessário uma avalição para validar essa nova abordagem (SARAMAGO, 2011).  

Vale ressaltar a referência de ensino de estrutura apresentada na dissertação 

do arquiteto Márcio Sequeira de Oliveira. Sua proposta consiste no uso de modelos 

qualitativos como ferramenta de auxilio no processo de ensino-aprendizagem de 

estruturas. No trabalho, o autor defende o uso de modelos físicos no aprendizado 

intuitivo de teorias das estruturas e afirma que a maior parte dos modelos estudados 

se limita a um determinado tipo de sistema estrutural e poucos deles são adaptáveis. 

Assim, baseado na dissertação de Santos (1983), na qual são apresentados 62 

modelos de diferentes com detalhes, no SECBE (Salvadori Education Centre on the 

Built Environment) e em produtos educacionais, Sequeira (2008) desenvolveu 

modelos de experimentação das estruturas (OLIVEIRA, 2008).  

A mola foi selecionada como o componente que mais se adequou a este tipo 

de análise. No trabalho, foram desenvolvidos, além dos componentes básicos 

estruturais, peças que fazem o papel de lajes, contraventamentos, tirantes entre 

outros (OLIVEIRA, 2008). Todas as conexões são feitas por magnetismo e esferas 

metálicas fazem o papel das ligações das peças que possuem ímãs nas extremidades 

(Figuras 45 a 49). Para chegar a uma modulação e medida das peças, Sequeira 

considerou alguns aspectos construtivos como a dimensão máxima para transporte 

na escala real das estruturas metálicas, e a preocupação da repetição, evitando uma 

grande quantidade de dimensões, de forma a facilitar o processo de fabricação e 

montagem de uma obra (OLIVEIRA, 2008). 

Figura 51: Testes com molas metálicas. 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2008, p.53. 
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Figura 52: Analogias das seções transversais de uma viga. 

  

Fonte: OLIVEIRA, 2008, p.54. 

Figura 53: Primeira apresentação da maquete estrutural.  

 
 Fonte: OLIVEIRA, 2008, p.55. 

 

Figura 54: Dimensão dos “pilares e vigas” da maquete estrutural. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2008, p.55. 
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Figura 55: Comparação de molas de comprimentos diferentes. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2008, p.55. 

Aparentemente, todas as discussões, reflexões e modificações curriculares não 

influenciaram de maneira relevante os cursos de arquitetura atuais brasileiros, 

culminando na problemática, ainda vigente, do ensino de projeto desconexo ao ensino 

da concepção estrutural. Para além da questão curricular, considera-se que o ensino 

de estruturas é essencial na graduação de arquitetura para uma formação mais 

completa dos arquitetos. Uma aprendizagem mais qualitativa, baseada em referências 

históricas e exemplos da natureza, assim como em maquetes físicas que ajudem a 

compreender a forma e o funcionamento dos sistemas, pode ser a base para a 

melhoria do ensino da concepção estrutura.  

3.3 A problemática do ensino de projeto x ensino de estruturas. 

Já faz algum tempo que a crise no ensino de projeto de arquitetura vem sendo 

discutida. Nos anos 1980, Elvan Silva situava-se sua origem na insistência do 

emprego de uma “didática ultrapassada, que não acompanhou a evolução doutrinária 

do pensamento arquitetural contemporâneo” (1986, p. 25). Para ele, tornava-se muito 

difícil tratar de uma didática de um conhecimento vago e ambíguo como o projeto de 

arquitetura. Sua principal carência parecia estar na inexistência de matéria 

cientificamente organizada. Aspecto já percebido e embutido na proposta pedagógica 

da Bauhaus feita por Walter Gropius, na qual considerava mais importante ensinar um 

método de raciocínio projetual que meras habilidades e que o livro e a prancheta não 

poderiam substituir a experiência da oficina (SILVA, 1986).  

A projetação arquitetônica envolve técnicas e rotinas 
instrumentais que são perfeitamente codificáveis e 
transmissíveis por intermédio da abordagem teórica. A 
criatividade é, de certo modo, o fertilizante do processo; a 
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técnica é o arado, as rotinas instrumentais o resultado da 
experiência acumulada (SILVA, 1986, p. 28).  

Não se pode negligenciar que a preparação para o ensino de projeto requer 

também a inserção de conhecimentos e de outras habilidades. O espaço do ateliê 

pode ser caracterizado como ambiente de treinamento para o exercício das 

habilidades adquiridas em outras disciplinas, e ainda, um local para receber novas 

aptidões e conhecimentos: “Parece-me um equívoco forçar a distinção rígida entre a 

teoria e a prática no âmbito do ateliê” (SILVA, 1986, p. 26). Para isso, o contexto real 

tem sua forma de interagir com uma prática projetual concreta, já os contextos 

hipotéticos deixam brechas conceituais originados pela falta de informação. A divisão 

de áreas de conhecimento na arquitetura serve, ao contrário da separação desses 

conhecimentos, mas como uma forma de transmitir o conteúdo de maneira organizada 

(SILVA, 1986).  

De acordo com Di Pietro (2000), a maior parte das escolas de arquitetura do 

Brasil separa o ensino em quatro grandes áreas: projeto, urbanismo, história e 

tecnologia. Assim sendo, as disciplinas consideradas técnicas estão incluídas na área 

de tecnologia, o que proporcionou um distanciamento do estudo das estruturas já que 

esta tem feições aparentemente técnicas, impossibilitando sua integração. 

Para Silva (1983 citado por DI PIETRO, 2000), a definição da volumetria de um 

edifício e sua concepção plástica não podem estar desligadas da concepção 

construtiva/estrutural, porquanto, trazem severas consequências, inclusive no aspecto 

econômico da obra. Por conseguinte, visando cumprir as competências pertinentes 

ao profissional de arquitetura, os alunos necessitam ter a noção do conhecimento 

estrutural.   

A sistemática e conclusiva identificação do conteúdo de uma 
mera matéria e, portanto, seu ensino já é um problema; e ainda 
mais a aplicação da transmissão de sua criatividade. Nem para 
os especialistas, o engenheiro estrutural, a utilização 
competente de todos os ramos deste campo é possível, quanto 
mais para aquele que, além de tudo ainda tem que dominar um 
grande número de outros campos de conhecimento básico para 
o seu trabalho, o arquiteto (ENGEL, 1997, p. 19).  

Segundo Engel (1997), o problema se torna ainda mais grave pela tradicional, 

mas irracional, desconfiança do arquiteto em relação às diretrizes projetuais, como 

bases cientificas derivadas do cálculo ou da lógica. A aplicação dessas diretrizes 

analíticas, instrumentais e metódicas é vista como um impedimento ao 
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desenvolvimento criativo. De forma inconsciente, a falta de conhecimentos em 

disciplinas consideradas básicas, como teoria das estruturas, é indiscutível, tornando-

se legitimada e a insuficiência implicitamente transformada em virtude.  

Um dos principais problemas enfrentados pela arquitetura atual é solucionar os 

fatores técnicos relacionando com os aspectos tecnológicos que evoluem dia após 

dia. A arquitetura como um resultado natural das atividades humanas de tratar o 

espaço de forma humanizada está vinculada à estrutura, assim o projeto arquitetônico 

e o estrutural são indissociáveis (DIEZ, 2012). Ainda segundo Diez (2012), a estrutura 

é um conjunto estável de elementos que atuam em harmonia no suporte e na 

transmissão das cargas de uma obra. É o que normalmente entende-se da palavra 

“estruturas”, porém, ela também tem o papel fundamental de organizar, dar sentido e 

“estruturar o todo”. 

As “entradas” tradicionais nas escolas de arquitetura têm um fluxo do processo 

de aprendizado de edifícios da seguinte maneira: forma-função-técnica ou função-

forma-técnica. Sequência didática fragmentada a partir da Tríade vitruviana, pela 

forma ou pela função. Cabe ao estudante compor o projeto, no entanto a proposta 

didática tem que estabelecer os fios condutores do processo. As questões levantadas 

sobre os currículos dos cursos de arquitetura têm trazido outras interrogações a este 

assunto, como se é desejável e conveniente para a didática de projeto a fragmentação 

de conhecimento. Há, então, uma crítica à Tríade de Vitrúvio, visto que ela ocasiona 

a decomposição de fundamentos e não decomposição de saberes em conteúdos 

didáticos (LIMA, 2003).  

Neste sentido, os resultados das “entradas” pela forma e pela função geram dois 

tipos de tendências entre os alunos: o formismo e o plantismo.  O primeiro é bastante 

sedutor para o estudante, quando este associa o monumentalismo à imagem idílica 

do arquiteto, especialmente após o pós-moderno, quando surgiram os recursos de 

“citação”, “alusão” e “re-leitura”. Levando a absurdos na arquitetura: “Como construir? 

Bem...isso não é problema do arquiteto” (LIMA, 2003, p. 87). 

Já o “plantismo”, tendo a entrada pela função, tende a reduzir a espacialização 

a um raciocínio bidimensional, especialmente por conta da supervalorização da planta 

baixa e dos softwares de representação gráfica. O que chega a ser ainda pior com a 

composição gráfica das fachadas. E por último a fase de lançamento das estruturas, 
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tarefa normalmente exclusiva do engenheiro calculista, onde devem localizar a 

estrutura entre as paredes previamente definidas (LIMA, 2003) 

Para Martinez (1986) a tradição do ensino moderno, com relação às formas e 

conteúdos se estendeu por duas décadas dando ênfase a um funcionalismo rotineiro. 

Os ideais do modernismo eram invariavelmente traduzidos na importância do projeto 

na planta e na redução da funcionalidade de um edifício a uma boa circulação, a um 

correto dimensionamento e na descoberta de tramas estruturais regulares, “mais ou 

menos moldadas nessa mesma planta universal”, o processo, desta forma, continuava 

pelas mudanças de partido até o momento de desenhar as “fachadas de 

compromisso”. 

A necessidade do repertório de imagens, modelos e tipos arquitetônicos é a base 

para a atividade projetual, que em conjunto com os elementos do programa e do sítio, 

conduz o projeto. Esta formação de precedentes é fundamental para identificação de 

estruturas arquitetônicas e para a análise de suas implicações (desenvolvimento do 

espaço, lógica estrutural e construtiva). O ateliê de projeto, que muitas vezes é 

definido como teórico-prático, não visa só a sistematização do método de projeto, mas 

promove a composição arquitetônica (MAHFUZ, 1986). 

Se os exercícios desenvolvidos na disciplina “Projeto 
Arquitetônico” atingissem um grau de aprofundamento maior, 
não veríamos desenhos onde os elementos estruturais 
aparecem quando muito em planta, geralmente nem isso, onde 
nos cortes as lajes e as vigas ou são desproporcionais ou são 
esquecidos. Tais absurdos continuam ocorrendo com freqüência 
assustadora, mesmo nos Trabalhos Finais de Graduação 
(CARRIERI, 2001, p. 01) 

Como apresentado em pesquisa desenvolvida pelo grupo PROJETAR da 

UFRN entre 2006 e 2008, em dados oriundos de 210 trabalhos finais de graduação 

realizados por discentes de Arquitetura e Urbanismo, de nove instituições de ensino 

no Brasil, verificou-se que em 51% dos trabalhos, os projetos foram desenvolvidos em 

vários blocos e 61,5% têm de 1 a 3 pavimentos, o que mostra uma falta de interesse 

no aprendizado das tecnologias construtivas de edifícios mais altos. A respeito das 

técnicas construtivas utilizadas, uma quantidade considerável dos trabalhos faz uso 

do concreto armado (27,5%), enquanto que 25% utilizaram outras técnicas de 

construção. Vale salientar que 27% dos autores não especificaram nem nas pranchas 
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e nem nos textos os materiais construtivos, caracterizando uma falta de preocupação 

com a definição da obra (CAVALCANTE e VELOSO, 2013). 

Este aparente distanciamento do ensino de Projeto com as disciplinas 

relacionadas à estrutura motivou uma pesquisa na Universidade Comunitária de 

Chapecó (UNOCHAPECÓ) organizado por Vivian Delatorre e Carlos Eduardo Nunes 

Torrescana. Nesse estudo, foi elaborado um questionário aos alunos do primeiro 

semestre, das disciplinas de Projeto I, II, III e IV, VII e que estavam no trabalho final 

de graduação, dando um total de 111 alunos entrevistados. No questionário, algumas 

perguntas eram referentes à integração arquitetura-estrutura nas disciplinas de 

Projeto, outras trataram da construtibilidade e compatibilização de projetos.  Os 

resultados (ver Gráfico 5) mostraram o reconhecimento dos alunos quanto à 

integração entre os temas e as disciplinas, assim como demonstraram grande 

interesse pelo conhecimento dos sistemas estruturais. Na análise das ementas dos 

componentes curriculares de Projeto, constatou-se a sequência tradicional, já 

comentada por Lima, começando pelo tema residencial unifamiliar, passando pelo 

multifamiliar e institucional, até chegar nos edifícios de grande complexidade. A autora 

comenta: “se pensarmos no conceito de concepção da arquitetura e estrutura de 

forma integrada, é tardia a apresentação destes conteúdos para os alunos” 

(DELATORRE e TORRESCANA, 2011).  
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Gráfico 5: Resultado Final obtido através do questionário aplicado nas disciplinas de projeto no curso 
de Arquitetura e Urbanismo. 

 
Fonte: DELATORRE e TORRESCANA, 2011. 

A partir dessa pesquisa, surge uma proposta de disciplinas de “Integração 

Arquitetura e Estrutura” de I a III, que tiveram várias diretrizes fundamentais, como 

proporcionar o ensino gradativo dos sistemas estruturais, abordar dentro de cada 

sistema estrutural suas particularidades, relacionar sistemas estruturais com obras 

existentes e desenvolver o aprendizado através de exercícios de projeto pensando na 

concepção da estrutura (DELATORRE e TORRESCANA, 2011).  

Por fim, é importante comentar que a maior parte das discussões sobre o ensino 

de estruturas nas escolas de arquitetura no Brasil (item 3.2) surgiu de experiências 
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didáticas das disciplinas de Projeto. Desta forma, tornou-se essencial apresentar 

algumas experiências do ensino/aprendizado no ateliê de projeto que tiveram como 

foco o ensino da concepção estrutural.  

3.4 Algumas experiências didáticas no ateliê de projeto 

Nesta parte do trabalho, buscaram-se experiências do ensino de projeto 

arquitetônico que deram ênfase aos sistemas estruturais como um caminho para a 

concepção projetual. Os dois exemplos avaliaram o papel da concepção estrutural no 

desenvolvimento dos trabalhos dos alunos nas disciplinas de projeto.  

Hélio Costa Lima em seu artigo A estrutura arquitetônica como “entrada” do 

aprendizado de projeto publicado no livro Desafios e conquistas da pesquisa e do 

ensino de Projeto, publicado na ocasião do Seminário PROJETAR 2003, apresenta 

sua experiência didática com os alunos da UFPB. Trata-se dos resultados de três 

semestres consecutivos na disciplina de Projeto de Edificações 1 (PE1) que ocorre no 

início curso. Segundo o autor, foi uma ótima ocasião para questionar as “entradas” 

tradicionais de projeto e experimentar alternativas didáticas já que o componente 

curricular acontecia no nível 1 do currículo, ou seja, na deflagração do processo de 

projeto.  

A “entrada” pela “estrutura arquitetônica” pode conduzir ao desenvolvimento da 

capacidade de espacialização (compreensão antecipada dos espaços arquitetônicos). 

Alternativa didática oposta à tradicional criticada anteriormente. No entanto, frente as 

dificuldades dos conceitos de “estrutura arquitetônica” o autor afirma:  

Era necessário enfatizar que sua problemática compreende não 
apenas, a estabilidade da construção, mas, também, resposta a 
questões de finalidade do edifício e decisões no campo da 
linguagem da expressão arquitetônica (LIMA, 2003, p. 88). 

Assim sendo, foi escolhido o tipo que mais revelava a estrutura arquitetônica, 

com articulações funcionais e sistemas construtivos simples e claros, a exemplo de 

quadras de esporte e piscinas de competição. A primeira impressão é um desafio 

bastante complexo, já que os estudantes estão acostumados a começar a projetar 

“casas”. No entanto, se tratarmos da esfera social da família, a última pode ser 

verdadeiramente complicada. No ensino de projeto é mais simples começar por 

edifícios coletivos do que por edificações privadas (LIMA, 2003). 
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Porém, a definição do tema não é suficiente para um bom aprendizado de 

projeto, é necessário delimitar as variáveis de situação. O primeiro exercício teve o 

foco na desinibição do potencial criativo e apreensão das estruturas arquitetônicas, 

bem como as variáveis de situação foram abrandadas com identificação de um terreno 

de grandes dimensões e sem expressivos acidentes topográficos (LIMA, 2003).  

A criatividade empregada para essa ordenação das forças, 
dando ainda um significado funcional e estético, constitui o 
atestado de qualidade da estrutura arquitetônica. O projeto 
estrutural constitui-se, portanto, de arte. (DIPIETRO, 2000, p. 
31) 

 
Figura 56: Trabalho de um aluno. Modelo do Ginásio Poliesportivo.  

  
Fonte: LIMA, 2003, p. 88.  

Figura 57:  Trabalho de um aluno. Modelo do Ginásio Poliesportivo. 

 
Fonte: LIMA, 2003, p.89.  
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Figura 58: Trabalho de um aluno. Modelo do Ginásio Poliesportivo. 

 
Fonte: LIMA, 2003, p.89.  

Já no segundo exercício, foram impostas mais restrições como a Lei de uso e 

ocupação do solo e o terreno urbano e de dimensões limitadas, que impeliam a 

verticalização e assim exigiam mais conhecimentos técnicos das construções 

verticais. Em comparação ao primeiro exercício, Lima expõe que a variável de sítio 

não foi excluída de nenhum projeto, pois objetivava não causar impacto negativo, 

bloqueio ou distorção nos trabalhos subsequentes.  

A experiência de ensino mostrou que é necessário estabelecer uma ordem de 

introdução de variáveis de situação em doses controladas, sendo um novo desafio na 

gestão curricular dos cursos de Arquitetura. O sequenciamento didático desejado 

segue a ordem de complexidade dos momentos das “entradas” e da intensidade de 

condicionantes de projeto, e não em termos de porte dos edifícios ou tamanho dos 

seus espaços. Também não deve ser na ordem das questões estéticas em relação à 

função (LIMA, 2003). 

As disciplinas de Sistemas Estruturais, combinadas com os componentes do 

início do curso, introduzem os conhecimentos técnicos necessários e extremamente 

importantes para uma análise morfológica das estruturas arquitetônicas. E ainda, a 

introdução dos softwares, como o CAD, são utilizados como ferramentas cognitivas e 

não somente como instrumento de representação gráfica. Em resumo, trata-se a 

análise de projetos como articulação entre teoria e prática (LIMA, 2003). 

 A segunda experiência didática está descrita no artigo de Edson Tsutsumi, 

Marcela Maciel e Nébora Modler (2014) na Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) na disciplina chamada “Projeto Arquitetônico com ênfase em Sistemas 

Estruturais” (PASE). Neste artigo, os autores explicam que a partir do modernismo 



A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 111 

houve uma reconciliação com a tríade vitruviana, onde a técnica construtiva (estrutura) 

volta a integrar-se com a forma e a função, porém, esta proposta dos primeiros 

modernistas sofreu alguns desvios. Da mesma forma que Lima (2003), eles ressaltam 

o surgimento de correntes em que ser observa os “desvios de concepção”: 

funcionalismo, o high-tech e o formalismo (TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014).  

 O funcionalismo se dá em decorrência da minimização da importância da forma 

e do “deleite estético” promovendo as soluções funcionais estandardizadas. O high 

tech estabelece uma valorização da tecnologia, fazendo-a adquirir um valor simbólico 

e tornando-se principal condicionante projetual. E o formalismo se dá na excessiva 

valorização da forma arquitetônica, superando a função e a técnica (TSUTSUMI, 

MACIEL e MODLER, 2014). Como referências, os autores também consideram os 

conceitos de Charleson (2005) sobre a integração entre estrutura e arquitetura: 

síntese, consonância e contraste (Capítulo 2).  

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFFS se pauta 

na organização curricular por semestres e privilegia a integração horizontal dos 

componentes curriculares que são inseridos na disciplina de Projeto a partir de 

“ênfases”. A partir desta organização, o quarto período tem como eixo principal os 

sistemas estruturais: História da Técnica, Canteiro Experimental, Introdução a Análise 

Estrutural e Projeto Arquitetônico e Sistemas Estruturais (PASE).  

O componente curricular PASE apresenta como objetivo geral 
proporcionar a análise e aplicação de diferentes sistemas 
estruturais no projeto arquitetônico, incluindo pré-
dimensionamentos e compreensão das solicitações às quais 
estão submetidos os sistemas estruturais e a utilização da 
modulação na concepção do projeto (TSUTSUMI, MACIEL e 
MODLER, 2014, p. 667).  

Nos objetivos específicos também são ressaltados o exercício da relação entre 

a composição arquitetônica e os diferentes sistemas estruturais no processo de 

projeto, que integram pesquisa, concepção, partido geral e desenvolvimento das fases 

projetuais de estudo preliminar até o nível de detalhamento (TSUTSUMI, MACIEL e 

MODLER, 2014).  

Em 2012, a organização didático-pedagógica do PASE foi elaborada de acordo 

com os conceitos estabelecidos por Engel (1993): a classificação dos sistemas 

estruturais em forma-ativa, vetor-ativo, massa-ativa e superfície-ativa. Como pode-se 
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observar no esquema da Figura 59, eram elaborados exercícios em nível de estudo 

preliminar para cada classificação e, por último, o anteprojeto de um partido híbrido. 

Cada módulo era composto por uma aula expositiva de teorias e experimentações 

com modelos estruturais, outra aula de apresentação das pesquisas dos alunos, duas 

aulas de assessoramentos e uma aula final de entrega do trabalho. O anteprojeto 

surgia de uma proposta de um centro de exposições com áreas destinadas a galerias, 

auditório, oficinas de arte, livraria, confeitaria, praça coberta e setor administrativo 

(TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014).   

Figura 59: Proposta do PASE 2012. 

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 668. 

 

Já no PASE de 2013, a proposta didático-pedagógica foi elaborada conforme a 

classificação dos sistemas estruturais proposta por Bógea et al (2006): blocos, barras 

e lâminas. A primeira etapa aconteceu até a oitava semana de um total de dezoito. A 

partir da nona semana, os alunos começavam a desenvolver o anteprojeto, que 

deveria contar com o projeto arquitetônico, a maquete estrutural e detalhes 

construtivos. Nesse ano, tanto o programa quanto o tamanho do terreno tomaram 

proporções menores (Figura 60) (TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014).    
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Figura 60: Proposta do PASE 2013. 

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 670. 

O resultado das experiências didáticas de 2012 mostrou que a maioria dos 

alunos utilizou a superfície-ativa como inserção da estrutura no projeto, na qual a 

síntese da estrutura e da arquitetura é mais evidente, uma vez que o sistema estrutural 

determina a forma e o espaço envolvido. O que também acontece nas estruturas de 

forma-ativa, a exemplo, das cobertas de membranas, porém em alguns casos, pode 

ser apresentado como forma de contraste (arcos e cabos) (Figura 61). Por outro lado, 

a consonância pôde ser identificada nos projetos de massa-ativa e vetor-ativo 

(TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014). 

Figura 61: Projeto dos alunos. Forma ativa em contraste.  

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 672. 

Os sistemas estruturais híbridos possibilitaram uma maior diversificação de 

combinações do partido arquitetônico e estrutural, favorizando o contraste, a 

consonância e a síntese sem necessariamente utilizarem os sistemas de forma ou 
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superfície-ativa. Os projetos a seguir mostram as três classificações com a utilização 

de sistemas híbridos:    

Figura 62: Projeto do aluno do PASE 2013 – Síntese. 

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 672. 

Figura 63: Projeto do aluno do PASE 2013 – Contraste. 

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 673. 

Figura 64: Projeto do aluno do PASE 2013 – Contraste. 

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 673. 

 

Analisando os gráficos foi possível perceber que não houve diferenças 

significativas em relação à quantidade de projetos e suas estratégias formais em 
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termos de contrastes, síntese e consonância. Nos dois anos, em torno da metade 

utilizou a estratégia de consonância, enquanto a minoria utilizou a síntese da forma 

arquitetônica e estrutural (Gráfico 6) (TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014).   

Gráfico 6: Comparação das estratégias de partidos híbridos entre o PASE 2012 e 2013. 

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 674. 

No artigo, concluiu-se que a turma de 2013, teve uma melhor distribuição das 

semanas e do desenvolvimento dos projetos, uma vez que se conseguiu um maior 

aprofundamento do sistema estrutural proposto. Os alunos tiveram maior tempo hábil 

para o desenvolvimento de maquetes estruturais, detalhes construtivos e até planta 

de lançamento das estruturas (TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014).  

Figura 65: Projeto de um aluno do PASE 2013. Maquete estrutural. 

 
Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 674. 
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Figura 66: Projeto de um aluno do PASE 2013. Planta da estrutura. 

 

Fonte: TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014, p. 677. 

 A proposta didática proporcionou a maior compreensão dos sistemas 

estruturais, potencializando a integração entre o partido da arquitetura e o estrutural. 

Para os autores, nos dois semestres a organização da proposta possibilitou, em 

termos do processo de ensino-aprendizado, evidenciar os aspectos tectônicos da 

arquitetura. No entanto, o desenvolvimento de sistemas estruturais puros ocasionou 

um maior entendimento, por parte dos alunos, da concepção do projeto condicionada 

pela composição estrutural. Sugere-se, então, uma maior ênfase no ensino de 

projetos estruturais puros, colocando o foco na modulação aplicada à setorização dos 

ambientes e sua implantação no terreno, primeiro como estudo preliminar e depois 

em nível de anteprojeto (TSUTSUMI, MACIEL e MODLER, 2014).  

Vale ainda ressaltar mais uma experiência proposta por Costa Lima e Germana 

Rocha (2005) no artigo intitulado “Por uma abordagem tectônica”. Eles comentam 

sobre duas experiências no ateliê de projeto, em uma instituição privada e em outra 

pública, que tiveram como enfoque principal a cultura tectônica.  Nas duas escolas, 

as turmas encontravam-se em períodos avançados do curso, proporcionando o 

objetivo de articulação dos conhecimentos já adquiridos, com vista ao desafio de 

projetos de alta complexidade funcional e tecnológica. Para tanto, foi escolhido o 

projeto de torre empresarial (LIMA e ROCHA, 2005).  

Tal escolha procura atender aos compromissos programáticos 
da disciplina, e, ao mesmo tempo, criar as condições para a 
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apreensão, pelos alunos, da potencialidade da tecnologia 
construtiva para concepção da arquitetura, premissa maior da 
abordagem tectônica. Como se sabe, afora outros níveis de 
complexidade técnica, o projeto de edifícios de grande altura é 
fortemente influenciado por exigências radicais de estabilidade, 
tanto relativamente às enormes cargas verticais a que serão 
submetidos, quanto relativamente às cargas horizontais, 
principalmente os efeitos ampliados da ação dos ventos devido 
à sua grande esbelteza. Em situações-limite como essa, apoiar 
as decisões projetuais em argumentos de natureza estilística é 
absolutamente impróprio (LIMA e ROCHA, 2005). 

Nessa experiência os autores contaram com a análise de projetos. Essas 

discussões analíticas desenvolveram uma capacidade de crítica entre os alunos, 

estendendo a curiosidade de investigação par outros tipos arquitetônicos. A análise 

dirigida ajudou na aceitação dos alunos para a abordagem tectônica porque 

possibilitou a relação da forma inicial do edifício com os aspectos de funcionalidade e 

construtibilidade. Entretanto, nessas análises, foi possível perceber que os alunos 

apenas identificavam os tipos de materiais e não conseguiam descrever as 

características construtivas e estruturais.  

Figura 67: Projeto dos alunos. Estudo de alternativas estruturais. 

 
Fonte: LIMA e ROCHA, 2005, p. 8. 

 
Figura 68: Projeto dos alunos. Vista sudoeste. 

 
Fonte: LIMA e ROCHA, 2005, p. 7. 
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As experiências contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de 

novas propostas de ensino da concepção estrutural vinculada ao processo de 

aprendizagem do projeto arquitetônico. Ambas mostraram a preocupação a respeito 

da concepção projetual apenas pela forma ou apenas pela função, e ambas trataram 

de programas de uso coletivo de maneira a libertar um pouco mais os alunos desses 

dois desvios ou tendências.  

Em síntese, o método de ensino apresentado por Hélio Costa Lima dá ênfase 

a variações de restrições, a exemplo do tipo arquitetônico no início do processo de 

aprendizado de projeto, e traz um grande incentivo à criatividade e liberdade de 

criação. Já o aplicado na UFFS se deu de forma mais sistemática, baseando-se 

primeiro nos tipos de sistemas estruturais e depois na geometria da estrutura. Estas 

experiências de ensino trazem uma nova forma do “aprender fazendo” a arquitetura 

vinculada ao seu sistema estrutural.  Tais metodologias podem ser tomadas como um 

fundamento no ensino do “sentimento estrutural” aplicado à didática do ateliê projeto 

e, consequentemente, solucionar alguns dos problemas, já identificados por diversos 

autores, da concepção arquitetônica/estrutural.   
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4 Universo da Pesquisa 

As universidades federais do Rio Grande do Norte (UFRN) e de Pernambuco 

(UFPE) compõem o universo desta pesquisa, sendo as duas disciplinas de projeto 

com ênfase na verticalização/adensamento o foco principal do trabalho. Neste 

capítulo, serão apresentados não só os perfis curriculares, mas também um breve 

histórico de cada curso de Arquitetura e Urbanismo. Por fim, será justificada a escolha 

das disciplinas, seguindo a lógica do tema e das possibilidades de cada uma delas.  

4.1 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN  

O curso de arquitetura e urbanismo da UFRN (CAU-UFRN) integra o 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DARQ) e está inserido no Centro de 

Tecnologia (CT), onde situam-se as salas da administração, as salas de aula e o Bloco 

de Laboratórios da Arquitetura, apelidado “Galinheiro”. Atualmente, o curso possui um 

corpo docente composto por 39 professores, sendo 34 permanentes, 1 pertencente a 

outro departamento e 5 substitutos. Ingressam 40 alunos por ano, sendo 20 a cada 

semestre letivo (DARQ/UFRN, 2015). 

4.1.1 Breve histórico 

A Universidade Federal do Rio Grande Do Norte (UFRN) oferece o curso de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) desde 1973 (currículo A-1), e passou por quatro 

reformas curriculares que visaram o aprimoramento contínuo e mostram uma 

preocupação pedagógica constante com o desenvolvimento dos alunos e com o 

curso. A partir de 1976 se deram as primeiras iniciativas de reforma curricular, que 

tiveram como objetivo o agrupamento dos períodos em módulos e repensavam a 

organização do currículo de acordo com o enfoque de cada módulo. Atualmente vigora 

o currículo A-5 (DARQ/UFRN, 2015). 

O curso foi instaurado no dia 13 de agosto de 1973 a partir da Resolução 

CONSUNI 58/73, porém só foi desmembrado do curso de Engenharia em maio de 

1977, e passou a ser ministrado no Centro de Tecnologia23. O primeiro ingresso no 

                                            
23 Nesta mesma época, foi criado o Instituto de Artes, Arquitetura e Comunicação da Faculdade de 
Arquitetura Elmano Ferreira Veloso em São Carlos, composto por professores vindos da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB) e da Universidade de São Paulo (FAU-
USP) retomando as discussões decorrentes dos Encontros Nacionais de Arquitetos, Estudantes e 
Professores de Arquitetura entre os anos de 1958 e 62 e do Parecer nº336 de 17 de novembro de 1962 
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curso foi constituído de 30 alunos, sendo 15 a cada semestre letivo, e a primeira turma 

ingressou em 1974 e se formou no ano de 1978. No ano seguinte, o curso foi 

reconhecido pelo MEC pelo Decreto Lei n° 83208/79, datado de 28 de fevereiro de 

1979 (Sigaa CAU/UFRN, 2015). 

 O primeiro currículo do CAU-UFRN foi baseado nas estruturas curriculares das 

FAU-UnB24 e da Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo características desses 

dois exemplos: um extenso conteúdo de tecnologia (1), disciplinas isoladas oferecidas 

por outros departamentos da universidade (2) e um currículo compartimentado e 

pouco voltado para a atuação profissional (3) (CAU/UFRN, 2015). 

 Já a primeira modificação do currículo se deu em 1981, sendo então nomeado 

A-2, quando foram selecionados os conteúdos relativos às disciplinas de matemática 

e física e que eram ministrados por outros cursos da universidade. Mesmo com essa 

mudança, ainda era possível identificar alguns aspectos negativos no CAU/UFRN, 

como a deficiência de integração de vários conhecimentos entre si, a não organização 

de disciplinas em torno de áreas de conhecimento e o extenso conjunto de conteúdos 

técnicos sem conexão com a formação profissional em arquitetura e urbanismo 

(CAU/UFRN, 2015). 

 No ano de 1985, as discussões sobre a didática de arquitetura foram 

impulsionadas pelo I Encontro sobre Ensino de Projeto Arquitetônico realizado pela 

Faculdade de Arquitetura da UFRGS. No ano posterior, o livro organizado por Carlos 

Eduardo Comas, intitulado “Projeto Arquitetônico – Disciplina em Crise, Disciplina em 

Renovação”, tornou público os textos apresentados no evento. Estes tratavam do 

aprimoramento na formação dos arquitetos trazendo o tema da integração dos 

conteúdos em torno do ensino de projeto como um eixo condutor para as escolas de 

arquitetura e urbanismo. Como publicação pioneira na área, o livro organizado por 

Comas trouxe um novo contexto para a análise dos cursos de arquitetura brasileiros. 

Na esteira dessa preocupação, em 1987, as avaliações da coordenação do 

curso e do centro acadêmico incentivaram discussões que colocaram em evidência 

novamente as deficiências do ensino de arquitetura e urbanismo na UFRN. Assim, 

                                            
(que determinava o currículo mínimo do curso de Arquitetura e Urbanismo)  interrompidas a partir da 
instauração do regime militar no país em 1964. 
24 O primeiro curso tronco oriundo de um plano definido em Arquitetura e Urbanismo, e não da 
justaposição cursos pré-existentes. GOUVÊA, L.A.C et al (Orgs.) Contribuição ao ensino de arquitetura 
e urbanismo. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 1999.  
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houve um reordenamento das disciplinas em 5 grandes áreas de conhecimento: 

Representação Gráfica (1), Projeto de Arquitetura (2), Estudos Urbanos (3), 

Teoria/História (4), e Tecnologia (5). Porém, a principal mudança do projeto 

pedagógico do currículo A-3 foi a adoção do princípio de integração de conteúdos e 

de produtos acadêmicos, não só entre as disciplinas, mas em todas as atividades do 

CAU, definindo também o semestre como unidade mínima integradora. Dessa 

maneira, a proposta implantada em 1990 foi revolucionária no contexto dos cursos de 

arquitetura e urbanismo do Brasil, e tornou-se referência nacional devido à melhoria 

qualitativa do curso e, especialmente, à qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos (CAU/UFRN, 2015). 

 Quatro anos depois, a portaria no 1770 de 21 de dezembro de 1994, do 

Ministério da Educação e do Desporto, com o intuito de nivelar os cursos de 

arquitetura e urbanismo brasileiros, estabeleceu diretrizes curriculares, conteúdos e 

carga horária mínima (a qual era definida anteriormente pelo MEC, que fixava o 

mínimo de 3600 horas-aula, e pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Arquitetura, que delimitava o máximo de 4500 horas-aula). Essa decisão em conjunto 

com alguns impasses, verificados no currículo A-3, conduziram a uma atualização 

urgente do curso:  

Apesar das inúmeras qualidades do currículo A-3, sete anos 
após sua implantação foram detectadas necessidades de 
ajustes devido a: (i) existência de muitas disciplinas com poucos 
créditos; (ii) número excessivo de disciplinas em alguns 
períodos; (iii) a carga horária total muito acima da média 
nacional; (iv) dificuldade de integração em algumas situações; 
(v) necessidade de atualização de algumas ementas e da 
criação de novas disciplinas (CAU/UFRN, 2015). 

Desse modo, o currículo A-4 foi implantado em 1996, e nele foram inseridas 

previsões de novas avaliações para devidas atualizações com um prazo de no 

máximo 5 anos.  

Consequentemente, a partir de setembro de 2000, auxiliado pelo Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), foi organizada mais 

uma vez a comissão para o Projeto Político Pedagógico (PPP), aprovado em 2006, 

que resultou na estrutura curricular A-5, vigente no ano de 2007. A comissão era 

composta por representantes das 5 áreas (instituídas pelo currículo A-3) e encarou a 

formação profissional do arquiteto como um cenário que ultrapassa os aspectos 
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exclusivamente pedagógicos. Considerando, em primeiro lugar um fator político, em 

virtude do posicionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que 

consistiu na “sua forma de atuar e contribuir com a formação profissional diante das 

novas exigências sociais, mercadológicas e normativas”. Adicionando a esse fator, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da Resolução 6/2006 da Câmara de Ensino 

Superior do Conselho Nacional de Educação também exigiram a reformulação do 

curso. Apesar disso, os avanços obtidos pela estrutura do curso anterior foram 

mantidos, tendo como mudanças significativas a obrigatoriedade nas atividades que 

não se encaixavam como disciplinas e a exigência do estágio supervisionado 

(CAU/UFRN, 2015). 

4.1.2 O currículo A-5 - UFRN 

Mantendo o estabelecido no currículo A-3, a atual estrutura curricular do CAU-

UFRN organiza as disciplinas e conteúdos em 5 grandes áreas de estudo, 

estabelecendo também enfoques para cada período (Figura 69).  As linhas contínuas 

indicam o vínculo das disciplinas pelo pré-requisito, já as linhas tracejadas indicam os 

co-requisitos. Na parte inferior da Figura 69 encontram-se as disciplinas 

complementares ao curso, que incluem os componentes eletivos (em verde) e outras 

atividades obrigatórias, como o estágio supervisionado.  

Os componentes obrigatórios constituem 237 créditos e os alunos devem 

cursar no mínimo 20 créditos de optativas ao longo de todo o curso, dando um total 

de no mínimo 257 créditos. Pelo quadro é possível perceber que ao ingressarem os 

alunos passam por componentes curriculares de todas as áreas de estudo por quase 

todo o tempo do curso, bem como os enfoques dão clareza ao que será estudado e 

avaliado em cada semestre (DARQ/UFRN, 2015). 

Atualmente, ocorre um processo de Reestruturação Curricular com a 

atualização do PPP, que visa uma melhor integração das disciplinas e implantação do 

Projeto Integrado resultantes de experiências a partir do 5º período (integração das 

disciplinas de Projeto Arquitetônico, Urbano e Paisagístico). Para isso, os professores 

de cada período têm se reunido para experiências de integração em torno da disciplina 

de Projeto de Arquitetura. 
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Figura 69: Atual Estrutura Curricular A5 do CAU– UFRN. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.darq.ufrn.br/index.php/graduacao. Acesso em: 14 de abril de 2015. 
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4.1.1 Escolha da disciplina e procedimentos da pesquisa 

A disciplina da UFRN foi selecionada para este trabalho principalmente de 

acordo com o tema do período: verticalização e paisagem. A disciplina de Projeto de 

Arquitetura 4 se encontra no 6º período e é a base da integração com as demais 

disciplinas. Ela visa desenvolver edifícios verticais multifamiliares em terrenos 

propícios a construções altas em Natal.  

As atuais propostas de revisão da estrutura curricular da UFRN também foi um 

aspecto observado na escolha da disciplina, pois foi uma das turmas a experimentar 

a integração com as disciplinas de Paisagismo, Conforto e Urbanismo dentro do ateliê 

de projeto. Os procedimentos da pesquisa, tais como a observação da disciplina, a 

aplicação dos questionários no fim do semestre, e ainda, a entrevista com o professor 

e as análises dos projetos dos alunos aconteceram no segundo semestre de 2014 na 

UFRN.  

4.2 Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE 

4.2.1 Breve histórico 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco 

(CAU-UFPE) começou oficialmente com a fundação da Escola de Belas Artes de 

Pernambuco (EBAP) em 20 de agosto de 193225. Inicialmente, era uma organização 

particular situada na Rua Benfica n. 150, onde atualmente encontra-se o teatro 

Joaquim Cardoso. O curso ministrado na EBAP só foi reconhecido como superior no 

ano de 1945.  A partir deste momento era possível expedir diploma válido em todo 

território nacional (Agência de notícias/UFPE).  

O reconhecimento do curso de arquitetura pelo decreto federal 
em 14 de novembro de 1945 e a criação da Universidade do 
Recife (UR), em 20 de junho de 1946, formada pela aglutinação 
de diversas unidades de ensino superior do estado, permitiram 
a melhoria das condições de oferta e promoveram o interesse 
dos estudantes pela formação profissional no campo da 
arquitetura (AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 210).  

No ano de 1949, começavam os movimentos separatistas de caráter nacional, 

com o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, culminando na criação da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo do Recife em 1958, que passou a funcionar 

                                            
25 Nesta primeira fase, o corpo docente contava com professores associados à arquitetura moderna no 
Brasil, como Luís Nunes, Joaquim Cardoso e Antônio Bezerra Baltar (AMORIM, LEITE, et al., 2014).  
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provisoriamente no Seminário de Olinda. No início da década de 1960, o curso então 

foi transferido para outro prédio, localizado na Avenida Conde da Boa Vista, nº1424. 

Logo, a reforma universitária de 1969 levou a Faculdade de Arquitetura do Recife a 

transformar-se no Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU). A mudança para 

o campus universitário da UFPE aconteceu no ano de 1973, onde funcionava o 

Instituto de Cursos Básicos. Três anos depois, o DAU é transferido de forma definitiva 

para o Centro de Artes e Comunicações (CAC) (Agência de notícias/UFPE). 

O primeiro curso de pós-graduação do Departamento, o Mestrado em 

Desenvolvimento Urbano e Regional (MDU), começou a funcionar em 1974; já o 

Doutorado foi implantado em 1998. (Agência de notícias/UFPE). 

No CAU-UFPE, identificam-se 16 distintas estruturas curriculares ao longo de 

sua história, sendo a primeira de 1933, e modificada sequencialmente nos anos de 

1955, 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972 e 1978. Essas 

mudanças no perfil curricular atenderam aos movimentos internos dos docentes e 

discentes e às exigências das normas federais de ensino superior. Entretanto, a 

primeira grande alteração da estrutura curricular se deu em 1986 (duas versões 

oferecidas no 1º e no 2º semestre). Em decorrência da adequação das exigências 

curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo (Portaria 1770/94), houve a 

reestruturação curricular de 1995 (AMORIM, LEITE, et al., 2014) 

A última reforma curricular aconteceu entre 2009 e 2010, passando para o Perfil 

01112-1 (válido para os alunos ingressos em 2010.1). O antigo currículo era 

denominado Perfil 8103 e era composto por 71 disciplinas, sendo 53 obrigatórias e 18 

eletivas ou optativas. Em termos de carga horária o curso tinha 97% (3.915 horas) de 

disciplinas obrigatórias e apenas 3% de eletivas (mínimo de 150h) (Curso de 

Arquitetura e Urbanismo/ UFPE).  

A Comissão de Reforma Curricular constituiu-se em maio de 2009, e teve o 

objetivo de consolidar os trabalhos feitos pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo entre maio de 2001 e abril de 201026. Sua principal missão era traduzir os 

princípios e práticas pedagógicas de quase uma década em uma estrutura curricular, 

                                            
26 A origem dos trabalhos realizados na UFPE advém de reflexões iniciadas nas décadas de 1980 e 
1990 com a participação dos professores nos seminários nacionais e nas diretorias regionais e nacional 
da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA), bem como a Comissão de Especialistas de 
Arquitetura e Urbanismo da secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (CEAU-SESu) 
(AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 212). 
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o que ocorreu de maio de 2009 a dezembro de 2010. Ao final do semestre da transição 

para o novo currículo, com a revisão de todos os condicionantes para a efetivação do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e em virtude das reuniões de acompanhamento 

junto a Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos da UFPE (PROACAD), viu-se a 

necessidade da Comissão de Reforma transforma-se em um Núcleo Docente 

Estruturador (NDE), do qual faziam parte inicialmente os professores: Gilson M. 

Gonçalves, Luis de la Mora, Luiz Manuel do Eirado Amorim, Maria de Jesus de Britto 

Leite e Patrícia Porto Carreiro. O NDE tinha o objetivo de acompanhar e estruturar 

todo o processo de implantação, simultaneamente à extinção do antigo perfil à medida 

em que os alunos nele inscrito se formassem. Outra função do NDE era garantir a 

assimilação do novo currículo por parte do corpo docente do DAU-UFPE, e ainda 

permanecer como um conselho de política educacional do curso (Curso de Arquitetura 

e Urbanismo/ UFPE).  

4.2.2 O currículo 01112-1 - UFPE 

Os princípios pedagógicos do PPC foram: 1- interdisciplinaridade, que serviu 

para superar o caráter compartimentalizado do ensino de arquitetura e urbanismo por 

integrar o ato projetual arquitetônico, urbano e paisagístico; 2- a indissociabilidade dos 

problemas espaciais entre a cidade/paisagem/edifício, estabelecendo relações entre 

espaços públicos e privados; 3- aprendizado baseado no problema (problem-based 

learning) estimulando o estudante a desenvolver uma compreensão e leitura crítica 

da cidade, apoiando a resolução de uma problemática concreta desta, sobre a ótica 

da paisagem, do urbanismo e da arquitetura (AMORIM, LEITE, et al., 2014).  

Na primeira versão da estrutura curricular já estavam estabelecidos os 

fundamentos que compõem a sua versão final implementada em 2010, salvo a 

iniciativa de oferecer cursos sequenciais. Nela era proposta a criação de diferentes 

tipos de atividades pedagógicas. Em primeiro lugar, a disciplina “eixo” reuniria 

conteúdos relativos ao projeto e suas diversas especificações, em segundo, as 

disciplinas “satélites”, obrigatórias ou eletivas, ofereceriam o conhecimento ou o 

instrumento exigido para cada período. E ainda, as disciplinas de extensão e iniciação 

cientifica, depois, as atividades e visitas e, por fim, o estágio supervisionado 

(AMORIM, LEITE, et al., 2014).  Desta forma, as disciplinas seriam agrupadas em três 

segmentos: 
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• Integração: correspondentes às disciplinas de projeto e planejamento, 

responsáveis pela síntese dos conteúdos teórico-práticos.  

• Instrumentais: que fornecem instrumentos necessários para a tomada 

de decisões, responsáveis por viabilizar instrumentos práticos para o 

desenvolvimento de projeto; 

• Conceituais: que reúnem os conteúdos teóricos; servem para introduzir, 

discutir e viabilizar conceitos, princípios, teorias e ideias na 

intervenção/criação do ato projetual (Tabela 5);   

Tabela 5: Classificação das matérias curriculares de acordo com tipo de enquadramento. 

 

Fonte: AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 217. 

 

A seguir, a Tabela 6 de relação entre a Resolução CES/CNE Nº627, a relação 

dos conteúdos mínimo do CAU e, por fim, a divisão dos segmentos do PPC da UFPE: 

 

                                            
27 Parecer CES/CNE de 2005:  Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo. Ministério da Educação, Brasil (AMORIM, LEITE, et al., 2014).  
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Tabela 6: Comparação entre as classificações da Resolução CES/CNE Nº6 e a do PPC 

 

Fonte: AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 218. 

 

Em relação à “disciplina eixo” Cláudia Loureiro et al (2002) comentam que cada 

exercício é desenvolvido em sua completitude, sem distinguir o ensino de projeto nas 

tradicionais fases do exercício profissional (estudo preliminar, anteprojeto e projeto 

executivo), assim o que difere cada laboratório de projeto é a natureza do problema e 

o número de condicionantes de projeto, sejam eles programáticos, técnicos ou formais 

(ver Figura 72).  

O perfil 01112-1 tem no total 3.600 horas distribuídas em componentes 

obrigatórios (2.775 horas) e componentes eletivos livres (825 horas), podendo ser 

cursados no próprio curso ou em qualquer curso no âmbito da UFPE ou ainda em 
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outras instituições superiores perante aprovação do colegiado do curso.  Das 825 

horas de eletivas, o aluno pode cursar até 200 horas em atividades de extensão, 

ensino e pesquisa (Curso de Arquitetura e Urbanismo/ UFPE). 

É uma estrutura curricular subdividida em três sistemas: o primeiro trata da 

organização das matérias e conteúdo, o segundo, que está associado ao primeiro, 

trata das formas de implementação pedagógica e por último o sistema de avaliação. 

Sua estrutura geral se organiza em três grandes blocos de formação, que atendem a 

um sistema de organização em torno de níveis de aquisição de conhecimento e 

habilidades a serem alcançados pelos alunos. O contexto no qual o conteúdo é 

recebido e transmitido se dá hierarquicamente em disciplinas obrigatórias e eletivas, 

e conforme uma periodicidade baseada nos movimentos Capo, Segno e Coda28 

(AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 217). A última fase deve representar a síntese dos 

conhecimentos e habilidades adquiridos pelo aluno (Curso de Arquitetura e 

Urbanismo/ UFPE). 

Figura 70: Esquemas de integração semestral – 3 possibilidades 

 

Fonte: AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 221. 

 O ciclo é repetido também na escala do semestre letivo. A disciplina 

denominada “Capo” introduz o ano letivo e é ministrada apenas nos períodos ímpares 

(ver Figura 71, onde a cor vermelha indica as semanas de projeto) e fornece o tema 

e o objeto de estudo a ser tratado. A disciplina “Segno” é um momento de discussão 

coletiva, onde é analisada a integração dos blocos conceituais e instrumentais junto 

ao processo projetual conduzido pela disciplina de Projeto. Os professores 

responsáveis determinam o número de Segnos por semestre, podendo ser de um a 

                                            
28 Expressões baseadas na leitura de partituras: 1- Capo: início, princípio; 2- Coda: seção ou trecho 
que encerra o movimento ou peça; imprime ideia de final; 3-Segno: sinal de repetição, seguir. Indica 
que o trecho deve seguir sem interrupção para uma nova seção, ou prosseguir na mesma 
(DOURADO, 2004, p. 85).   
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três. O “Coda”, encerra o semestre letivo com a apresentação pública dos trabalhos 

(AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 220).  

Figura 71: Estrutura curricular modular- períodos pares e impares.  

 

Fonte: AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 221. 

No Capo, que corresponde ao primeiro ano, da requalificação 
das áreas urbanas, tema adequado para explorar o 
conhecimento precedente que cada aluno carrega e introduzi-lo 
no contexto dos campos epistemológicos que constituem a 
profissão. No Segno, desenvolve-se e aprofunda-se o 
conhecimento específico por meio das temáticas da renovação, 
expansão e conservação urbana. A Coda, é dedicada ao 
trabalho de conclusão de curso, de livre escolha do aluno 
(AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 217) (ver Figura 72 e Tabela 
7).  

No primeiro momento, a oferta de dois perfis curriculares concomitantes 

impediu que muitas propostas do PPC 2010 fossem plenamente atendidas. O 

processo de avaliação da estrutura curricular  está  sendo elaborado, no qual visa 

analisar em que medida as práticas pedagógicas realizadas se ajustaram aos 

principios do PPC. É possivel citar já algumas observações críticas  quanto à relação 

entre as disciplinas conceituais e instrumentais e o suporte para as disciplinas de 

integração, assim como a distribuição das matérias ao longo do curso e sua carga 

horária com base no desempenho obtido pelos alunos (AMORIM, LEITE, et al., 2014, 

p. 221). Há ainda outra análise em andamento, referente aos trabalhos de graduação 

da primeira turma de egressos do novo perfil curricular, marcando também o 

fechamento do currículo antigo com a última turma (2009.2) e sendo uma nova fase 

para o curso, uma vez que os esforços estarão voltados para o perfil então vigente. 
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Tabela 7: Classificação das matérias curriculares com o tipo de enquadramento – CAU/UFPE 

 
Fonte:  AMORIM, LEITE, et al., 2014, p. 218. 
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Figura 72: Estrutura Pedagógica do CAU-UFPE. 

 
Fonte: Perfil curricular 01112 - UFPE 2010 Disponível em: http://arquitetura-ufpe.blogspot.com.br. 

Acesso em: 24 de junho de 2014. 
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4.2.3 Escolha da disciplina e procedimentos da pesquisa 

As disciplinas foram escolhidas para esta pesquisa de acordo com a área a ser 

estudada no ano letivo e o tema de cada ano. Assim, o mais indicado para o estudo é 

o segundo ano do curso (3º e o 4º período), que tem como tema a “Renovação” de 

áreas urbanas. Os períodos ímpares são destinados às propostas urbanas em áreas 

determinadas, e os pares são para o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos 

destas propostas, a pesquisa foi então realizada na disciplina de Projeto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico 4, no semestre 2015.2, no qual foram desenvolvidos 

projetos arquitetônicos verticalizados.   

A legislação da área determinada por Projeto de Arquitetura 4 do semestre 

2015.1, localizada no bairro da Imbiribeira, permitia que os alunos propusessem 

edifícios verticais; no entanto, foi determinado pelos professores um limite de gabarito 

de quatro andares, o que impossibilitou a pesquisa na disciplina desse semestre. Já 

a área delimitada para o desenvolvimento dos trabalhos de Projeto de Arquitetura 4 

no semestre de 2015.2 situa-se no bairro da Boa Vista (área de interesse de 

adensamento urbano) e não teria restrições quanto à verticalização. Decidiu-se, 

então, pelo acompanhamento deste semestre, uma vez que os edifícios verticais são 

mais adequados para esta pesquisa. Dessa maneira, os procedimentos de 

observação da disciplina, aplicação de questionários no fim do semestre, entrevista 

com o professor e análise dos projetos dos alunos da UFPE aconteceram no segundo 

semestre de 2015.   
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5 Estudo de caso 1: Disciplina do curso de AU da UFRN 

A disciplina de Projeto de Arquitetura 4 (PA4) foi acompanhada no segundo 

semestre de 2014 e é o primeiro estudo de caso desta pesquisa. Seguindo a 

metodologia da pesquisa, o capítulo é composto da apresentação da disciplina, 

seguida pela análise do Plano de Curso, da observação da Disciplina, da análise dos 

resultados dos questionários e da Análise dos projetos produzidos pelos alunos. 

Esses itens de análise e observação compõem a base para a análise da concepção 

estrutural no ensino/aprendizado do projeto de arquitetura desenvolvido neste 

contexto.  

5.1 Apresentação da disciplina 

A disciplina de Projeto de Arquitetura 4 situa-se no sexto semestre do curso, 

tem um perfil voltado para o mercado imobiliário, e como objetivo desenvolve edifícios 

multifamiliares ou comerciais (a depender do semestre). Ela integraliza 6 créditos e 

tem como pré-requisitos as disciplinas de Espaço e Forma 1 e 2, e de Projeto de 

Arquitetura 1, 2, 3 e 4. Seus co-requisitos são Planejamento da Paisagem 2, 

Planejamento do Projeto Urbano e Regional 4, História e Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo 4 e Conforto Ambiental 2. O local de sala de aula foi o Laboratório de 

Informática (LabInfo) (Figura 73) e as aulas aconteceram às quartas-feiras de 13h às 

15h30 e às sextas de 16h às 18h30, sendo no total 6 aulas semanais de 50 minutos, 

completando a carga horária de 90h.  

Figura 73 e 74: Sala do LabInfo. 

   
 

No semestre 2014.2, eram 13 alunos matriculados e todos entregaram o 

produto final da disciplina (em slides) considerando a apresentação do contexto 
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urbano e o desenvolvimento das partes de arquitetura e paisagismo em nível de 

anteprojeto. Deve-se ressaltar que parte importante da turma original encontrava-se 

estudando no exterior através do Programa Ciência Sem Fronteiras. Como dito 

anteriormente, dividimos as análises em cinco modalidades: análise do Plano de 

Curso da disciplina, observação presencial de aulas, questionários, entrevistas, e 

análise dos projetos produzidos pelos discentes.  

5.2 Análise do Plano de Curso 

Em primeiro lugar, verificou-se que Plano de Curso ainda não apresentou a 

proposta de integração com as outras disciplinas, possivelmente por ser o primeiro 

semestre da iniciativa de integrá-las em um único ateliê. Ou seja, pelo planejamento 

do semestre, os professores de conforto, paisagismo e urbanismo do mesmo período 

letivo concordaram em participar ativamente da disciplina de Projeto de Arquitetura 4.  

A ementa da disciplina esclarece os principais pontos a serem desenvolvidos 

durante o período letivo, nela é reconhecido o papel da estrutura como eixo no 

desenvolvimento de edifícios verticais: “A arquitetura vertical e suas especificidades 

principalmente no tocante a estrutura, circulação vertical e instalações em geral”. No 

objetivo geral, pode-se perceber que as características dos sistemas estruturais 

deveriam ser levadas em consideração na apresentação do anteprojeto do edifício: 

“Desenvolver o tema arquitetura vertical em nível de anteprojeto levando em 

consideração os aspectos funcionais, forma plástica, estrutura e instalações prediais 

em geral, além de sua inserção no contexto urbano” (Plano de Curso de Projeto de 

Arquitetura 4 – UFRN, 2014). 

A bibliografia apresentada foi composta dos condicionantes legais necessários 

para o desenvolvimento do projeto de um edifício vertical em Natal, da Norma de 

Acessibilidade e de Combate a Incêndio de Natal, além de um manual de elevadores 

e apenas um texto sobre adoção do partido arquitetônico (Laert Pedreira Neves, 

1989). Por outro lado, não constava nenhuma referência a sistemas prediais ou 

estruturais para edifícios verticais, além de não haver livros com referências de 

projetos deste tipo.  

A metodologia utilizada consistiu em quatro etapas: a primeira, de 

apresentação do projeto e das diretrizes projetuais e as outras três consistiram no 

desenvolvimento do projeto e foram compostas dos assessoramentos individuais, e 
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nas duas unidades existiram uma avaliação e nota. O conteúdo programático do Plano 

de Curso da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 foi composto por 3 avaliações ou 

unidades. A primeira teve o foco inicial na apresentação do pré-dimensionamento dos 

ambientes, com base no Plano Diretor e Código de Obras da Cidade de Natal e na 

Prevenção e combate a incêndio do Estado do Rio Grande do Norte. Nessa unidade 

foram desenvolvidos a planta baixa do Pavimento Tipo e um esboço do térreo e da 

volumetria. A segunda representou o início da fase de anteprojeto, onde os alunos 

corrigiram o que foi indicado na primeira avaliação e desenvolveram as demais áreas 

do projeto. A terceira e última visou um maior detalhamento da volumetria e a entrega 

do anteprojeto completo. O Plano de Curso determinou o conteúdo programático para 

as três unidades (Plano de Curso de Projeto4 – UFRN, 2014):  

• A verticalização no contexto urbano; 

• A especificidade do projeto arquitetônico; 

• A interação do projeto arquitetônico com os projetos complementares; 

• O partido arquitetônico na elaboração do projeto; 

• O zoneamento vertical e suas implicações; 

• Prevenção e combate ao incêndio nos edifícios verticais; 

• O estudo da função, forma plástica no desenvolvimento da edificação 

proposta. 

O Plano de Curso indicou ainda que a avaliação se daria de acordo com o 

desempenho e qualidade do trabalho apresentado, com ênfase na função, na forma 

plástica, nas estruturas e nas instalações em geral, assim como com a qualidade da 

representação gráfica e a assiduidade dos alunos. Foi possível observar que o 

primeiro trabalho foi avaliado em conjunto com os professores de Projeto Arquitetônico 

e Urbano e Regional, e os principais critérios de avaliação foram a forma e a função 

dos ambientes, a evolução da proposta, o projeto de referência, o quadro com os 

quantitativos de acordo com a legislação (potencial construtivo x área construída 

utilizada) e, por fim, a representação e a diagramação das pranchas. 

 Esse aspecto foi observado no acompanhamento da disciplina, assim como 

outros fatores a exemplo da relação da estrutura com a arquitetura no processo de 

projeto dos discentes puderam ser verificados.  



A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 139 

5.3 Observação da disciplina 

A disciplina foi acompanhada de acordo com o roteiro de observação (ver 

Apêndice I – Instrumento de Análise 1: Roteiro de observação da disciplina), que 

auxiliou na verificação de alguns pontos que contribuíram para a análise final do 

componente curricular.  

A primeira parte do roteiro tratou da relação professor-alunos, da receptividade 

e motivação do discente para desenvolver o projeto. De modo geral, a relação entre 

os alunos e o professor foi boa. Entre os treze alunos matriculados na disciplina de 

Projeto de Arquitetura 4, apenas dois estudantes contestaram abertamente o método 

utilizado em sala de aula e entraram em conflito com o professor no momento do 

assessoramento. Dos outros onze, metade aceitou sem contestações todas as 

orientações e a outra metade dialogou, argumentando sobre alguns aspectos e 

conversando tranquilamente durante o processo de projeto. No início da disciplina, foi 

possível perceber que os alunos se sentiram motivados com a proposta do projeto de 

um edifício vertical multifamiliar, no entanto, a quantidade de restrições impostas 

sobre o projeto, além da quantidade de aulas explicativas no início do semestre, 

atrapalhou o primeiro momento do desenvolvimento dos trabalhos. 

Quanto à proposta de integração das disciplinas, no início do semestre, a maior 

parte dos professores se mostrou positiva e interessada. Trataram das leis 

urbanísticas, do conforto ambiental e da definição do programa em suas aulas, 

contribuindo com as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto. A 

disciplina de Estruturas 2, de acordo com a reunião de integração no início do 

semestre, manteve os mesmos assuntos, porém, mudou sua sequência, a fim de 

fornecer para os alunos conhecimentos sobre o sistema estrutural mais usual em 

edifícios verticais.  

Durante os quatro meses de aula, pode-se afirmar que houve integração entre 

as disciplinas do período, especialmente entre as disciplinas de Projeto de Arquitetura 

4, Conforto Ambiental 2 e Planejamento e Projeto Urbano e Regional 4. Os 

professores compareceram frequentemente à sala de aula, dando orientações 

particulares sobre o desenvolvimento do projeto de cada aluno. Quanto aos 

assessoramentos sobre estruturas, eles foram individuais, esporádicos e não se deu 

no mesmo local de sala de aula de projeto. Além dos assessoramentos, os 

professores buscaram a integração das disciplinas através de aulas no início do 
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semestre, relacionando os conteúdos de suas disciplinas com o local e o tipo do 

projeto a ser desenvolvido.  

No fim do período, os alunos tiveram orientações individuais com o professor 

até a data prevista para a entrega do trabalho. Apenas no momento da avaliação do 

primeiro trabalho (pranchas de A3), o professor convidou todos os alunos a sentarem 

ao redor da mesa para comentar os projetos, no entanto como cada trabalho foi 

comentado sequencialmente, alguns alunos pediram para os demais não assistirem. 

Por outro lado, na avaliação da 2ª unidade (apresentação), houve mais discussões 

entre os alunos e os professores.   

Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos não analisaram os projetos 

entre si, apenas comentaram alguns pontos negativos indicados pelo professor no seu 

assessoramento. De maneira geral, cada aluno permanecia em um computador 

enquanto o professor se deslocava para assessorá-lo individualmente.  

A disponibilidade de computadores contribuiu para o acesso rápido às 

informações e para a apresentação no momento do assessoramento com o professor. 

Entretanto, prejudicou a fase inicial do desenvolvimento do projeto, pois os alunos, 

presos à volumetria e ao pré-dimensionamento, permaneciam modificando apenas as 

paredes internas para adequar os espaços, assim tenderam a ver apenas a forma 

estabelecida pelas linhas no computador.  

Em relação ao processo de projeto dos alunos, a maior parte desenvolveu o 

edifício a partir da planta baixa do pavimento tipo, a partir do dimensionamento de 

todos os ambientes determinado pelo professor (com exceção da varanda), e só 

depois desenvolveram a volumetria do edifício. Mais da metade utilizou o Autocad 

(planta) e o Sketchup29 (volumetria) desde do início de concepção, e os demais 

utilizaram croquis com a ajuda de papel milimetrado. 

Na prática de sala de aula, observou-se a necessidade de espaço adequado 

para desenho técnico e à mão livre, e não só a utilização do computador (Figura 75 e 

                                            
29 A utilização do Skectchup para apresentar de forma rápida a volumetria e o Autocad contribuiu para 
a inserção das áreas definidas no pré-dimensionamento. No entanto, o processo de projeto se deu 
numa sequência mais natural para os alunos que utilizaram primeiro o papel, e depois apenas o 
Skecthup na primeira avaliação.  Nenhum dos alunos utilizou o Revit, dessa forma, não foi possível 
identificar se este programa poderia contribuir ou prejudicar no processo de projeto.  
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76). Como não havia espaço suficiente disponível, os alunos em certas ocasiões 

ficavam entre a fase de concepção e representação. 

Figura 75 e 76: LabINFO – Não havia espaço para desenho e material dos alunos. 

   

Sobre o sistema construtivo, foi considerado o sistema estrutural mais usual no 

Brasil para edifícios verticais, o concreto armado30 moldado in loco, que foi 

previamente definido pelos professores e utilizado em todos os projetos dos alunos. 

Ao analisar se os projetos foram desenvolvidos levando em consideração a 

concepção estrutural e o sistema construtivos desde sua fase inicial, foi possível 

verificar que apenas um projeto levou em consideração a forma da estrutura desde do 

início de desenvolvimento do projeto. Os demais ajustaram o projeto posteriormente 

de acordo com as orientações do professor de Estruturas 2.  

  A maior parte dos projetos da primeira avaliação não representou os pilares e 

projeções das vigas na planta baixa do pavimento tipo e do pavimento térreo. Nos 

trabalhos que apresentaram uma proposta da estrutura (ao menos no esboço da 

volumetria) foi possível perceber que os alunos têm a noção da lógica estrutural dos 

edifícios verticais e quando surgiram dúvidas o professor de estruturas foi consultado. 

No entanto, quanto ao pré-dimensionamento da estrutura, foram identificados pilares 

quadrados ou redondos com uma espessura ou diâmetro avantajados, lajes em 

balanço com mais de 6m de comprimento e vigas com um vão considerável com 

                                            
30 O aperfeiçoamento da tecnologia do concreto armado nos últimos anos e o fator de molde da 
estrutura em loco, contribuíram com o avanço da construção civil e para a utilização desse material em 
larga escala.  Deste modo, o sistema construtivo em concreto armado atualmente está bastante 
difundido entre as principais incorporadoras locais e é visto como uma estrutura hiperestática adequada 
para edifícios verticais. O aço, pela disponibilidade e a logística de transporte, ainda é uma alternativa 
bastante cara. 
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apenas 30cm de altura. Os trabalhos da segunda unidade serão analisados no item 

5.5. 

Além da determinação do sistema estrutural utilizado no início do semestre, os 

fatores relativos ao sistema construtivo foram raramente comentados durante as 

orientações individuais. Nos assessoramentos dos trabalhos, da primeira unidade, 

não houve muitas discussões a respeito do sistema estrutural utilizado, nem foi 

cobrada a representação da estrutura no trabalho.  Contudo, o professor em alguns 

momentos sugeriu que os alunos fossem ter orientações com o professor de 

Estruturas 2.  

Quanto ao conhecimento técnico e a tecnologia dos materiais utilizados, os 

alunos não chegaram a desenhar detalhes construtivos no processo de projeto, e 

mostraram não conhecer outras possibilidades estruturais do concreto armado, assim 

como os métodos de execução e a natureza do material utilizado. Nenhum aluno 

sugeriu a utilização de outro material complementar para o sistema estrutural do 

edifício. 

 Em síntese, alguns hábitos, não só dos professores, mas também dos alunos, 

precisariam ser revistos em benefício de uma maior associação das disciplinas.  A 

definição da estrutura em função da planta baixa e o momento tardio da concepção 

estrutural podem ser citados como práticas a serem mudadas.  No entanto, deve-se 

salientar que a proposta de integração das disciplinas colaborou para a revisão de 

velhas práticas do ateliê de projeto, porquanto novas ideias eram implementadas à 

medida que outros professores compareciam ao LabInfo. A observação da disciplina 

ao longo do semestre contribuiu, assim, para a análise do componente curricular e da 

integração dos conteúdos com o projeto arquitetônico; todavia foi muito importante 

ouvir as opiniões dos alunos e do professor sobre o tema. 

5.4 Apresentação dos resultados dos questionários 

O questionário foi aplicado aos discentes no último dia de aula da disciplina de 

Projeto de Arquitetura 4. Dos treze alunos matriculados, doze responderam. As 

questões trataram especialmente da integração entre a concepção estrutural e a 

arquitetônica, e sobre o conceito e dúvidas acerca do sistema estrutural e também 

sobre o projeto final de cada aluno.  
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A primeira questão (de múltipla escolha) (Gráfico 7) abordou de quem partiu a 

escolha do sistema construtivo aplicado no projeto do edifício, e dos doze alunos, 

quatro afirmaram ter tido opção de escolha do sistema construtivo. Porém, todos os 

trabalhos utilizaram o concreto armado. Nesta questão, percebe-se que nem todos os 

alunos estavam cientes da restrição de escolha do material construtivo, definido no 

início do semestre pelo professor de projeto. Portanto, as respostas dos questionários 

deveriam apontar para a decisão do professor de Projeto de Arquitetura 4.  

Gráfico 7: Resultado – Questão 1: Você considera que a escolha do sistema construtivo e do 
material utilizado partiu:  

 
Quanto à escolha do sistema construtivo e da decisão de sistema estrutural em 

relação ao tipo do projeto (residencial multifamiliar), a maioria dos alunos respondeu 

“Favorável” e apenas um aluno respondeu “Muito favorável”. Quando questionados 

sobre a escolha dos materiais e do sistema construtivo para o processo de projeto, a 

maior parte afirmou ser “Favorável”, dois alunos responderam “Muito favorável” e um 

aluno escolheu a resposta “Nada favorável” (Gráfico 8).  

Gráfico 8: Resultado – Questão 2.2: O que você achou da escolha do sistema estrutural e do seu 
respectivo material para o processo de projeto?  
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 Na terceira questão, os alunos foram questionados se estavam cientes das 

possibilidades estruturais (para edifícios verticais) do sistema construtivos escolhido: 

todos os alunos responderam positivamente. 

Em relação à definição de outro material para o projeto, a maioria respondeu 

“Sim” e três alunos responderam negativamente, e quando solicitados a exemplificar, 

sete dos nove responderam “Estrutura metálica” (ou “Aço”), um afirmou poder utilizar 

a “Estrutura mista” (“Concreto e aço”) e uma pessoa não soube responder afirmando 

trocar apenas o material de vedação e não o estrutural (Gráfico 9).   
Gráfico 9: Resultado - Questão 4: Você acredita que para este projeto poderia ter sido escolhido 

outro sistema estrutural ou outro material? 

 

Quando solicitados a avaliar os projetos desenvolvidos na disciplina, nenhum 

dos discentes escolheu a resposta “Ruim”, a maior parte respondeu “Razoável”, dois 

responderam “Bom” e apenas uma pessoa respondeu “Muito bom” (Gráfico 10). 

Gráfico 10: Resultado – Questão 5: Como você avaliaria em termos de concepção estrutural o 
resultado final do projeto desenvolvido na disciplina? 

 
 Na questão 6, foi perguntado em que momento do processo de projeto foi 

considerado o sistema estrutural. Apenas duas das quatro opções de respostas foram 

selecionadas. A maior parte (8 – 64%) respondeu “Desde a fase inicial do projeto”, o 

que vai encontro ao observado em sala de aula, e menos da metade dos alunos (36%) 

escolheu a resposta “Após definir os espaços” (Gráfico 11). 
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Gráfico 11: Resultado – Questão 6: Você considerou o sistema estrutural:  

 
A Questão 7 tratou da avaliação dos alunos quanto ao seu projeto e a 

possibilidade dele ser executado em termos técnicos. A maior parte (11) dos alunos 

respondeu positivamente. Na Questão 8, foi perguntado se a estrutura tem influência 

significativa na forma do edifício e todos eles responderam positivamente.  

Com relação às dúvidas durante o processo (Questão 9), cinco dos alunos 

disseram não ter tido nenhuma dificuldade quanto ao sistema estrutural e ao material 

escolhido. Do restante que respondeu positivamente (múltipla escolha), todos 

afirmaram ter tido dúvidas quanto ao “Dimensionamento da estrutura e dos vãos” e 

cinco deles disseram ter tido dúvidas quanto à “Posição de apoios verticais (pilares) e 

apenas dois optaram por dúvidas em “Posição de vigas e lajes” (Gráfico 12). 

Gráfico 12: Resultado - Questão 9: No desenvolvimento do projeto, você teve alguma dúvida sobre o 
sistema estrutural escolhido e seu respectivo material? 

 
 

 É possível afirmar que quando questionados sobre o conceito de estruturas, 

todos os alunos responderam de forma clara que a estrutura é a parte “portante” e “a 

sustentação” do edifício: “A estrutura é o esqueleto do edifício, e o que faz possível 

que a arquitetura seja feita. Deve ser a essência de todo o projeto de arquitetura”. E 

alguns compreendiam o papel da estrutura na concepção do projeto:  "Para mim, a 
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estrutura é a rigidez do edifício, a qual encaminha a concepção arquitetônica do 

projeto, define seus vãos e orienta as funções de cada ambiente." 

 A entrevista com o professor se deu também no fim do semestre letivo. Para 

ele, a influência da estrutura na concepção do projeto depende do tipo de projeto, 

assim, às vezes ela exerce essa influência, às vezes não:  

A exemplo de um campo de futebol, em que a forma depende 
do sistema estrutural. Às vezes a estrutura aparece e às vezes 
não, a exemplo também de um edifício em que a estrutura está 
embutida nas paredes. Depende do tipo do projeto e da tipologia 
da edificação. Neste tipo de projeto é muito difícil a estrutura 
influenciar na forma (entrevista com o professor – realizada em 
05/11/2014).  

 Na opinião do professor de projeto, o sistema estrutural deve ser levado em 

consideração: “após definir os espaços” e “na fase de representação final”. Quando 

questionado se os alunos tinham o conhecimento das possibilidades estruturais do 

material e sistema construtivo escolhido, a resposta foi negativa. Afirmou também 

acreditar que, para o projeto, poderiam ter sido escolhidos outros materiais, porém, a 

falta do conhecimento dos alunos em estruturas não lhes asseguraria o poder de 

decisão. 

Em termos da concepção estrutural, o professor afirmou que o resultado final 

dos projetos dos alunos poderia ser considerado “Razoável”: “Muitas vezes os pilares 

só aparecem nas plantas e às vezes nem isso, é só olhar os trabalhos”. 

Segundo o professor, as dúvidas dos alunos durante os assessoramentos 

foram quanto ao posicionamento da estrutura (rotacionar o edifício dentro do terreno), 

os locais dos pilares da garagem (térreo e semienterrado) e sua relação com o 

pavimento tipo. As dúvidas sobre o pré-dimensionamento da estrutura, detalhes das 

junções, posição de vigas e lajes não foram passadas ao professor de projeto, e se 

existiram, foram tiradas nas orientações com o professor de Estruturas 2. 

Os resultados da aplicação do questionário e da entrevista com o professor 

serão utilizados no item 5.6 deste capítulo para uma melhor análise da disciplina. Mas, 

antes disso, faz-se ainda necessária a análise dos projetos elaborados pelos alunos 

e entregues no fim do semestre 2014.2.  
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5.5 Análise dos projetos selecionados 

Em primeiro lugar, foi elaborado um roteiro que norteou as análises dos projetos 

(ver Apêndice IV – Instrumento de Análise 4: Roteiro de análise dos projetos) e auxiliou 

na identificação dos principais pontos a serem observados a respeito da concepção 

estrutural no projeto de arquitetura dos discentes. A Tabela 8 é um resumo da primeira 

parte do roteiro desta análise, que pode ser dividida em três partes: fase inicial de 

composição da arquitetura e da estrutura, a fase de representação gráfica e, por 

último, o conhecimento técnico. Os projetos que apresentam um “x” como resposta 

são aqueles que não apresentaram o item a ser analisado. Consequentemente, os 

trabalhos não representaram a estrutura nas plantas, cortes e fachadas e tiveram 

resultados negativos quanto ao conhecimento técnico.  

Tabela 8: Quadro resumo das análises dos projetos – arquitetura e estrutura. 
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1 Não Não Não Não Não Sim x Não Não 
2 Não Não Não Não Não Não x Não Não 
3 Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não 
4 Sim Não Sim x Não Não Sim Não Não 
5 Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não 
6 Não Não Não Não Não Não x Não Não 
7 Sim Não Sim Não Não Não Sim Não Não 
8 Não Não Não Não Não Não x Não Não 
9	 Sim Não Sim Não Não Sim Sim Não Não 
10	 Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

 

Para analisar a concepção estrutural foi preciso identificar primeiramente a 

representação da estrutura nos projetos. Foram, no total, dez projetos analisados, dos 

quais metade (6) representou os pilares nas plantas baixas, porém na maior parte, só 

foram identificados os pilares nos pavimentos de garagem31 (apenas três projetos 

representaram os pilares na planta do Pavimento Tipo). Quanto à representação 

                                            
31 Foi cobrado pelo professor o esquema de rotas dos pavimentos de estacionamento. 
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gráfica da estrutura no Corte, um projeto representou a laje e outro projeto representou 

as vigas: os demais projetos não apresentaram detalhes da estrutura nesses 

desenhos. Em relação às fachadas, identificou-se que apenas dois projetos 

representaram os pilares porque utilizaram a estrutura como composição. Em dois dos 

projetos analisados, a estrutura não foi representada em nenhum dos desenhos 

apresentados. Nenhum aluno fez maquete física. 

Figura 77: Projeto de um aluno - Representação dos pilares em um dos projetos analisados.  

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  
 

Figura 78: Projeto de um aluno - Projeto sem representação da estrutura em planta. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN.  
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Figura 79: Projeto de um aluno - Representação do sistema construtivo em um corte. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  
 

Foi verificado também que apenas três alunos seguiram algum tipo de 

modulação na distribuição dos pilares. Dos dez projetos, percebe-se que sete deles 

seguiram exclusivamente a função no processo de projeto, cinco fizeram com que a 

estrutura se moldasse ao arranjo posteriormente e dois ignoraram os aspectos 

estruturais e não representaram a estrutura no trabalho.  

Figura 80: Projeto de um aluno - Único projeto a apresentar uma planta do esquema e da modulação 
da estrutura. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 
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Figura 81: Projeto de um aluno - Identificação da modulação em um dos projetos analisados.  

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  
 

Figura 82: Projeto de um aluno - Identificação da modulação em um dos projetos analisados. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  
 

Figura 83 e 84: Projeto de um aluno - Projetos que não seguiram uma modulação. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 
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Figura 85: Projeto de um aluno - Projeto que não seguiu uma modulação. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 

Na análise, foram considerados também o conhecimento técnico e a lógica 

estrutural, como a coerência da localização dos pilares e se em todos os desenhos 

havia essa integração. Apenas em um projeto, os pilares aparecem em todos os 

desenhos e estão devidamente posicionados. Nos demais projetos pôde-se perceber 

pilares desalinhados, super ou subdimensionados quanto à altura do edifício e 

localizados de maneira aleatória. Como a maior parte dos projetos não representou a 

estrutura em todas as plantas, houve a dificuldade de analisar a lógica estrutural e o 

conhecimento técnico dos alunos.  

Figura 86: Projeto de um aluno - Pilares superdimensionados 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 
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Figura 87:  Projeto de um aluno - Pilares desalinhados. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  

        Em relação ao material e à técnica utilizada, nenhum projeto identificou o material 

construtivo, apresentou detalhes da estrutura ou justificou o pré-dimensionamento em 

virtude do sistema estrutural. Apenas dois projetos mostraram um pré-

dimensionamento da estrutura coerente com a altura proposta nos projetos, porém 

sem justificativas. 

Figura 88: Projeto de um aluno - Pré-dimensionamento coerente da estrutura em concreto armado. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto d Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  
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Figura 89: Projeto de um aluno - Pré-dimensionamento coerente dos pilares do pavimento tipo 
representados na planta de garagem.  

 
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  
 

Figura 90: Projeto de um aluno - Pilares de pequenos para um edifício vertical de 21 andares. 

     

Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 
do CAU/UFRN. Modificado pela autora.  

Apenas um dos projetos apresentou um projeto de referência; no entanto, ele 

não influenciou o desenvolvimento do projeto do ponto de vista estrutural (a estrutura 

não foi representada no projeto do aluno). Pode-se afirmar que em quatro projetos o 

sistema construtivo e estrutural influenciou a concepção e o resultado final do projeto. 

Nestes, houve uma preocupação entre o dimensionamento da laje em balanço das 

varandas, o posicionamento dos pilares para compor a fachada e a forma final do 

edifício integrado com a forma da estrutura.  

Com base na identificação das relações entre a estrutura e a arquitetura de 

Macdonald (2001) (ver item 2.3), pôde-se identificar, em todos os projetos dos alunos, 

duas das seis relações: estrutura como ornamento (3), estrutura como gerador de 

formas/ aceitas (4).  
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Para os que trataram a estrutura como um ornamento, pode-se perceber que 

houve um tratamento dos pilares para o benefício da aparência do edifício, em 

detrimento da eficiência estrutural, ou seja, a aparência sobrepõe as considerações 

técnicas. Por exemplo, o projeto da Figura 91 e 90, os pilares foram levemente 

inclinados, e no Projeto da Figura 93 e 92, as lajes em balanço são estendidas para 

satisfazer o visual do edifício.  

Figura 91 e 92: Projeto de um aluno – Estrutura como ornamento – Pilares inclinados. 

       
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 
 

Figura 93 e 94: Projeto de um aluno – Estrutura como ornamento – Lajes em balanço. 

        
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 

Dos quatro projetos que trataram as estruturas como gerador de formas (ou 

aceitas), pode-se observar que a estrutura é reconhecida como um fator de influência 
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no formato do edifício, porém, o interesse arquitetônico não está ligado à função 

estrutural. Como visto anteriormente, três destes projetos fizeram o uso da modulação 

do sistema viga-pilar de concreto armado, o que funciona bem para a eficiência 

estrutural e para a racionalização da estrutura.  O quarto projeto utilizou eixos em um 

único sentido para definir a estrutura, porém percebe-se a influência da estrutura na 

definição dos ambientes e na volumetria do projeto.  

Figura 95 e 96: Projetos dos alunos - Estruturas como um gerador de formas. 

        

Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 
do CAU/UFRN. 

Figura 97 e 98: Projetos dos alunos - Estruturas como um gerador de formas. 

    
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 

Um dos projetos representou a estrutura apenas no pavimento de garagem; 

nele não houve consideração nenhuma do sistema estrutural no pavimento tipo e a 

disposição dos pilares no estacionamento foi aleatória. Nos dois projetos que não 
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representaram a estrutura em nenhum dos desenhos apresentados, não foi possível 

estabelecer uma relação entre a estrutura e a arquitetura seguindo os parâmetros 

definidos por Macdonald. E, de acordo com as perspectivas apresentadas, não há 

indícios de que a estrutura foi pensada nestes casos.  

Figura 99: Projeto dos alunos – Projetos que não representaram a estrutura nos desenhos técnicos. 

       
Fonte: Projeto dos alunos do 6º período da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 do semestre 2014.2 

do CAU/UFRN. 

As relações de ornamentação na estrutura e estrutura como arquitetura não 

foram identificadas nos projetos analisados dos alunos de Projeto de Arquitetura 4. 

Em conjunto com os itens anteriores deste capítulo, esta análise servirá de 

base para a análise geral da discplina do ponto de vista da concepção estrutural 

vinculada a concepção do projeto arquitetônico.  

5.6 Análise geral da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 - UFRN 

A análise integrada da disciplina se deu através da comparação entre os dados 

levantados durante a observação da disciplina, os questionários aplicados aos 

discentes, a entrevista com o professor e a análise dos projetos produzidos pelos 

alunos.  

No Plano de Curso da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 da UFRN, foi visto 

que um dos focos do desenvolvimento de edifícios verticais era a Estrutura. No 

entanto, baseado nas observações feitas no período de acompanhamento da 

disciplina pôde-se perceber que a estrutura muitas vezes não foi discutida entre o 

professor e os alunos durante os assessoramentos de projeto. Os critérios de 

avaliação não estavam de acordo com o Plano de Curso no momento da discussão e 

avaliação dos trabalhos entregues na primeira unidade.  
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Outro aspecto que chamou atenção no Plano de Curso foi que nele não havia 

referências projetuais específicas para o desenvolvimento das estruturas de edifícios 

verticais, o que poderia ter criado um repertório de exemplos de projetos para que os 

alunos pudessem perceber mais as possibilidades do sistema estrutural escolhido.  

Já o acompanhamento da disciplina mostrou que os alunos estavam motivados 

no início do período letivo com a proposta de desenvolvimento de um edifício vertical, 

porém, a quantidade de restrições os desmotivou.   

Quanto às restrições impostas pelo professor, pode-se elencar:  

• o terreno; 

• o programa (o edifício deveria ter apenas um apartamento por andar e 

no mínimo 3 itens de lazer); 

• o dimensionamento dos ambientes;  

• e o sistema construtivo (concreto armado). 

Com base na observação da disciplina, notou-se que a maior parte dos projetos 

desenvolveu a estrutura depois de definir a planta do pavimento tipo, deixando para 

“resolver” a estrutura posteriormente. Esta “resolução” tardia da estrutura, em alguns 

casos, levou a um conflito com os espaços e a volumetria previamente definidos, o 

que refletiu no resultado final de alguns dos trabalhos. Como visto na análise, em 

alguns casos, pilares surgiram no interior de alguns ambientes, além da falta da 

solução estrutural em outros casos.  

Quanto ao questionário dos alunos, nas respostas da última questão, foi 

possível verificar o reconhecimento da importância da estrutura e da concepção 

estrutural no início processo de projeto. Entretanto, os alunos trabalharam no 

desenvolvimento do projeto dando ênfase apenas à distribuição dos ambientes, o que 

pode ter sido ocasionado especialmente pelo pré-dimensionamento dos espaços 

fornecido pelo professor, e a relação com a área restrita pelos afastamentos dos 

terrenos.  

Outras considerações resultantes do questionário foram divergentes do que foi 

observado em sala de aula e do que foi visto no produto final do projeto dos alunos.  

Em primeiro lugar, quando questionados sobre o sistema estrutural e o material 

escolhido, todos os alunos responderam estar cientes sobre as suas possibilidades 
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estruturais. Entretanto, pôde-se observar no acompanhamento da disciplina, que a 

maior parte dos discentes não conhecia as dimensões aproximadas dos pilares para 

o tipo de projeto a ser desenvolvido. Em seguida, perguntou-se em qual momento do 

processo de projeto houve a preocupação com o sistema estrutural e a sua 

representação, ou seja, a concepção estrutural. Mais da metade (8/12) dos alunos 

respondeu “Desde a fase inicial”, sendo um pouco contraditório com o observado nos 

trabalhos entregues no fim da disciplina, uma vez que a maioria não representou a 

estrutura em todas as plantas e cortes.  Apenas um aluno levou em consideração o 

sistema estrutural utilizado desde o início do processo de projeto. 

O fato de terem sido identificados apenas quatro projetos que seguiram o 

método da estrutura como um gerador de formas ou a estrutura aceita, representando 

menos da metade dos projetos analisados, demonstra que não houve o incentivo de 

considerar a estrutura como fator atuante no desenvolvimentos dos projeto. Isso indica 

que a estrutura pode ser vista como ponto importante em Projeto de Arquitetura 4 

(Apêndice II – Instrumento de Análise 2: Questionário dos alunos - Questão 832), 

porém, não foi considerada como um requisito básico para desenvolvimento do 

anteprojeto do edifício. 

Pôde-se observar que, mesmo que a maior parte dos alunos acreditasse na 

possibilidade da utilização de outro material construtivo (Questão 4), a maioria deles 

afirmou não ter tido a possibilidade de escolha para o projeto (Questão 1). A imposição 

do sistema estrutural no início da disciplina também vai de encontro com o que é 

definido por alguns autores. Esta escolha deveria partir de cada aluno e ser baseada 

em uma geometria pensada no processo de projeto (SANDAKER, 2008).  

  A determinação do sistema estrutural no desenvolvimento do projeto da 

disciplina não deixou opção para os alunos buscarem e identificarem um sistema 

estrutural adequado para o projeto. Da mesma forma, a experimentação de uma 

geometria da forma estrutural mais inovadora foi restringida por conta do pré-

dimensionamento dos ambientes, porquanto, os alunos encaixavam as medidas dos 

espaços numa tentativa de formar um pavimento tipo. 

                                            
32 Todos os alunos responderam positivamente sobre a opinião se a estrutura tem influência na 
arquitetura.  
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Na Questão 2.2, foi observado que a maior parte dos alunos acreditava que a 

escolha do sistema estrutural foi favorável ao desenvolvimento do projeto; no entanto, 

a análise dos projetos mostrou que a estrutura não foi um fio condutor para nenhum 

dos alunos e que a maior parte deles relacionou a estrutura com a arquitetura como 

um ornamento ou ignorando a primeira. Em termos de avaliação dos requisitos 

técnicos do projeto, onze alunos responderam que seus projetos eram exequíveis, 

entretanto, na análise, três projetos ignoraram a estrutura e três deram preferência ao 

visual em detrimento da eficiência estrutural. 

Já em relação às dúvidas do sistema estrutural utilizado (Questão 9), viu-se 

que a maioria (7/12) dos alunos respondeu positivamente, estando de acordo com as 

análises dos projetos. Essas dúvidas refletiram no produto final da disciplina, como o 

pré-dimensionamento da estrutura, a posição dos pilares e o dimensionamento dos 

vãos. 

No geral, os alunos compreendiam bem as funções dos elementos estruturais 

básicos do sistema construtivo, no entanto, desconheciam os detalhes de junções, 

possuíam muito pouca noção do pré-dimensionamento deles e dos detalhes 

construtivos. Desta forma, não esboçaram com mais criatividade o sistema estrutural, 

limitando-se apenas ao formato dos pilares e à exposição deles na fachada. Muitas 

vezes foi observado que a volumetria dos edifícios era definida também pelo formato 

da varanda, uma vez que esta não tinha restrições quanto à área ocupada. Em alguns 

casos, os alunos variavam esse formato e a “extrudavam” procurando uma volumetria 

que lhes agradasse.  

  A quantidade de restrições do projeto e a falta de um repertório estrutural 

(referências), além da identificação tardia da estrutura no projeto, contribuem para a 

diminuição da concepção estrutural integrada ao ensino de projeto. Essas 

características da disciplina resultaram no que Hélio Costa Lima chama de “entradas 

tradicionais”, que têm, em muitos casos, um fluxo do processo de aprendizado de 

edifícios da seguinte maneira: função-forma-técnica (LIMA, 2003). O “plantismo”, 

tendo a entrada pela função, tende a reduzir a espacialização a um raciocínio 

bidimensional, especialmente devido à supervalorização da planta baixa e dos 

softwares de representação gráfica, o que chega a ser ainda pior com a composição 

gráfica das fachadas. E, por último a fase de lançamento das estruturas, tarefa 
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normalmente exclusiva do engenheiro calculista, onde devem localizar a estrutura 

entre as paredes previamente definidas (LIMA, 2003). 

	  Essa situação em conjunto com o pensamento de que a estrutura depende do 

tipo do projeto e que em alguns casos sua solução deve vir posteriormente vai de 

encontro com as teorias de alguns autores estudados, como, por exemplo, Charleson 

(2005), Macdonald (1997) e Lopes (2006). Para eles, o projeto arquitetônico e a 

organização dos sistemas estruturais se unificam no processo de projeto e não a 

posteriori. 

Com base nos estudos aqui empreendidos, percebe-se que o desafio do ensino 

de levar a estrutura de um edifício ao nível da poiesis, ou seja, como parte integrante 

da sua concepção formal e estética, sem perder de vista a consideração de questões 

estáticas e a rapidez das novas tecnologias e inovações construtivas, tem se tornado 

cada vez mais complexo. No caso analisado, pode-se concluir que este ainda é um 

desafio a ser superado. Mesmo os alunos mais familiarizados com o sistema 

construtivo proposto pelo professor, não conseguiram inseri-lo no momento de 

concepção do projeto.  Logo, faz-se necessário que se compreenda e se atente mais 

para a concepção estrutural no processo inicial do projeto.  

Em síntese, a análise da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 da UFRN serviu 

de base para a discussão e análise comparada das disciplinas acompanhadas, e 

também como um dos estudos principais para sugestões de melhoria da concepção 

estrutural no processo de aprendizagem do projeto de Arquitetura desta disciplina.  
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6 Estudo de Caso 2: Disciplina do curso de AU da UFPE 

Esta parte do trabalho apresenta a análise da disciplina da UFPE, 

complementando a análise sobre a concepção estrutural no ensino de projeto de 

arquitetura, iniciada em Natal, na UFRN. O acompanhamento da disciplina em Recife 

se deu durante o ano de 2015 e englobou o primeiro semestre, com os estudos da 

área e propostas preliminares, e o segundo semestre, referente ao desenvolvimento 

do projeto de cada aluno. No entanto, o foco deste trabalho será dirigido para o 

segundo semestre.   

6.1 Apresentação da disciplina 

A disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4 situa-se no 

4º período da atual estrutura curricular do curso de AU da UFPE e é uma sequência 

do tema do segundo ano: Renovação. A área urbana escolhida para esse ano foi o 

bairro da Boa Vista, estudado e aprofundado no período anterior.  

Assim, os alunos estudaram no primeiro semestre a área definida pelos 

professores, diagnosticando pontos positivos e negativos na cidade. Nesses quatro 

meses, realizou-se a montagem da maquete da área, foram feitas pesquisas de 

campo, tendo como produtos finais um painel com todas as informações coletadas 

pelo grupo, a proposta de intervenção urbana, o conceito para os trabalhos do período 

posterior de cada grupo e um plano de massa dos edifícios a serem desenvolvidos.  

Figura 100: Foto da maquete da área da Boa Vista 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 3º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 3 do semestre 2015.1 do CAU/UFPE. 
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Figura 101 e 102: Exemplos dos painéis apresentados no primeiro semestre. 

   
Fonte: Projeto dos alunos do 3º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 3 do semestre 2015.1 do CAU/UFPE. 
 

No segundo semestre letivo, foram determinadas duas quadras para 

desenvolvimento dos projetos: a quadra onde situava-se o Varejão do estudante e a 

quadra do antigo Colégio Marista. Os alunos determinaram no início do período, 

seguindo o conceito do grupo, agenciamento final das quadras e dividiram os projetos 

e terrenos a serem elaborados por integrante da equipe.  

Segundo o Relatório do perfil Curricular da UFPE, esta disciplina não possui 

pré-requisitos e entende-se que o Segno e o Coda são disciplinas e co-requisitos de 

Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4. Ela tem uma carga horária teórica 

de 15h e prática de 60, sendo no total 75h. Na estrutura curricular a disciplina de 

Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IV corresponde a 3 créditos.  

O local de sala de aula era o Ateliê 2, localizado no Centro de Artes e 

Comunicação. Uma grande sala com pranchetas, cadeiras, quadros para exposição 

de trabalhos e um quadro branco.  
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Figura 103: Sala de aula – Ateliê 2. 

 
 

No período letivo, foram 51 alunos matriculados, e alguns deles estavam 

cursando a disciplina novamente. Para esta pesquisa, a observação da disciplina se 

deu com a presença de todos os alunos, no entanto, foram analisados apenas os 

projetos de edifícios verticais.  

6.2 Análise do Plano de Curso 

O plano de curso da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 da UFPE é composto por três partes. A primeira referente à disciplina e 

duas relacionadas à avaliação (SEGNO e CODA). O plano de curso da disciplina em 

si apresenta as datas destas duas avaliações como parte integrante do componente 

curricular. Para uma análise completa da disciplina, serão analisadas as três partes 

do plano de curso.  

Em primeiro lugar, é apresentada a ementa da disciplina: “A disciplina tem como 

tema central a renovação de objetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos com 

ênfase na substituição de estruturas existentes para atender às demandas 

contemporâneas de uso e sua sustentabilidade de empreendimentos”. O objetivo 

principal se mostra semelhante ao conteúdo da ementa: “Desenvolver as habilidades 

e competências dos alunos para a elaboração de projetos de renovação dos objetos 

arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos sendo observados os impactos 

urbanísticos e ambientais”. Assim, a intenção principal do componente curricular é 

aprimorar os alunos no conhecimento de projetos em três grandes eixos.  

No item de Metodologia, o plano de curso deixa claro que a disciplina foi 

organizada em quatro módulos (semanas) de projeto e dois de avaliação. Apresenta 
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a divisão dos dois primeiros módulos, sendo os dois primeiros dias de cada semana 

dedicados a aulas e exercícios em forma de esboços sobre o conteúdo ministrado. Os 

três outros dias foram planejados para a aplicação deste conteúdo nos projetos 

individuais e coletivos. Para a segunda semana estava planejado a escolha dos 

projetos a serem desenvolvidos, contando com a integração das soluções estruturais, 

o dimensionamento do programa proposta e soluções em planta do térreo, prevendo 

também a articulação entre os projetos na mesma quadra.  

Para as duas últimas semanas, foi programado o tempo de desenvolvimento dos 

projetos, que deveriam ser apresentados nas escalas de 1/100 e 1/50. Nessa parte, 

ainda são indicados os limites das áreas urbanas a serem estudadas e onde os alunos 

farão uma proposta de intervenção de renovação.  

A bibliografia básica conta com quatro livros, dos quais pode-se elencar dois de 

Francis Ching, “Técnicas construtivas ilustradas” e “Arquitetura: forma, espaço e 

ordem”. A bibliografia complementar apresenta doze títulos, dentre eles onze são 

referentes ao conteúdo de urbanismo, paisagismo e um relacionado a estruturas 

(“Sistemas estruturais” de Heino Engel). Conta também com a legislação e 

instrumentos normativos necessários, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

Município do Recife e a Lei de Edificações do Município de Recife. Essa bibliografia 

parece geral, no sentido que abrange vários conteúdos para a elaboração de um 

projeto. Porém, como a metodologia de ensino induz os alunos a escolherem quase 

todos os aspectos dos projetos, incentivando também os alunos a pesquisarem mais, 

outros livros foram sendo inseridos pelos alunos e pelos professores para a consulta 

e alguns dos indicados na bibliografia não foram consultados.  

O plano de curso conta também com o cronograma geral da disciplina, onde 

estão inseridas as datas do SEGNO e do CODA. Esse cronograma apresenta os 

conteúdos das aulas das duas semanas iniciais, a primeira com apresentação dos 

trabalhos dos alunos do semestre anterior e uma aula sobre espaços livres públicos. 

A segunda semana contou com as aulas sobre os seguintes temas: “Partido 

Arquitetônico” e “Lançamento da estrutura”.  

O SEGNO como indicado no cronograma, aconteceu na semana anterior ao 

último módulo da disciplina e o CODA, duas semanas após o término deste. Assim, a 
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disciplina seguiu o cronograma, tendo início no dia 8 de setembro e término no dia 16 

de dezembro.  

 Os planos de curso referentes ao SEGNO e ao CODA mantêm a mesma 

organização do plano da disciplina. Suas ementas são bastante semelhantes, com a 

diferença que o primeiro trata da avaliação intermediária e o segundo, da avaliação 

final dos trabalhos. Ambos contam com a participação do corpo docente, discente e 

de convidados internos e externos do curso, sendo já indicados nos dois Planos de 

Cursos os três professores convidados.  

  Nas duas ementas, foram apresentados os itens que seriam avaliados: “a) 

integração de conteúdos (eficiência do sistema pedagógico de promover a integração 

das matérias ministradas no período); b) domínio dos conteúdos das disciplinas 

instrumentais, conceituais e de integração (nível de aprendizado dos conteúdos 

ministrados)”.   

 Nos dois Planos de Curso de avaliação, foram indicadas as partes que 

deveriam compor o trabalho de cada momento de avaliação. No SEGNO, foi cobrada 

a planta geral do conjunto das quadras (coberta e térreo), e Cortes transversais da 

proposta urbana, assim como as propostas preliminares do projeto de arquitetura de 

cada aluno (Plantas, Cortes e Fachadas na escala 1:100). No Plano de curso do 

SEGNO, foi determinado que, nessa fase, cada projeto deveria apresentar a solução 

estrutural. 

Para compor o trabalho, no CODA são cobrados os mesmos elementos do 

SEGNO, além de Detalhes de cada Projeto (coberta, caixilharia e áreas molhadas) e 

da perspectiva geral do conjunto de cada equipe. Os alunos serão reprovados no 

SEGNO E CODA se forem reprovados por frequência na disciplina de Projeto de 

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4. A bibliografia básica e complementar é a 

mesma do plano de curso da disciplina em si.  

Fica estabelecida, no cronograma do SEGNO, apenas a apresentação dos 

trabalhos em equipe e individuais apenas para os professores participantes. No 

planejamento do CODA, foi determinado um tempo de montagem dos painéis e 

exposição dos projetos de cada aluno (não indica a apresentação dos projetos em 

slides, o que ocorreu no CODA 4 do semestre de 2015.2).  
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Os três planos de curso se complementam, sendo o primeiro definido para a 

disciplina de projeto e os outros dois como momentos de avaliação. Os planos de 

curso estavam atualizados de acordo com a área estudada. Eles contêm uma 

bibliografia bem relacionada com o conteúdo que se pretendia ministrar e uma boa 

organização do cronograma da disciplina. Entretanto, não ficam previamente 

estabelecidos os requisitos de avaliação dos projetos, que deveriam ser inseridos nos 

Planos de Curso do SEGNO e do CODA. Foi apenas apresentada, no plano da 

disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4, a avaliação parcial 

dos alunos através da frequência e da evolução dos resultados de cada módulo.   

Esta análise é a primeira parte da avaliação geral da disciplina do ponto de vista 

da inserção da concepção estrutural no ensino de projeto. O plano de curso coloca 

em pauta não só a ementa e os objetivos da disciplina, mas também de que forma ela 

deverá ocorrer e que conteúdo deve ser ministrado. Espera-se que na observação da 

disciplina sejam entendidos tais objetivos, bem como a forma de integração dos 

conteúdos e do ensino de projeto.  

6.3 Observação da disciplina 

Considerou-se que a sala de aula estava adequada ao desenvolvimento do 

projeto, pois o incentivo ao desenho a mão livre era constante. A sala não contava 

com computadores, mas os alunos sempre levavam seus notebooks. Ela era ampla e 

flexível para as atividades propostas pelos professores, já que contava com uma área 

de apresentação de slides, uma área de pranchetas e grandes mesas de reunião. A 

quantidade de alunos (51) requer um maior número de docentes, sendo quatro 

professores de áreas diferentes (desenho urbano, paisagismo e projeto). 

A dinâmica da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4 

da UFPE, como explicado anteriormente, se dá em quatro módulos em um semestre. 

Estes módulos acontecem em semanas intensivas de desenvolvimento do projeto. 

Assim, a observação da disciplina será também dividida em quatro fases, 

considerando o propósito de cada semana.  
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Os assessoramentos quase sempre aconteciam em grupo, e cada aluno falava 

do seu projeto, podendo haver a discussão entre o grupo e o professor. Na terceira 

semana, os professores se dividiram para os assessoramentos entre os grupos.  

Na primeira semana, o objetivo principal foi repensar a proposta de acordo com 

a avaliação do CODA3, considerando o desprendimento do volume proposto 

anteriormente para a adaptação do programa e das questões construtivas. Assim, os 

alunos desenvolveram o programa de necessidades de cada projeto, levando em 

conta a área de cada espaço e o total de ocupação do solo dentro de cada quadra. 

Também foram repensados o estudo de fluxos de cada quadra e a inserção das 

massas no contexto urbano. A utilização da maquete geral se deu mais no 3º período 

e na primeira semana de Projeto 4. 

Foi verificado que apenas alguns componentes do grupo falavam e participavam 

ativamente durante o assessoramento do trabalho no geral. Neste módulo, também 

foi definido quais componentes de cada grupo seriam responsáveis por cada trabalho, 

e em alguns grupos mais de uma pessoa ficou responsável pelo mesmo projeto. De 

modo geral, o relacionamento entre alunos e professores foi bom e não houve conflitos 

durante o semestre.  

O incentivo do desenho a mão livre pelos professores ficou claro desde do início 

da disciplina: “Muita coisa na cabeça e pouca coisa no papel”. Assim como, o desenho 

em escala foi considerado importante, e foi cobrado escalas em 1:200 e 1:100 (“quanto 

mais aumentar a escala mais o desenho vai fazer perguntas”). Segundo um dos 

professores, o desprendimento do plano de massa estabelecido no período anterior 

era muito importante. Um dos professores afirmou: “a forma não vem a priori, ela vem 

com o desenvolvimento do projeto”. Para ele, era necessário sair do estágio 

especulativo para um estágio mais objetivo.  

Ainda na primeira semana, houve uma aula com os temas: A concepção 

estrutural e a estrutura da edificação.  Na qual foram citadas várias obras33 e sistemas 

construtivos diferentes e com diversos materiais de construção. Foram discutidos 

especialmente o partido da solução estrutural e o planejamento da construção. Alguns 

livros foram levados para a sala de aula: “Bases para o projeto estrutural” de Antônio 

Carlos Vasconcelos, “O projeto estrutural na arquitetura” de Glória Diez e “Sistemas 

                                            
33 Exemplo: Museu de arte moderna de Afonso Eduardo Heidi (uma estrutura de concreto armado).  
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estruturais ilustrados” de Francis Ching. O professor de Tectônica 4 estava presente 

na sala de aula.  

Já na segunda semana, o objetivo principal era a definição prévia do volume e 

da estrutura no contexto geral do trabalho em grupo e de acordo com o programa de 

necessidades. Alguns alunos já identificavam os pontos de apoio, enquanto outros 

começaram pela definição da planta baixa e da volumetria. Alguns grupos 

apresentaram maquetes do trabalho na segunda semana de Projeto de Arquitetura, 

Paisagismo e Urbanismo 4. O incentivo para desenhar os Cortes no processo de 

projeto foi importante para o entendimento da estrutura dentro do edifício. Nestes 

casos, quase sempre o professor esboçava o desenho do Corte para explicar junções 

e materiais da construção.  

Em relação ao processo de projeto dos alunos, foi observado que a maior parte 

começou a desenvolver o projeto pela planta baixa. No entanto, durante os 

assessoramentos, quando eram cobrados cortes e perspectivas (professores em geral 

desenhavam junto com o aluno), muitos discentes mudaram de estratégia projetual. 

Quanto aos softwares utilizados, o Sketchup foi o mais utilizado junto ao 

Autocad e alguns alunos usaram o Revit. Os computadores estavam presentes no 

desenvolvimento do projeto, pois possibilitavam a consulta do trabalho do semestre 

anterior e volumetrias rápidas pelo Sketchup.  Apesar de sempre estarem com eles à 

disposição, a maioria dos alunos assessorou com os professores em desenhos 

impressos ou à lápis, utilizando sempre papel manteiga. 

Ao analisar a fase de desenvolvimento dos projetos, pode-se observar que a 

maioria não levou em consideração a concepção estrutural e os sistemas construtivos 

desde sua fase inicial.  Seguiu-se primeiro pela planta baixa e só após algumas 

orientações dos professores, tais como: “Veja a solução estrutural necessária para 

criar o espaço que você quer”.  Alguns alunos passaram a pensar melhor na escolha 

da estrutura e no posicionamento dos pilares, lajes e vigas.  

Em alguns assessoramentos foi cobrada a modulação da estrutura, 

especialmente nos casos em que dois alunos compartilhavam e desenvolviam um 

projeto (blocos independentes ou articulados). Foi cobrada também a representação 

da estrutura no projeto arquitetônico e nos detalhes.  
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Os alunos apresentaram no SEGNO seus trabalhos em slides e por equipe, 

depois de cada apresentação foram feitos comentários a respeito do projeto de cada 

aluno. Foram dois dias de apresentações, sendo cinco equipes por dia e contou com 

a participação de dois dos professores indicados no Plano de Curso. As avaliações 

foram relacionadas com a formatação da apresentação34, a integração do conceito 

estabelecido pelo grupo, questões de conforto térmico e acústico, aspectos estruturais 

e representação técnica.  

 Na quarta semana, os professores decidiram avaliar os trabalhos do SEGNO 

em conjunto com todos da turma, apresentando alguns trabalhos que precisavam de 

mais atenção. O que ocasionou a despreocupação dos alunos que não tiveram seus 

trabalhos apresentados, e em virtude também do tempo, não modificaram os projetos 

a fim de aprimorá-los. Neste módulo, os professores também ministraram aulas sobre 

detalhes construtivos, a exemplo da caixilharia e detalhes das cobertas, quase sempre 

levantando elementos já trabalhados nos projetos dos alunos. Foi constatado neste 

módulo a dúvida dos alunos em relação ao dimensionamento da estrutura, e a 

dificuldade de escolha do material construtivo. Averiguou-se que alguns alunos não 

haviam pensado na estrutura até o momento, porém, percebeu-se também que estes 

alunos não compareciam aos assessoramentos com muita frequência.  

 No CODA ficou definido, especialmente por conta dos trabalhos apresentados 

no SEGNO, que os alunos iriam apresentar os projetos também em slides. Foram 

duas manhãs de apresentações e uma de entrega/organização das pranchas 

impressas e conclusão da disciplina e do ano letivo.  O CODA contou apenas com os 

professores da disciplina, os outros professores indicados pelo Plano de Curso não 

compareceram. Os professores definiram outra forma de avaliação, sem comentários 

depois das apresentações. A maior parte dos alunos entregou os projetos impressos 

no último dia.    

Em relação aos projetos apresentados no CODA, alguns alunos desenvolveram 

esquemas da estrutura por uma modelagem 3D (Figura 104 e 103). Foi observado 

que nesta disciplina a escolha do material construtivo era livre, assim, alguns alunos 

optaram pelo concreto armado e outros pela estrutura metálica.  

                                            
34 Alguns grupos tiveram apresentações partidas e em certos casos cada aluno apresentou e 
representou o projeto de uma forma.  
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Figura 104 e 105: Maquetes eletrônicas da estrutura apresentadas pelos alunos no CODA. 

         
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora.  
 

  Pelo fato dos alunos estarem cursando a segunda disciplina de projeto, foi 

possível perceber uma falta de confiança na definição de detalhes e materiais 

construtivos no projeto. O que pode ser ocasionado pela falta de experiência em 

projeto de arquitetura e também por não terem cursado nenhuma disciplina de cálculo 

até então.  

  Quanto ao conhecimento técnico e à tecnologia dos materiais utilizados, pode-

se afirmar que a maior parte dos alunos entendia razoavelmente de alguns sistemas 

estruturais utilizados nos projetos (aço e concreto armado), apesar de não estarem 

familiarizados com o pré-dimensionamento deles. Em alguns casos, em que o 

professor indicou outro tipo de estrutura (exemplo: ETFE35), os alunos foram 

estimulados a pesquisar nos livros disponíveis e na internet.  

A observação da disciplina foi feita com base no roteiro definido para esta 

pesquisa. Para complementar a análise integrada da disciplina de Projeto de 

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4 ainda se faz necessário o questionário dos 

alunos e entrevista com os professores.  

6.4 Apresentação dos resultados dos questionários  

Os questionários foram aplicados aos alunos que apresentaram projetos de 

edifícios verticais. No total, doze alunos desenvolveram projetos com características 

mais verticais, e todos eles responderam o questionário.  

                                            
35 Polímero termoplástico de grande resistência ao calor e aos raios UV, que pode substituir o vidro. 
Normalmente utilizado em sistema de membranas tensionadas. Fonte: Disponível em: 
http://wwwo.metalica.com.br/membranas-tensionadas-filme-etfe.    
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Na primeira questão, metade dos alunos respondeu ter escolhido o sistema 

construtivo e o material de construção de seu projeto. Cinco alunos responderam que 

esta definição foi do professor da disciplina, neste caso, durante o assessoramento, e 

apenas um aluno respondeu que a escolha foi dos demais professores. Este resultado 

indica que, apesar dos alunos terem a livre escolha do material a ser utilizado no 

projeto, metade deles foi influenciada pelas orientações dos professores.  

Gráfico 13: Resultado – Questão 1: Você considera que a escolha do sistema construtivo e do 
material utilizado partiu:  

 

A segunda questão tratou da escolha do material para o desenvolvimento do 

projeto. A maioria dos alunos (11) respondeu positivamente (“Favorável” e “Muito 

Favorável”) e só um aluno respondeu ter sido “Nada favorável”. Esta questão 

esclarece que a escolha dos sistemas estruturais pelos alunos pode ter sido bastante 

positiva para o desenvolvimento do projeto. 

Gráfico 14: Resultado – Questão 2.2: O que você achou da escolha do sistema estrutural e do seu 
respectivo material para o processo de projeto? 

 
 

O resultado da questão sobre outras possibilidades de escolha do material e 

sistema construtivo mostrou que a maior parte dos alunos considerou a possibilidade 

de utilização de um material diferente. Um pouco mais da metade (7) respondeu ser 

o aço outra alternativa, o que indica que a maior parcela de alunos utilizou o concreto 

armado como material de construção.  
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Gráfico 15: Resultado - Questão 4: Você acredita que para este projeto poderia ter sido escolhido 
outro sistema estrutural ou outro material? 

 

Na questão 5, referente à avaliação da concepção estrutural, metade dos 

alunos se mostrou crítica em relação aos próprios trabalhos. Cinco dos doze alunos 

responderam ter sido “Razoável” e um aluno respondeu “Ruim”. Enquanto da outra 

metade, cinco responderam ter tido um “Bom” resultado em relação à concepção 

estrutural e um aluno respondeu ter sido “Muito bom”.  O que mostra que uma parte 

dos alunos está ciente das dificuldades da concepção estrutural de seu projeto.  

Gráfico 16: Resultado – Questão 5: Como você avaliaria em termos de concepção estrutural o 
resultado final do projeto desenvolvido na disciplina? 

 

Quanto ao momento da concepção estrutural (Questão 5), a maioria dos alunos 

(9/12) respondeu ter considerado a estrutura após definir todos os espaços. Apenas 

dois dos alunos afirmou ter pensado na estrutura “Desde a fase inicial do projeto” e 

um aluno respondeu “Na fase de representação final”.  
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Gráfico 17:  Resultado – Questão 6: Você considerou o sistema estrutural:  

 

Em relação às dúvidas sobre a estrutura no processo de projeto (pergunta de 

múltipla escolha) todos os discentes responderam ter tido dúvidas do 

dimensionamento da estrutura como um todo. Onze deles afirmaram ter tido dúvidas 

quanto aos detalhes das junções da estrutura e oito disseram ter dificuldades de 

dimensionar os vãos. Quatro alunos tiveram dúvidas sobre o posicionamento de vigas 

e lajes e cinco sobre a posição dos pilares.  Nenhum dos alunos afirmou ter outras 

dúvidas quanto à estrutura.  

Gráfico 18: Resultado - Questão 9: No desenvolvimento do projeto, você teve alguma dúvida sobre o 
sistema estrutural escolhido e seu respectivo material? 

 

O discurso dos alunos mostrou que todos eles reconhecem a importância da 

estrutura como sustentação e realização de uma obra. Alguns deles (4) fizeram 

analogias como o “esqueleto” ou a “espinha dorsal” do edifício e vários alunos 

disseram ser a sustentação, o que os “mantém em pé”. Três deles comentaram sobre 

a distribuição de cargas nos elementos do conjunto estrutural.  

Uma parcela dos alunos (4) que responderam ao questionário compreende a 

relevância da estrutura no processo de projeto: " É a base da construção, a parte que 

sustenta, deixa em pé, estrutura ". Outro aluno respondeu: " A estrutura serve como 
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elemento de sustentação para o edifício e influencia diretamente na conspiração 

formal e espacial (na determinação dos vãos e alturas) ”.  

Em relação aos resultados dos questionários dos professores36, pôde-se 

observar que um deles acredita que o momento da concepção estrutural dos alunos 

foi apenas na fase final de representação. Comentou ainda que os alunos não tinham 

todos os conhecimentos das possibilidades estruturais do sistema estrutural 

escolhido. Ao avaliar o resultado final dos projetos dos alunos, em termos da 

concepção estrutural, um dos professores afirmou ter sido razoável. De acordo com 

seu discurso, seria necessária uma maior integração da disciplina de tectônica no dia-

a-dia da disciplina de Projeto.  Para ele, os projetos dos alunos podem ser 

considerados exequíveis, porém, com uma melhor leitura do mercado da construção 

e das tecnologias disponíveis em função das questões de logística e da instalação do 

canteiro de obras. Quando questionado sobre as dúvidas dos alunos, todas as opções 

foram marcadas. O professor indicou como dúvida principal dos alunos a escolha e 

decisão do sistema construtivo do projeto. Para ele: “Arquitetura é construção: o 

sistema construtivo é também uma decisão cultural, sua escolha técnica e adequação 

à solução torna a estrutura vital/fundamental na concepção”.   

 Segundo outro professor, os alunos levaram a estrutura em consideração 

desde a fase inicial do projeto, porém, apenas por recomendação dos docentes. Em 

seu discurso, ele afirma que a estrutura tem influência parcial na forma do edifício, 

pois formas distintas podem ser geradas por sistemas estruturais idênticos e vice-

versa, entretanto, a forma de um edifício e a estrutura estão profundamente 

relacionadas. Quanto ao conhecimento dos alunos das possibilidades estruturais, o 

professor ainda comentou que não era possível generalizar, já que alguns alunos 

compreendiam o comportamento de determinados sistemas estruturais propostos, 

enquanto outros não conseguiram entender o potencial de certos materiais 

construtivos. De modo geral, o enfrentamento de novos problemas de projetos pode 

oferecer a oportunidade de suprir determinadas deficiências.  

Quanto à utilização de outro material para alguns projetos, a escolha entre o 

concreto armado e o aço (considerando ambos com capacidade de suprir o sistema 

                                            
36 Três dos quatro professores de projeto responderam ao questionário. Apenas o professor de 
desenho urbano não respondeu ao questionário.  



Estudo de Caso 2: Disciplina do curso de AU da UFPE | 176 
 

trilítico) foi tomada segundo condições específicas definidas por cada estudante, a 

exemplo da rapidez da construção, das facilidades de montagem e do peso. Na sua 

avaliação, tendo em vista a concepção estrutural, o resultado dos projetos dos alunos 

foi considerado “Bom”. Como informado, nem todos os alunos conseguiram associar 

o problema enfrentado, levando em consideração as várias dimensões arquitetônicas 

com a questão construtiva. Todavia, alguns projetos poderiam ser avaliados como 

“Muito bom”.   

Em relação à exequibilidade dos projetos a resposta foi positiva. Já que este é 

um dos focos da disciplina, começando pela seleção de uma área urbana existente e 

sempre buscando soluções viáveis para os projetos, mesmo que alguns deles não 

tenham apresentado soluções detalhadas. A respeito das dúvidas do sistema 

estrutural escolhido, todas as opções foram selecionas. O professor conclui: “A 

concepção estrutural leva em consideração o domínio de diversos sistemas colocados 

à disposição do arquiteto. A equipe docente busca mostrar para os alunos as diversas 

alternativas e busca conjuntamente encontrar soluções mais adequadas.  

 Em resumo, os questionários aplicados ajudaram a compreender melhor a 

disciplina do ponto de vista da concepção estrutural. Algumas questões foram 

divergentes de acordo com as repostas dos discentes e dos docentes. Por exemplo, 

o momento de elaboração da estrutura dos projetos e a decisão do material 

construtivo. Por outro lado, todos estavam cientes da importância da estrutura para o 

desenvolvimento do projeto.  

6.5 Análise dos projetos selecionados 

No total foram dez projetos analisados, pois nem todos os alunos 

disponibilizaram os trabalhos finais da disciplina; logo, optou-se por analisar a mesma 

quantidade do estudo de caso da UFRN. A maioria dos alunos entregou o projeto 

completo no terceiro dia do CODA, e foram entregues pranchas no formato A2, estilo 

concurso, e pranchas com desenhos técnicos dos projetos.  

Os dez projetos analisados apresentaram a estrutura em planta baixa, porém 

nem todos a representaram nos cortes, fachadas e perspectivas. As apresentações 

não mostraram tantos detalhes dos projetos, uma vez que os alunos tiveram pouco 

tempo disponível para apresentação em equipes. Quanto às pranchas expostas para 

o “concurso”, pode-se afirmar que apresentaram bem as ideias e conceitos do grupo 
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com plantas mais esquemáticas e perspectivas. Nenhuma equipe apresentou 

maquete física.  

Tabela 9: Quadro resumo das análises dos projetos – arquitetura e estrutura.  
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1 Sim Não Sim x Sim Sim Sim Sim Sim 
2 Sim Não Sim x Não Não Sim Sim Sim 
3 Sim Não Sim x Sim Sim Não Não Não 
4 Sim Não Sim Sim Sim. Sim Não Não Sim 
5 Sim Não Sim Sim Não Não Não Não Não 
6 Sim Não Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 
7 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
8 Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
9	 Sim Não Sim Não Não Não Não Sim Sim 
10	 Sim Não Sim Sim Não Não Sim Não Não 

 

A modulação foi considerada a principal influência no projeto, pois todos os 

projetos analisados levaram em consideração uma malha estruturadora. Dentre eles, 

apenas um projeto considerou a estrutura como um princípio condutor, considerando 

as dimensões, o material e a forma da estrutura desde da concepção arquitetônica 

inicial.   
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Figura 106: Projeto de um aluno - Identificação da modulação em um dos projetos analisados. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora.  
 

Figura 107: Projeto de um aluno - Identificação da modulação em um dos projetos analisados. 

 

 

Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 
Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora.  

 
  Três alunos não apresentaram cortes do projeto em seus trabalhos. No entanto, 

seis dos alunos que indicaram cortes representaram a estrutura nestes desenhos, 

utilizando também detalhes. Nas fachadas e perspectivas, muitas vezes não foi 
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representada a estrutura já que em vários casos ela estava “embutida” nos elementos 

de fachada.  
Figura 108: Projetos dos alunos – Corte representando a estrutura. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
Figura 109: Projetos dos alunos – Corte representando a estrutura. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
 

Por outro lado, a maioria dos projetos (6/10) apresentou detalhes da estrutura 

e do material estrutural escolhido (7/10). Os casos que não especificaram o material 

construtivo também não exibiram detalhes em seus projetos.  
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Figura 110: Projetos dos alunos -  Detalhe da estrutura. 

 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 

Uma das equipes foi além da apresentação de perspectivas externas do edificio 

e apresentou perspectivas explodidas considerando os componentes estruturais em 

conjunto com os demais elementos construtivos.  

Figura 111 e 112: Projetos dos alunos – Perspectivas. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE.  
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Dos dez projetos analisados, quatro deles não apresentaram um pré-

dimensionamento razoável de acordo com a quantidade de pavimentos. Também 

foram quatro projetos que não especificaram o material construtivo explicitamente, 

apesar de em planta ter-se uma ideia do sistema estrutural escolhido.  

Figura 113: Projetos dos alunos – Pré-dimensionamento da estrutura. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
 

Figura 114: Projeto dos alunos – Pré-dimensionamento da estrutura.  

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
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Seguindo a base de classificação das relações entre a estrutura e a arquitetura 

de Macdonald (2001) (ver item 2.3), foi possível identificar nos projetos dos alunos 

três das seis relações: estrutura como gerador de formas/aceitas (6), estrutura como 

arquitetura (1) e estrutura como ornamento (3).  

 Os projetos classificados como estrutura como gerador de formas ou aceitas 

seguiram o conceito de que o sistema estrutural foi reconhecido com forte influência 

na forma do edifício; nesses casos, seguiram uma modulação. Entretanto, o interesse 

arquitetônico não está intimamente relacionado com a função estrutural. 

Figura 115 e 116: Projetos dos alunos – Estrutura como um gerador de formas. 

       
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
 

Figura 117 e 118: Projetos dos alunos – Estrutura como um gerador de formas. 

  

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 

Já os projetos classificados como estruturas como um ornamento onde os 

elementos estruturais são manipulados pelo aspecto visual, especialmente pelos 

aspectos da modulação e do pré-dimensionamento. Assim, os três projetos 
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apresentaram características formais que sobrepõem as considerações técnicas, 

como lajes em balanço e uma estrutura aparente que influenciou no resultado final da 

fachada.  

Figura 119: Projetos dos alunos – Estruturas como um ornamento. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
 

Figura 120 e 121: Projetos dos alunos – Estruturas como um ornamento.  

     
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
 

 O projeto definido como estrutura como arquitetura foi baseado em duas 

principais características determinadas por Macdonald (2001). A primeira é que o 

projeto foi elaborado seguindo uma visão mais técnica da estrutura. Em segundo 

lugar, de modo geral esse tipo de relação entre a arquitetura e a estrutura geram 

problemas estruturais a serem resolvidos. A evolução do projeto, mostra que no 

desenvolvimento houve uma resolução da estrutura e uma certa “explosão” das 

unidades em torno de um eixo central, provocando um problema estrutural a ser 



Estudo de Caso 2: Disciplina do curso de AU da UFPE | 184 
 

resolvido. Assim, foram feitos vários estudos sobre as possibilidades estruturais do 

edifício, chegando a um nível exagerado da distância do eixo central, o qual teve que 

ser repensado para o resultado final da disciplina.  

Figura 122: Projeto dos alunos – Projeto estrutura como arquitetura. 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 
 

Figura 123: Projeto dos alunos – Projeto estrutura como arquitetura. 

 

 
Fonte: Projeto dos alunos do 4º período da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 do semestre 2015.2 do CAU/UFPE. Modificado pela autora. 

 Em síntese, pode-se observar que a estrutura estava presente em todos os 

projetos analisados, já sendo um ponto positivo para a disciplina de Projeto de 
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Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4. A decisão do sistema estrutural e a exigência 

de sua representação podem ter contribuído para que todos os alunos pensassem na 

estrutura no processo de projeto.  

6.6 Análise geral da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 
Paisagismo 4 - UFPE 

A análise integrada da disciplina foi composta pelos instrumentos de pesquisa 

citados anteriormente. Nesta parte do trabalho, serão reunidas as avaliações 

elencadas na análise do plano de curso, na observação da disciplina, e em conjunto 

com o questionário dos alunos e da entrevista com o professor, e ainda, com a análise 

dos projetos finais do componente curricular.  

O plano de curso da disciplina mostrou-se completo em relação ao cronograma 

desta, ao conteúdo ministrado e ao tempo de desenvolvimento do projeto. Entretanto, 

foi observado que entre os módulos os alunos sentem um pouco a perda de 

continuidade do desenvolvimento do projeto. Especialmente porque há entre as 

semanas dedicadas a Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4, outras 

disciplinas complementares ao curso, com outras atividades e trabalhos a serem 

realizados.  

Quanto à disciplina de projeto, é importante explicar, antes de mais nada, que o 

método de projetação da disciplina é de livre escolha dos alunos, e assim, espera-se 

construir o conhecimento a partir dos caminhos trilhados por cada um. Os discentes 

definem quais projetos irão ser desenvolvidos na área determinada, o programa e pré-

dimensionamento e o sistema estrutural. Assim, não há uma quantidade significativa 

de restrições impostas ao desenvolvimento do trabalho, à exceção da legislação da 

área estudada e das normas vigente.  

Em relação ao poder de decisão do sistema construtivo do projeto, os alunos 

estavam um pouco divididos. Mesmo sabendo que a escolha era livre, alguns alunos 

afirmaram que a escolha tinha partido do professor de projeto, sendo provável que a 

definição tenha sido tomada em conjunto no momento do assessoramento.   

Apesar do esforço e incentivo dos professores (aula de Partido estrutural no 

primeiro módulo) os alunos conceberam a estrutura tardiamente. Constatou-se na 

observação da disciplina que o momento de concepção estrutural na maioria dos 

casos se deu após os assessoramentos, ou seja, os alunos não pensaram na estrutura 
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nos seus primeiros desenhos, o que foi confirmado com o questionário dos alunos, já 

que a maior parte deles afirmou ter considerado o sistema estrutural após definir os 

espaços. Essa constatação ficou um pouco diferente do discurso dos professores. 

Porquanto, um deles comentou ter sido na fase de representação final, enquanto o 

outro respondeu ter sido desde a fase inicial de concepção do projeto. 

A maioria dos alunos (7/12) definiu o aço como segunda alternativa para a 

estrutura do projeto, e apenas quatro escolheram o concreto armado. Pela 

observação, foi possível perceber que os professores não deram preferência por 

algum tipo de material, e até incentivaram os alunos a pesquisarem mais 

possibilidades. 

Já que os alunos tinham a livre escolha do sistema construtivo, foi a principal 

dúvida entre eles decidir qual o melhor sistema construtivo ou estrutural para o projeto. 

Essa dúvida, de acordo com a observação da disciplina, gerou mais interesse dos 

alunos em pesquisar e desenvolver algum tipo de sistema estrutural, através também 

de exemplos vistos na cidade. Como o professor argumentou, essa também é uma 

escolha de cunho cultural.  

Em um dos módulos, foi possível observar outras dúvidas dos alunos em relação 

ao dimensionamento da estrutura e a dificuldade de escolha do material construtivo. 

O que está de acordo com o discurso de um dos professores. Os resultados dos 

questionários, junto com a observação da disciplina, indicaram várias dúvidas dos 

alunos em relação ao pré-dimensionamento dos sistemas estruturais, o que concorda 

com a análise dos projetos finais da disciplina. Nesta análise, foi visto que alguns 

projetos mostraram dimensões insuficientes para os edifícios muito altos.   

 Na avaliação dos discentes em relação aos próprios trabalhos, levando em 

consideração a concepção estrutural, metade dos alunos afirmou ter sido ruim ou 

razoável. O que indica uma postura um pouco crítica dos alunos em relação ao 

processo de projeto integrado à estrutura, em oposição às respostas dos professores, 

que foram “bom” e “razoável”.  

 Em relação às repostas da última questão do questionário, foi possível perceber 

que os alunos estavam cientes da importância da concepção estrutural; 

provavelmente como reflexo da aula sobre partido estrutural, na qual foi apresentado 
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um item específico para a concepção da estrutura e com vários exemplos construídos 

em diversos materiais.  

De acordo com a observação da disciplina e baseado na análise dos projetos 

selecionados, constatou-se que todos os projetos utilizaram uma modulação como 

estimulado pelos professores. Isso parece um ponto positivo no tocante à concepção 

estrutural inserida no processo projetual dos componentes curriculares. Dentre os 

trabalhos avaliados, o fato de terem sido seis dentro da classificação da estrutura 

como um gerador de formas mostra o papel atuante da modulação no espaço 

arquitetônico. Nenhum projeto foi considerado como “estrutura ignorada” e apenas 

três foram definidos como “estrutura como ornamento”, uma vez que utilizaram a 

estruturam em benefício da forma e em detrimento das características resistentes.  

Entretanto, semelhante à disciplina da UFRN, pode-se citar a problemática da 

entrada pela função no processo de projeto. Segundo Hélio Costa Lima (2003), o 

“plantismo” ainda se vê presente nos hábitos dos alunos, mesmo com o incentivo dos 

professores ao seu desprendimento. Muitas vezes os alunos se atinham à inserção 

do programa em planta baixa, o que pode ser ocasionado pela pouca experiência, 

porquanto os alunos estão apenas no segundo componente curricular destinado ao 

desenvolvimento de projetos de arquitetura. E são consequência da supervalorização 

da planta baixa e dos softwares de representação gráfica.  Assim, depois de 

determinarem os ambientes e os aspectos estruturais tendem a elaborar esquemas 

de fachada por composição gráfica de painéis (LIMA, 2003).  

Em resumo, a análise da disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo 4 da UFPE complementará a discussão e análise comparada dos 

resultados, para fundamentar as considerações finais e sugestões de melhorias da 

metodologia de cada um dos componentes curriculares estudados.  
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7 Discussão e análise comparada dos resultados 

A atual iniciativa de mudança do currículo de Arquitetura e Urbanismo da UFRN 

e a reformulação em 2010 do currículo da UFPE, mostram uma preocupação em 

comum: a integração das disciplinas no ateliê de projeto. Tendo em vista esse 

interesse, o trabalho buscou aprofundar a questão da inserção da concepção 

estrutural no desenvolvimento dos projetos das disciplinas de Projeto de Arquitetura 

nas duas universidades.  

Vale ressaltar, contudo, a enorme diferença entre os dois perfis curriculares. O 

atual perfil da UFRN aborda os temas de cada período de maneira mais concisa 

adotando a continuidade do conteúdo das disciplinas ao longo dos semestres. Já a 

metodologia do ensino de Arquitetura e Urbanismo da UFPE divide as disciplinas em 

módulos durante o período letivo. Ela pode ser considerada inovadora do ponto de 

vista da integração dos conteúdos, pois trata a disciplina de Projeto de Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo como um eixo estruturante do curso. O novo currículo A6 da 

UFRN segue esta mesma lógica de sistematização dos conteúdos em torno do Projeto 

Integrado.  

Um outro aspecto diferencial é que a UFRN apresenta formação voltada para 

o cálculo, considerando parte das disciplinas de estrutura para este fim e outra parte 

que trata dos sistemas estruturais sob uma ótica mais qualitativa. A UFPE tem uma 

formação essencialmente qualitativa com as disciplinas de Tectônica, que vai do 

primeiro ao oitavo período, onde são apresentados os sistemas estruturais e projetos 

de referência. Segundo alguns alunos, há a possiblidade de cursar as disciplinas de 

cálculo apenas em componentes eletivos.  

É importante comentar que existe uma diferença considerável em relação à 

quantidade de alunos por turma entre as duas universidades. A UFRN realiza o 

ingresso de 20 alunos por semestre, e durante a realização da pesquisa, a disciplina 

contou com 13 alunos matriculados para a qual foi destinado apenas um professor de 

projeto responsável. A UFPE, com uma entrada de 50 alunos por semestre, teve 51 

alunos matriculados na disciplina, para a qual foram destinados 4 professores. Há 

também a diferença entre o momento de cada disciplina dentro do curso nas duas 

universidades. A primeira acontece no 6º período, quando os alunos já cursaram 

metade dos componentes curriculares e estão na última disciplina de estruturas. A 
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segunda encontra-se no 4º semestre e é o segundo componente curricular destinado 

ao desenvolvimento de projetos de arquitetura de um total de quatro.  

De acordo com os questionários aplicados, pôde-se perceber que os alunos da 

UFRN já possuíam uma maior confiança para desenvolver os projetos, pois todos eles 

responderam positivamente quanto a estarem cientes das possibilidades estruturais 

do material construtivo, enquanto que três dos doze alunos da UFPE responderam 

negativamente. Porém, quando questionados sobre a escolha do material construtivo 

para o tipo do projeto as respostas foram semelhantes, sendo que a maioria 

considerou “Favorável”, menos da metade considerou “Muito favorável” e apenas um 

aluno considerou “Nada Favorável’. Considerando estes aspectos, os alunos da 

UFRN já poderiam desenvolver projetos com mais liberdade e responsabilidade, 

incentivando o interesse por novos sistemas estruturais. 

Por outro lado, os discentes da UFPE podem ser considerados muito 

inexperientes no desenvolvimento de projetos de Arquitetura, e se mostraram 

bastante indecisos na tomada de decisões. A dificuldade da escolha do sistema 

construtivo e estrutural pode ser uma consequência da falta de repertório em 

Arquitetura, principalmente devido ao pouco tempo de curso dos alunos da UFPE. 

Todavia, essa escolha do sistema estrutural e material construtivo pelos alunos faz 

com que eles busquem suas características e pesquisem modos de representação, 

pensando nos encaixes, nos requisitos técnicos necessários.  Este aspecto não pôde 

ser avaliado na UFRN, pois o material do sistema estrutural foi previamente definido 

pelo professor. 

 Como comentado na análise da disciplina, existe também a questão cultural 

como influência direta nos projetos dos alunos, especialmente quando se trata da 

escolha do material construtivo. Aspecto também confirmado pelo professor da UFPE 

em seu questionário, quando considera que os alunos escolhem o material com que 

estão familiarizados e que encontram na cidade.  

Acredita-se que as restrições impostas na disciplina de Projeto de Arquitetura 

4 da UFRN possa ter inibido um pouco a capacidade criativa dos alunos. A imposição 

do terreno, do programa, do pré-dimensionamento dos ambientes e do sistema 

construtivo pode ter levado os alunos ao que Hélio Costa Lima (2003) denomina de 

“plantismo”, quando a entrada do projeto, ou seja, a base inicial de concepção, é 

principalmente a função. O “plantismo” induz à redução da espacialização no 



Discussão e análise comparada dos resultados | 190 
 

desenvolvimento do projeto e provoca um raciocínio bidimensional, além da 

supervalorização da planta baixa e dos softwares de representação gráfica.  

Apesar da escolha do projeto, do local dentro de cada quadra estudada, do 

programa e do pré-dimensionamento serem de livre escolha dos alunos da UFPE, 

também se observou uma certa tendência ao “plantismo”, já que a maioria teve o início 

do processo de projeto no CAD pela definição da planta baixa. Porém, a postura dos 

professores sempre contrária ao desenvolvimento apenas pela planta, incentivando o 

desenho a mão livre e a evolução do projeto através de perspectivas e cortes, mudou 

um pouco o processo de projeto dos alunos. Estes desenvolveram os projetos um 

pouco mais focados na estrutura e na volumetria como um todo, buscando também 

novos sistemas construtivos e estruturais.  

Quanto à observação das disciplinas e a análises dos planos de cursos, pôde-

se perceber que os alunos da UFRN tinham mais dúvidas em relação ao que iria ser 

cobrado na avaliação do projeto da disciplina, porquanto isto não estava no plano de 

curso e foi passado poucas vezes na sala de aula. Já os alunos da UFPE estavam 

mais cientes dos itens necessários do trabalho a ser apresentado, porém, também 

não foram apresentadas as formas de avaliação do projeto.  

As dúvidas em relação ao sistema construtivo durante o processo de projeto 

não puderam ser comparadas, pois as disciplinas tiveram metodologias diferentes. Na 

UFRN os alunos indicaram ter tido menos dúvidas que os alunos da UFPE, aspecto 

também presente nos questionários dos professores. Entretanto, os alunos da UFPE 

foram mais desafiados a escolherem o sistema estrutural e consequentemente 

tiveram mais dúvidas.  

O momento do processo projetual e a sua integração com a estrutura também 

foram diferentes entre as duas universidades. No caso da UFRN, a maior parte (8/12) 

dos alunos respondeu ter concebido a estrutura desde o início do projeto, entretanto, 

viu-se que em alguns projetos a estrutura não foi representada e, na observação da 

disciplina, constatou-se que os alunos nem sempre estavam preocupados com o 

sistema estrutural ou com alguma modulação. Já na disciplina da UFPE, a maioria 

(9/12) dos alunos respondeu ter pensado na estrutura após definir todos os espaços. 

Verificando-se, neste caso, uma divergência do que foi apresentado nos projetos e 
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com o que foi visto na observação da disciplina, pois todos os alunos fizeram uso de 

alguma modulação e todos os alunos representaram a estrutura em seus trabalhos.  

Aqui se vê uma diferença grande entre as duas disciplinas de projeto. A falta 

de um incentivo inicial para a concepção estrutural e orientações voltadas para a 

função dos ambientes do pavimento tipo previamente dimensionados resultou em 

vários projetos sem a atenção necessária para os elementos estruturais no caso da 

UFRN. Em contrapartida, acredita-se que os alunos da UFPE responderam à Questão 

5 recordando do momento inicial de projeto, onde apresentaram aos professores as 

plantas baixas. Todavia, o estímulo dos professores para a preocupação com a 

estrutura no desenvolvimento do projeto possibilitou um resultado mais positivo tendo 

em vista a concepção estrutural.  

Em relação às análises dos projetos, nas duas disciplinas verificou-se trabalhos 

que consideraram a estrutura desde o início da concepção, projetos que consideraram 

pouco, e projetos que não a consideraram. Não se pode afirmar que um aluno não 

pensou na estrutura com base apenas nas fachadas e perspectivas apresentadas no 

projeto. Foi necessário se aprofundar no projeto com um olhar crítico para a estrutura 

concebida, levando em consideração sua integração com a forma arquitetônica 

desejada.  

É possível afirmar que a modulação teve influência significativa nos projetos. O 

número de alunos da UFRN que utilizaram foi consideravelmente menor que os alunos 

da UFPE. Esta diferença pode ser apontada devido ao perfil dos professores de 

projeto, já que no segundo caso a disciplina contou com dois professores que 

incentivavam intensamente o uso da modulação. Segundo os professores, existem 

certas lógicas do ponto de vista da concepção estrutural que auxiliam no 

desenvolvimento do trabalho.  Essas lógicas são estabelecidas a depender de cada 

projeto. De modo geral, os projetos verticais seguem a lógica da modulação em virtude 

da economia e dos fatores construtivos. Essa modulação não precisa ser rígida e pode 

variar de acordo com o projeto. 

Nas duas disciplinas, foi possível perceber que geralmente os considerados 

como estrutura como ornamento não compareciam assiduamente aos 

assessoramentos.  Nestes casos, a falta de integração ou a utilização da estrutura 

como um ornamento, prejudicando os fatores técnicos e de transmissão de cargas 

para o solo, pode ter relação com a falta de orientação com os professores. Nos dois 
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estudos de casos, pôde-se perceber que a estrutura foi ocultada na fachada, no 

sentido oposto do que explicado por Miret (1971) e Sandaker (2008) quanto à 

expressão da estrutura ser mais intensa quando esta trabalha em função da 

arquitetura. É muito difícil definir um limite entre a estética e as qualidades eficientes 

de uma estrutura, sem deixar refletir em uma ou em outras tais características 

arquiteturais ou resistentes (SANDAKER, 2008). 

Apenas um aluno de cada disciplina conseguiu pensar na estrutura como 

arquitetura. O primeiro (UFRN), transformando a modulação e o segundo (UFPE) 

brincando com blocos em torno de um eixo estruturante. Nos dois casos, a estrutura 

foi pensada de modo a transmitir as cargas para o solo sem deixar a concepção 

arquitetônica em segundo plano desde o início do processo de projeto. Esses 

trabalhos podem também ser uma consequência do assessoramento contínuo com 

os professores, e serem considerados um exemplo de integração entre arquitetura e 

estrutura, mesmo que em universidades diferentes e com tipos de formação 

diferentes.  

Em síntese, essas considerações não significam que a disciplina UFRN deve 

mudar o perfil, seguindo os mesmos parâmetros da disciplina da UFPE, mas apenas 

que deveria ter entre os professores, alguém que estimule a concepção estrutural e 

que conheça os aspectos das estruturas, o que poderia fazer a diferença. Também 

não significa que a disciplina de Projeto necessite de um professor de estruturas no 

ateliê. Entretanto, o conhecimento da construção e sua influência no projeto 

(experiência prática), a vontade para a pesquisa e o conhecimento de diferentes 

materiais construtivos são características importantes no ensino da concepção 

estrutural no processo de projeto. Vale comentar também que as mudanças 

significativas nos currículos de arquitetura dependem essencialmente dos professores 

de projeto e seu relacionamento com os demais professores. Enfim, a pesquisa 

empírica permitiu compreender a situação existente e fundamentar as propostas de 

melhorias das duas disciplinas analisadas. 

 



A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 193 

8 Considerações Finais e Sugestões 

A estrutura na arquitetura tem um sentido mais amplo do que apenas a 

sustentação e a função mecânica; ela tem também uma função espacial e estética no 

artefato arquitetônico. Diversos autores, como Salvadori (1980), Miret (1971), Engel 

(1997), Macdonald (2001) e Sandaker (2008), chamam a atenção para o fato de que 

o sistema estrutural contribui mais para a arquitetura quando tratado do ponto de vista 

da experiência estética.  

Na concepção do projeto, considerando além da representação gráfica do 

espaço exige que o arquiteto, em sua formação, contemple o conhecimento das 

disciplinas técnicas. Para desempenhar seu trabalho, mantendo o controle do projeto, 

é necessário que o arquiteto entenda essas disciplinas, onde está inserido o 

conhecimento estrutural (DIEZ, 2012). Engel (1997) esclarece também que na 

essência da concepção da estrutura, deve ser considerado o fluxo de forças 

(recepção, transmissão e descarga dos esforços). De modo que o ensino dos 

aspectos técnicos e cálculos são ainda verdadeiramente necessários na formação em 

arquitetura. 

Complementa-se a isso, a necessidade de um repertório de imagens, modelos 

e tipos arquitetônicos, como base para a atividade projetual. Essa instrução de 

exemplos tona-se fundamental para o reconhecimento e análise de estruturas 

arquitetônicas, considerando todas as suas implicações, como espaço, lógica 

estrutural e construtiva (MAHFUZ, 1986). 

O quadro do ensino de estruturas, traçado pela pesquisa de Saramago (2011), 

identificou que a maioria das escolas ainda não incentiva o desenvolvimento da 

concepção estrutural. Por outro lado, as referências do ensino de projeto mostraram 

uma preocupação recorrente do tipo de didática de estruturas para os cursos de 

arquitetura do Brasil (problemas discutidos desde 1964). E, ainda, as experiências 

didáticas de inserção da concepção estrutural no ateliê de Projeto, mostram um 

caminho a ser seguido para melhoria da integração entre arquitetura e estrutura.  

O acompanhamento de disciplinas que desenvolvem edifícios verticais, como 

proposto nesta pesquisa, conduz às seguintes considerações: com base na análise 

da disciplina de Projeto de Arquitetura 4 da UFRN (no período letivo 2014.2), foi 
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possível compreender alguns aspectos referentes à concepção da estrutura e ao 

desenvolvimento dos trabalhos dos alunos. Em primeiro lugar, constatou-se que a 

imposição de muitas restrições projetuais pode induzir os alunos a tentarem resolver 

problemas de forma pouco interessante para o ensino de projeto, uma vez que eles 

se veem presos a uma planta a ser resolvida, um programa determinado por eles ou 

pelo professor, ou, ainda, um sistema único construtivo, o que pode levar à limitação 

da criatividade construtiva.  

Nesse sentido, como preconizado por Zanettini (1974), por ocasião do 1º 

Encontro Nacional de Professores de Estruturas para Escolas de Arquitetura, entre 

algumas das características negativas vigentes nas escolas de arquitetura da época, 

e que ainda hoje parecem pertinentes, estão: o excesso de abstração das disciplinas 

quantitativas e verificativas, a ênfase em um único material estrutural, o afastamento 

da matéria e do conhecimento das propriedades estruturais e a organização curricular 

de estruturas em uma sequência desconexa com as demais disciplinas (SARAMAGO 

e LOPES, 2009) .  

Desse ponto de vista, vale identificar uma melhoria no atual perfil curricular da 

UFPE, uma vez que a intenção de livre escolha do material do projeto reduz o 

problema da ênfase no concreto armado. Em segundo lugar, as disciplinas 

quantitativas e verificativas (chamadas de técnicas) foram substituídas por 

componentes curriculares qualitativos, e interligados com a disciplina estruturante de 

Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Foi possível verificar uma certa 

diminuição do afastamento da matéria e do conhecimento das propriedades 

estruturais das demais disciplinas, no momento em que houve o incentivo à pesquisa 

dos componentes estruturais e outros sistemas construtivos no desenvolvimento do 

projeto.  

A razão estática e resistente do material pode não ser satisfatória do ponto de 

vista visual se suas formas e proporções não o expressarem. Uma vez escolhido a 

estrutura deve ser concebida conforme suas características tensionais (MIRET, 1971).  

Dar aos alunos a possibilidade de escolha do sistema estrutural e construtivo pode 

garantir a formação de um profissional mais qualificado. O incentivo à pesquisa e aos 

modos de representação, assim como à visualização dos exemplos expostos na 

cidade contribuem para o ensino de uma arquitetura voltada para a realidade da 

construção, levando em consideração o sistema estrutural. A escolha do sistema 
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estrutural deve partir do aluno e ser baseada em uma geometria pensada desde o 

processo de projeto (SANDAKER, 2008).  

As mensagens estruturais derivam do nosso conhecimento intuitivo do 

comportamento estrutural, entendimento que se origina tanto da experiência física 

cotidiana como da percepção das formas naturais estruturais (SALVADORI, 1980). É 

importante reconhecer que a escolha de um sistema estrutural depende também da 

consciência cultural e das condições técnicas de cada lugar.  

Por outro lado, segundo Miret (1971), a questão da concepção estrutural 

envolve costumes, intuição e imaginação, além do bom senso e de argumentos 

pessoais. Só a experiência pode contribuir de forma significativa com o trabalho de 

escolha e determinação das melhores soluções possíveis para certos problemas de 

projeto. O tempo que se emprega para este tipo de concepção é essencial na 

formação dos profissionais. Não significa que os alunos só aprenderão na vida 

profissional, mas a experiência construtiva com vários tipos de materiais pode 

aprimorar o processo de projeto. Aqui está a importância da presença dos alunos de 

projeto em sala de aula para o desenvolvimento das habilidades e domínio do 

conteúdo de estruturas.  

Seguindo como exemplo a proposta didática de Zanettini, que abrange o ensino 

da concepção estrutural e o pré-dimensionamento através de testes de modelos 

reduzidos e a partir do contato com obras e exemplos construídos (SARAMAGO, 

2011).  A maior integração e incorporação do conhecimento histórico, por meio da 

integração das disciplinas de teoria e história, pode contribuir para o desenvolvimento 

da concepção estrutural no projeto arquitetônico. Assim como, a inclusão de modelos 

físicos pode contribuir e incentivar o aprimoramento da concepção estrutural uma vez 

que liberta um pouco mais os alunos do ambiente virtual.  

Nesse sentido, o Plano de curso também pode indicar com mais precisão os 

requisitos de avaliação do projeto para que os alunos não tenham dúvidas do que está 

sendo cobrado. Na revisão da proposta metodológica da disciplina de Projeto de 

Arquitetura 4 da UFRN, seria interessante dar mais liberdade e responsabilidade de 

escolha aos alunos, porquanto eles se mostraram confiantes em desenvolver projetos 

arquitetônicos e por estarem no processo de conclusão das disciplinas de estrutura. 

Assim, a concepção estrutural pode ser ensinada paralelamente à formação técnica 
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necessária. A disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4 da 

UFPE, por outro lado, também poderia apresentar com mais clareza no Plano de curso 

os requisitos de avaliação do projeto. Porém, a proposta metodológica de ensino 

parece incitar os alunos a desenvolverem o aprendizado da concepção estrutural.  

Os incentivos para o desenvolvimento da criatividade e da intuição estrutural 

efetivamente integrada à criação arquitetônica, como em exercícios e jogos 

pedagógicos que estimulem essa preocupação podem ser favoráveis. Além da 

integração entre os conteúdos das disciplinas, entende-se ser também necessária 

uma melhor aproximação entre as diversas competências profissionais no âmbito do 

próprio ateliê de ensino, e que a orientação integrada ocorra desde as etapas iniciais 

do projeto. 

Seria interessante uma disciplina voltada para o pré-dimensionamento dos 

projetos em conjunto com o processo de projeto e a construção de modelos físicos. 

As disciplinas de “Introdução a Análise das Estruturas” de Di Pietro e “Integração 

Arquitetura e Estrutura” de I a III de Delatorre são exemplos a serem seguidos. Elas 

estão vinculadas ao exercício de construção e análise de estrutura, podendo também 

ser citadas as experiências de desenvolvimento de projeto a partir de um modelo 

magnético e de molas proposto por Oliveira em 2008.  

Abrir caminhos para novos horizontes do ensino de arquitetura e urbanismo 

exige um trabalho árduo, especialmente em virtude do perfil generalista desse tipo de 

formação (CAVALCANTE e VELOSO, 2013). Espera-se que este trabalho tenha 

contribuído para o ensino de projeto vinculado à concepção estrutural, ao menos nos 

dois casos estudados, e servido como um incentivo para pesquisas no âmbito do 

processo de projeto.  Apesar dos avanços na discussão, acredita-se que ainda haja 

muito campo a ser pesquisado e experimentado no sentido de favorecer a integração 

entre arquitetura e estrutura dentro do ateliê.  
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Apêndice I – Instrumento de Análise 1: Roteiro de observação da disciplina 

1.1. Descrição: 
1.1.1. Identificação:  
1.1.2. Horário:  
1.1.3. Carga Horária: 
1.1.4. Local:  
1.1.5. Período:  
1.1.6. Código:  
1.1.7. Créditos:  
1.1.8. Professor:  
1.1.9. Perfil do docente:  
1.1.10. Pré-requisitos:  
1.1.11. Co-requisitos:   
1.1.12. Tema:  

1.2. Análise do Plano de Curso 
1.2.1. Ementa da disciplina:  
1.2.2. Objetivo Geral:  
1.2.3. Analisar se o Plano de Curso contribui para a integração entre as disciplinas do período.  
1.2.4. Verificar se a Bibliografia está de acordo com o tema da disciplina. 
1.2.5. Verificar se o conteúdo programático contribui para o desenvolvimento do anteprojeto. 
1.2.6. Metodologia.  
1.2.7. Formas de Avaliação. 

1.3. Observação da disciplina  
1.3.1. Analisar receptividade dos alunos frente ao tema proposto (Positiva/ . Negativa).   
1.3.2. Motivação para o desenvolvimento do projeto (Muito Favorável/ Favorável/ Pouco 

Favorável).  
1.3.3. Relação professor-aluno. 
1.3.4. Observar se houve interação/integração entre as disciplinas na fase de desenvolvimento 

do projeto (se há a divergência de orientação em relação ao projeto). 
1.3.5. Analisar se a integração entre os componentes curriculares e a base teórica (aulas 

ministradas no início da disciplina) contribuíram a fase inicial do processo de projeto. 
1.3.6. Avaliar a interação das demais disciplinas do Ateliê Integrado durante a fase de 

desenvolvimento do projeto. 
1.3.7. Observar o processo de projeto dos alunos.  
1.3.8. Identificar o tipo do sistema construtivo e materiais utilizados.  
1.3.9. Listar quais foram as restrições de projeto exigidas pelo professor 

1.3.9.1. Materiais.  
1.3.9.2. Custo da Obra.  
1.3.9.3. Sistema construtivo.  

1.4. Observar qual o método de ensino aplicado na disciplina.  
1.4.1.1. Se houve análise de projetos em conjunto com os alunos. 

1.4.2. Se a sala de aula utilizada é a mais indicada para o desenvolvimento do projeto.  
1.4.2.1. A disponibilidade de computadores na sala de aula contribui ou dificulta o 

processo de projeto e a criatividade.  
1.4.2.2. A utilização de softwares 3d (Sketchup, Revit e etc) contribui no processo de 

projeto? 
1.4.3. Se há a discussão sobre os projetos entre os alunos (se eles analisam os projetos entre 

si). 
1.5. Desenvolvimento do projeto e concepção estrutural 

1.5.1. Analisar se os projetos foram desenvolvidos levando em consideração a concepção 
estrutural e o sistema construtivos desde da sua fase inicial. 

1.5.2. Avaliar em que momento foram decididos os fatores relativos ao sistema construtivo. 
1.5.3. Avaliar se os alunos estão familiarizados com o sistema construtivo escolhido e 

compreendem os detalhes executivos (Muito, Pouco, Razoavelmente). 
1.5.4. Qual o critério foi utilizado para a escolha do sistema estrutural. 

1.6. Observar se os projetos seguem uma lógica estrutural adequada.  
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1.6.1. Avaliar se os alunos têm o entendimento mínimo do pré-dimensionamento da estrutura 
(Muito, Pouco, Razoavelmente). 

1.6.2. Observar se o professor estimula a curiosidade dos alunos para outros sistemas 
estruturais. 

1.6.3. Analisar a representação da estrutura tanto no processo de projeto, quanto no resultado 
final, o anteprojeto.  

1.6.4. Em que medida o sistema construtivo escolhido está vinculado ao tipo do projeto 
(residencial multifamiliar). 

1.6.5. Em que medida o sistema construtivo escolhido se relaciona com o sítio ou terreno em 
que está localizado. 

1.6.6. Averiguar a importância da estrutura no projeto para o professor. 
 

1.7. Tecnologia dos materiais 
1.7.1. Se os alunos têm conhecimento das possibilidades estruturais do material estrutural 

definido, neste caso o concreto armado (ex. lajes em balanço).  
1.7.2. Conhecimento sobre outros materiais ou sistemas para a construção de edifícios 

verticais. 
1.7.3. Grau de coerência entre o sistema construtivo e o material escolhido. (Muito, Pouco, 

Razoável). 
1.7.4. Se os alunos têm o conhecimento de que o mesmo material pode ser utilizado em 

diferentes elementos construtivos. 
1.7.5. Se os alunos compreendem que podem utilizar diferentes materiais com um único 

sistema.  
1.7.6. Avaliar se compreendem a natureza do material utilizado.  
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Apêndice II – Instrumento de Análise 2: Questionário dos alunos 

2.1. Você considera que a escolha do sistema construtivo e do material utilizado partiu: 
� Do professor da disciplina.  
� Dos demais professores. 
� De você mesmo. 

2.2. O que você achou da escolha do sistema estrutural e do seu respectivo material para: 
2.2.1.  O tipo do projeto? 

� Favorável. 
� Muito favorável. 
� Nada favorável.  

2.2.2. O processo de projeto? 
� Favorável. 
� Muito favorável. 
� Nada favorável.  

2.3. Neste projeto, você estava ciente das possibilidades estruturais do sistema construtivo 
escolhido e do seu material ? 

� Sim. 
� Não. 

2.4. Você acredita que para este projeto poderia ter sido escolhido outro sistema estrutural  ou 
outro material? 

� Sim. Exemplifique:________________________________________.  
� Não.  

2.5. Como você avaliaria em termos de concepção estrutural o resultado final do projeto 
desenvolvido na disciplina? 

� Muito bom. 
� Bom.  
� Razoável. 
� Ruim. 

2.6. Você considerou o sistema estrutural: 
� Desde da fase de inicial do projeto. 
� Após definir os espaços. 
� Na fase de representação final.  
� Não tive a preocupação com a estrutura neste projeto. 

2.7. Na sua avaliação, você acha que o resultado final do seu projeto teria a possibilidade de ser 
executado em termos técnicos? 

� Sim. 
� Não . 

2.8. Na sua opinião, a estrutura tem influência significativa na forma do edifício? 
� Sim.  
� Não.   
� Parcialmente.  

2.9. No desenvolvimento do projeto, você teve alguma dúvida sobre o sistema estrutural escolhido 
e seu respectivo material? 

� Sim . Quais? 
� Dimensionamento da estrutura. 
� Dimensionamento dos vãos. 
� Posição dos apoios verticais (pilares). 
� Posição das vigas e lajes.  
� Detalhes das junções.  
� Outra:_______________________________. 

� Não. 
2.10. O que você entende por estrutura do edifício:      

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
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Apêndice III – Instrumento de Análise 3: Entrevista com o professor 

3.1. No seu entendimento qual o papel da estrutura/sistema estrutural na concepção do edifício?      
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

3.2. Na sua avaliação, os alunos levam em consideração o sistema estrutural: 
� Desde da fase de inicial do projeto. 
� Após definir os espaços. 
� Só na fase final de representação. 
� Nunca.  

3.3. Na sua opinião, a estrutura tem influência significativa na forma do edifício? 
� Sim.  
� Não.  
� Parcialmente.  

3.4. Você considera que os alunos tinham o conhecimento das possibilidades estruturais do 
sistema construtivo escolhido e do seu material ? 

� Sim. 
� Não. 
� Parcialmente.  

3.5. Você acredita que para este projeto poderia ter sido escolhido outro sistema estrutural ou outro 
material? 

� Sim. Exemplifique: __________________________________________.  
� Não. Por que?_____________________________________________. 

3.6. Como você avaliaria em termos de concepção estrutural o resultado final dos projetos 
desenvolvidos na disciplina? 

� Muito bom.  
� Bom.  
� Razoável. 
� Ruim. 

*Porque?__________________________________________________________________________
________________________________________. 

3.7. Na sua avaliação, os resultados finais dos projetos em termos técnicos são exequíveis? 
� Sim.  
� Não.  
*Porque?_______________________________________________________________
___________________________________________________. 

3.8. Os alunos tiveram dúvidas sobre o sistema estrutural escolhido e seu respectivo material? 
�Sim . Quais? 

� Dimensionamento da estrutura. 
� Dimensionamento dos vãos. 
� Posição dos apoios verticais (pilares). 
� Posição das vigas e lajes.  
� Detalhes das junções.  
� Outra:_______________________________. 

� Não. 
*Porque?_______________________________________________________________
___________________________________________________. 

*Reposta facultativa.  
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Apêndice IV – Instrumento de Análise 4: Roteiro de análise dos projetos 

Projeto:_________ 
4.1. Representação Gráfica 

4.1.1.  O sistema estrutural foi representado no projeto final dos alunos? 
4.1.1.1. Planta baixa (  ) Sim (  ) Não Como? ________________________________ 
4.1.1.2. Cortes (  ) Sim (  ) Não Como? ____________________________________ 
4.1.1.3. Fachadas (  ) Sim (  ) Não Como? __________________________________ 
4.1.1.4. Perspectivas (  ) Sim (  ) Não Como?________________________________ 
4.1.1.5. Outros (maquete física): _________________________________________ 

Se a estrutura foi representada no projeto, responder o item 4.2. e 4.3  
4.2. Relação entre forma estrutural e eficiência estrutural.  (Questão 2.7 – “Na sua avaliação, você 

acha que o resultado final do seu projeto teria a possibilidade de ser executado em termos 
técnicos?”) 
4.2.1. A composição arquitetônica mostra alguma preocupação com a racionalização da 

estrutura? (  ) Sim (  ) Não. Porque? 
_________________________________________________________________________ 

4.2.2. Os pilares estão posicionados de acordo com: 
(    )O formato da planta (espaço x função)  

Neste caso, a solução em planta/função prejudicou a racionalização da 
estrutura? (  ) Sim (  ) Não. Porque? 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

(    )Os ambientes se moldaram a uma forma estrutural pré-definida. 
(    ) Outros aspectos. Quais?_____________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

4.3. Sobre o sistema estrutural/ Lógica estrutural/ Conhecimento Técnico – (Questões 2.3. e 2.9.) – 
Consequências no resultado final do projeto.  
4.3.1. Os pilares estão posicionados de forma coerente? Seguem alguma lógica de 

distribuição das cargas?  (  ) Sim (  ) Não Como? ________________________________. 
4.3.2. As vigas estão posicionadas de acordo com os pilares? (  ) Sim. (  ) Não. 
4.3.3. O sistema estrutural está coerente em todas os desenhos apresentados? Ex. Mesmo 

pilar em posições diferentes em várias pranchas. (  ) Sim. (  ) Não. 
4.4. Material e Técnica / Dimensionamento 

4.4.1. O material e a técnica construtiva foram identificados no projeto?  
(  ) Sim. (  ) Não. 

4.4.2. O trabalho apresentou algum detalhe construtivo referente ao sistema estrutural? 
           (  ) Sim. (  ) Não. 

4.4.3. As dimensões dos pilares são razoáveis de acordo com a quantidade de pavimentos 
do edifício? 

 (  ) Sim. (  ) Não.  
4.4.4. O dimensionamento da estrutura foi justificado em virtude do material e técnica 

utilizados?   
(  ) Sim. (  ) Não. 

4.5. Composição arquitetônica x composição estrutural 
4.5.1. Influência do sistema estrutural na forma do edifício – (Questão 2.8. – “Na sua opinião, a 

estrutura tem influência significativa na forma do edifício?”) 
4.5.1.1. A estrutura do projeto de referência influenciou no resultado do projeto do aluno? 
4.5.1.2. Em alguma parte do projeto o sistema construtivo influenciou a composição 

arquitetônica? _______. 
4.5.1.3. A estrutura serviu de fio condutor para o projeto? _______. 
4.5.1.4. Relação da estrutura com a arquitetura:  
(1) ornamentação na estrutura; (2) estrutura como ornamento; (3) estrutura como arquitetura; 
(4) estrutura como um gerador de formas; (5) estruturas aceitas; e (6) estruturas ignoradas (cf. 
Macdonald, 2001). 
Indicar qual relação da arquitetura e estrutura do projeto analisado: ___________.  
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Anexo II – Plano de Curso da disciplina da UFRN. 

 

 

UFPE  
PROACAD 
DCA 

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA  

PERÍODO LETIVO:  2015.2 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO  

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉD 
CÓDIGO NOME TEÓRICA PRÁTICA  

AQ457 
Projeto de 
Arquitetura 

Urbanismo e 
Paisagismo 4 

15 60 5 

TURMA 
IDENTIFICAÇÃO CURSOS QUE ATENDE PERÍODO 

Projeto IV Arquitetura e Urbanismo 4º 
HORÁRIO / SALA PROFESSOR Nº DE SUB-

TURMAS 
 

8:00 – 12:00h 
Ateliê 2 

 

Fernando Guerra 
Julieta Leite 
Luiz Amorim 

Mariana Ribas 

AA 
AB 
AC 
AD 

EMENTA 

A disciplina tem como tema central a renovação de objetos arquitetônicos, 
urbanísticos e paisagísticos com ênfase na substituição de estruturas existentes 
para atender às demandas contemporâneas de uso e sua sustentabilidade dos 
empreendimentos. 

OBJETIVOS 

Geral:  
Desenvolver as habilidades e competências dos alunos para a elaboração de 
projetos de renovação dos objetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos 
sendo observados os impactos urbanísticos e ambientais.  
 
Específicos:  

• Compreender os processos de formação urbanas da área de intervenção; 
• Elaborar um projeto de intervenção urbano-paisagística e arquitetônica para 

a área de estudo. 
 

METODOLOGIA 

A disciplina é organizada em 4 (quatro) módulos de projeto, 1 (um) SEGNO e uma 
apresentação final dos resultados – CAPO.  
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Os dois primeiros módulos serão estruturados em duas etapas:  
a. a primeira será ministrada na segunda e terça-feira e é formada por aulas e 
exercícios em forma de esboços desenvolvidos em sala de aula sobre o conteúdo 
ministrado;  
b. a segunda será desenvolvida entre quarta e sexta-feira, e terão como foco a 
aplicação do conteúdo tratado na primeira etapa nos projetos individuais e 
coletivos. 
 
Na primeira semana, os alunos deverão revisar e desenvolver a proposta do master 
plan elaborado na disciplina de Projeto III para a área de estudo na Boa Vista com 
definição de plano de massas e programa do empreendimento, associados às 
áreas para cada uso, fluxogramas, índices urbanísticos, tratamento urbano-
paisagístico. 
 
Na segunda semana, os estudos deverão contemplar a resolução da intervenção 
na(s) quadra(s) escolhidas para desenvolvimento dos projetos individuais*. Deve 
incorporar soluções estruturais segundo dimensionamento do programa e solução 
das plantas baixas do pavimento térreo. Igualmente deve considerar a articulação 
das edificações que compõem a quadra a partir do pavimento térreo, relacionando 
o projeto arquitetônico ao desenho dos espaço livres (urbano e paisagístico). 
 
As duas últimas semanas do curso serão dedicadas ao desenvolvimento dos 
projetos, que devem ser apresentados na escala de 1/100 e 1/50 (detalhes). 
 
*Foram trabalhadas duas quadras urbanas situadas no Bairro da Boa Vista, Recife. 
A primeira é limitada pela Avenida Conde da Boa Vista, ruas do Hospício, da 
Conceição e Gervásio Pires e pela Praça Maciel Pinheiro. A segunda quadra tem 
como limites as ruas José de Alencar, do Giriquiti e Gervásio Pires, e pela Avenida 
Manoel Borba. 
 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados parcialmente pela participação e evolução dos 
resultados em cada módulo de projeto e terão sua avaliação final durante a 
CODA. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CHING, Francis D. K., Arquitectura: forma, espacio y orden, Gustavo Gilli, 
Barcelona, 1995 
CHING, Francis D. K., Building Construction Illustrated, Van Nostrand 
Reinhold, New York 1975 
DEL RIO, V. SIEMBIEDA, W. (org.) Desenho urbano contemporâneo no 
Brasil. São Paulo, LTC editora, 2013. 
HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 
2006.  
 
Complementar 
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ABBUD, Benedito. Criando Paisagens – Guia de Trabalho em Arquitetura 
Paisagística. São Paulo: SENAC, 2006. 
DEL RIO, V. SIEMBIEDA, W. (org.) Desenho urbano contemporâneo no 
Brasil. São Paulo, LTC editora, 2013. 
ENGEL, H., Sistemas Estruturais, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 2001. 
FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável. Desenho Urbano com a Natureza. 
Bookman, 2013. 
HOLANDA, F. (org.) Arquitetura & urbanidade. Brasília, FRBH, 2011. 
HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste; arquitetura 
como lugar ameno nos trópicos ensolarados. Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Mestrado de Desenvolvimento Urbano, 1976. 
HUTCHISON, E. O desenho no projeto da paisagem. Barcelona: Gustavo Gilli, 
2012. 
KRAUEL, Jacobo. Elementos Urbanos. Barcelona, Linksbooks., 2012  
LAMAS,	José	M.	Ressano	Garcia.	Morfologia	Urbana	e	Desenho	da	Cidade.	Lisboa,	
Fundação	Calouste	Gulbenkian,	2011.	
LORENZI, Harri. Árvores Brasileiras. Vol 1, 2 e 3 . Nova Odessa: Instituto 
Platarum de Estudos da Flora, 2009. 
NEUFERT, E. A Arte de projetar em arquitetura. São Paulo: Gustavo Gili, 
1976. 
VARGAS, H. C. (Org.) ; CASTILHO, A. L. H. (Org.) . Intervenções em Centros 
Urbanos: objetivos, estratégias e resultados. 2. ed. São Paulo: Manole, 
2009. 
WALL,	Ed;	WATERMAN,	Tim.	Desenho	Urbano.	Porto	Alegre,	Bookman,	2012.	
WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo, Bookman, 2011. 
	
Leis ou Instrumentos normativos 

• Plano Diretor do Município do Recife; 
• Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município do Recife (Leis 16.176/96 e 

16.719/2001); 
• Lei de Edificações do Município do Recife; 
• Código de Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife; 
• Leis de Acessibilidade (do Município do Recife e NBR 9050) 

 

 

CRONOGRAMA 
 

Modulo I – 08 a 11 de setembro de 2015 
Objetivo: revisar o master plan e definir plano de massas, programas 
dimensionados e tratamento urbano-paisagístico dos espaços livres públicos. 
Data Dia Hora Conteúdo 
08/09/2015 Terça-

feira 
8:00h 
às 
13:00h 

Revisão coletiva dos trabalhos do 
semestre 2015.1 com ênfase nas 
revisões específicas para cada 
proposta. 
Aula:  
Professor:  
Assessoramento de projeto 
Professor: todos 
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09/09/2015 Quarta-

feira 
8:00h 
às 
13:00h 

Revisão coletiva dos trabalhos do 
semestre 2015.1 com ênfase nas 
revisões específicas para cada 
proposta. 
Aula: Espaços livres públicos 
Professor: Julieta Leite 
Assessoramento de projeto/maquete 
Professor: todos  

10/09/2015 Quinta-
feira 

8:00h 
às 
13:00h 

Assessoramento de projeto/maquete 
Professor: todos 
 

11/09/2015 Sexta-
feira 

8:00h 
às 
13:00h 

Assessoramento de projeto/maquete 
Professor: todos  

 
Modulo II – 13 a 16 de outubro de 2015 

Objetivo:  resolução do projeto de intervenção na quadra considerando a 
articulação entre solução estrutural – programa -  pavimento térreo - entorno . 

13/10/2015 Terça- 
feira 

8:00h 
às 
13:00h 

Apresentação pelos alunos do 
estágio de desenvolvimento dos 
trabalhos. 
Aula: Partido Arquitetônico 
Professor: Luiz Amorim 
Assessoramento de projeto 
Professor: todos 
 

14/10/2015 Quarta-
feira 

8:00h 
às 
13:00h 

Aula: Lançamento da estrutura 
Professor: Fernando Guerra 
Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

15/10/2015 Quinta-
feira 

8:00h 
às 
13:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

16/10/2015 Sexta-
feira 

8:00h 
às 
13:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

    
Modulo III – 09 a 13 de novembro de 2015 
Objetivo: desenvolvimento dos projetos 

09/11/2015 Segunda-
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

10/11/2015 Terça- 
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

11/11/2015 Quarta-
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto 
Professor: todos 



A concepção estrutural no processo de aprendizagem de projeto de arquitetura. | 213 

12/11/2015 Quinta-
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

13/11/2015 Sexta-
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

Segno 6: 24 a 26 de novembro. Ver plano de aula correspondente. 
Modulo IV – 30 de novembro a 03 de julho de 2015 

Objetivo: desenvolvimento do projeto. Escala 1:100  
30/11/2015 Segunda-

feira 
8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

01/12/2015 Terça- 
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto  
Professor: todos 

02/12/2015 Quarta-
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto/maquete 
Professor: todos 

03/12/2015 Quinta-
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

Assessoramento de projeto/maquete 
Professor: todos 

04/12/2015 Sexta-
feira 

8:00h 
às 
12:00h 

 

Coda 14, 15, e 16 de dezembro de 2015. Ver plano de aula correspondente. 
 

 
 

Data: 21 de julho de 2015 
Assinatura dos professores da disciplina 

 
 

 
Fernando Guerra          Julieta Leite              Luiz Amorim                     Mariana 

Ribas         
 
 

 
 

Data de Aprovação do Colegiado do Curso:  ______ / ______ / _______  
  

 
Data de Aprovação do Departamento:         ______ / ______ / _______ 
 

 
 
 
______________________  _______________________ 
Assinatura do Coordenador  Assinatura do Chefe do DAU 


