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RESUMO 

Essa tese investiga elementos que possam subsidiar o ensino de projeto nos primeiros 

semestres do curso de Arquitetura e Urbanismo (AU), entendendo o conhecimento prévio do 

alunado iniciante como potencial ponto de partida para o processo educativo nesse campo. 

Com base na problematização de questões ligadas ao ensino em geral e ao ensino de AU em 

particular, pergunta-se: Como os conhecimentos prévios dos estudantes iniciantes (EIs), 

adquiridos por meio de suas experiências (espaciais, principalmente), são trabalhados nas 

disciplinas iniciais do curso? Quais os enfoques mais apropriados para realizar essas leituras? 

Como o ensino de projeto pode tirar proveito dessas informações e incorpora-las ao processo 

de ensino-aprendizagem na área? Dada a amplitude destas questões, assumimos o caráter 

exploratório do estudo realizado, tomando como hipóteses de trabalho que: (i) os desenhos e 

textos produzidos pelo EI em AU refletem sua experiência anterior, notadamente seu lugar de 

procedência/vivência cotidiana, e permitem investigar as singularidades de grupos/turmas; (ii) 

atualmente as ementas de disciplinas introdutórias de projeto pouco contemplam tais 

singularidades; (iii) compreender as características/diversidade dos grupos/turmas a partir do 

conhecimento dos EIs pode funcionar como elemento didático para a formação na área de 

AU. Portanto, o objetivo principal desta tese é dar subsídios para a construção de diretrizes 

para disciplinas de introdução ao ensino de projeto de arquitetura em cursos de AU. São 

objetivos específicos: (i) entender como o estudo do conhecimento precedente dos EIs se 

insere nas ementas das disciplinas iniciais de projeto de cursos de AU brasileiros; (ii) 

compreender os olhares dos docentes de disciplinas iniciais de projetação sobre esse 

conhecimento; e (iii) investigar, a partir de análise de turmas iniciais de três escolas brasileiras 

e uma portuguesa, possíveis singularidades acerca dos conhecimentos prévios de EIs, por 

meio da compreensão de sua origem, ambientes de vivência, repertório e preferências 

arquitetônicas. Além da revisão bibliográfica nos campos do ensino de AU, da pedagogia e 

disciplinas suplementares, como psicologia ambiental, filosofia, sociologia e história, a tese se 

apoia na realização de dois estudos empíricos autônomos. O primeiro investigou 54 cursos 

públicos de AU brasileiros a fim de identificar o tipo de conteúdo trabalhado nas disciplinas 

de caráter introdutório, as qualificações/perfis e opiniões dos docentes sobre o background 

dos EIs e a utilização didática dessas informações. O segundo assumiu o formato de estudo-

de-casos-múltiplos que investigou desenhos e textos elaborados pelos EIs em atelier, e foi 

realizado em quatro diferentes escolas de arquitetura: da Universidade de Lisboa (UL) e das 

Universidades Federais do Tocantins (UFT), do Rio Grande do Norte (UFRN) e de Juiz de 

Fora (UFJF). Os resultados obtidos comprovam parcialmente as hipóteses e dão subsídios 

iniciais para a construção de diretrizes pedagógicas direcionadas à promoção da relação 

dialógica entre o repertório trazido pelos alunos iniciantes e os conhecimentos que eles 

precisam dominar no começo do curso de AU. 

  

Palavras-chave: Formação graduada em Arquitetura e Urbanismo; Ensino de projeto 

arquitetônico; Aluno iniciante; Experiência ambiental; Percepção ambiental. 
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ABSTRACT 

This thesis researches elements which can subsidize the teaching of design in the first 

semesters of Architecture and Urbanism (AU) course taking students’ previous knowledge 

into account and it is understood as starting potential point to education process at this field 

front to the importance of encouraging background extension from beginner students (BS). 

Based upon this premise, from questions linked to general teaching and to teaching of AU in 

particular, there are the following questions: How students’ previous knowledge, acquired 

throughout their own experiences (meanly spatial), are managed from initial subjects course? 

What are the most appropriate focuses to do these readings? How can the design teaching 

takes advantage from these information and incorporates them into the teaching-learning 

process? According to the extension of these questions, we assume that the exploratory way 

of this study, taking as work hypothesis that: (i) it is possible to investigate the existing 

singularities into groups of BS in AU, and they can be seen, meanly, by their perception from 

their places of living and their drafts/ texts done during this thesis; (ii) the design introductory 

subjects content nowadays do not behold (or behold just a little) such singularities; (iii) the 

contact to all this information can favor an adequate approach among students and professors. 

This way, our main goal is to subsidy the creation of guidelines of introductory subjects to 

design teaching of architecture at AU courses. As specifics goals: (i) to comprehend how the 

studying of BS previous knowledge insert themselves into the guidelines of introductory 

design subjects at Brazilian AU courses; (ii) to comprehend the professors point of view 

regarding to introductory design subjects; and (iii) to investigate BS previous knowledge from 

AU courses throughout the comprehension of their origin, living places, repertory and 

architectural preferences. In this context, this thesis methodologically supports itself into 

bibliographical review in the field of AU teaching, pedagogy and supplementary subjects such 

as environmental psychology, philosophy, sociology and history. Two autonomous studying 

were empirically done. The first one investigated 54 Brazilian AU public courses in order to 

identify relations among introductory design subjects, the qualification and profile of the 

professors and their opinion about BS background and the way to consider students’ 

knowledge into subjects of design initiation. The second one assumed the format of a multiple 

case study and it was done with BS from four different AU courses, in which the 

understanding about their living places and some products (drafts and texts) were taken in 

four different architecture schools: University of Lisbon (UL), Tocantins Federal University 

(UFT), Rio Grande do Norte Federal University (UFRN) and Juiz de Fora Federal University 

(UFJF). The data collected show partially the hypotheses and give initial subsidies to the 

construction of pedagogical guidelines towards to promote a dialogue relation between the 

repertoire brought by beginner students and the  knowledgment students need to master at the 

beginning of AU course.  

 
Keywords: Architecture and Urbanism graduation; Design education; Beginner student; 

Environmental experience; Environmental perception.     
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RESUMEN 

Esa tesis investiga elementos que pueden subsidiar la enseñanza de Proyecto en los primeros 

semestres del curso de Arquitectura y Urbanismo (AU) llevando en consideración lo 

conocimiento anterior de los alumnos, entendido como potencial punto de partida para el 

proceso educativo en ese campo frente a la importancia de fomentar la ampliación del 

background de los estudiantes iniciantes (EI). Con base en esa premisa, de cuestiones 

vinculadas de enseñanza general y de enseñanza particulares de AU, hay las siguientes 

preguntas: ¿Cómo los conocimientos previos de los alumnos, adquiridos por medio de sus 

experiencias (principalmente espaciales), son trabajados en las disciplinas iniciales del curso?; 

¿Cuáles los enfoques más apropiados para realizar esas lecturas?; ¿Cómo puede la enseñanza 

de proyecto tener provecho de esas informaciones para incorporalas al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el área? Dada la amplitud de estas cuestiones, asumimos el carácter 

exploratorio del estudio, teniendo como hipótesis de trabajo que: (i) es posible investigar las 

singularidades existentes en grupo/clases de EIs en AU, las cuales pueden ser evidenciadas, 

sobre todo, por la percepción del sitio de procedencia/vivencia cotidiana y por los 

dibujos/textos hechos por los estudiantes.; (ii) actualmente los resúmenes de las disciplinas 

introductorias de proyecto poco contemplan tales singularidades; (iii) el contacto con estas 

informaciones puede favorecer una adecuada abordaje de los alumnos por los profesores. 

Nuestro objetivo principal es dar subsidios para la construcción de directrices para las 

disciplinas de introducción a la enseñanza de proyecto de arquitectura en los cursos de AU. 

Son objetivos específicos: (i) comprender como el estudio de lo conocimiento previo de los 

EIs se inserta en los resúmenes de las disciplinas iniciales de proyecto de cursos de AU 

brasileños; (ii) comprender los ojales de los docentes de las disciplinas iniciales de proyección 

sobre ese conocimiento; y (iii) investigar los conocimientos previos de los EIs de AU por 

medio de la comprensión de su origen, ambientes de vida, repertorio y preferencias 

arquitectónicas. En ese contexto, la tesis metodológicamente se apoya en revisión 

bibliográfica en los campos de la enseñanza de AU, de la pedagogía y disciplinas 

suplementares, tales como psicología ambiental, filosofía, sociología y historia. 

Empíricamente fueron desarrollados dos estudios autónomos. El primer investigó 54 cursos 

públicos de AU brasileños con la intención de identificar relaciones entre las disciplinas de 

carácter introductorio, las cualificaciones/perfiles de los docentes y las opiniones sobre el 

background de los EIs y el modo de los considéralos en las disciplinas de iniciación 

proyectual. El según asumió el formato de estudio de caso múltiplo desarrollado con los EIs 

de cuatro diferentes escuelas de arquitectura, en los cuales se investigó sus lecturas sobre el 

ambiente en que viven y algunos productos (dibujos y textos) hechos en atelier en la 

Universidad de Lisboa (UL), y de las Universidades Federales de Tocantins (UFT), de Rio 

Grande do Norte (UFRN) y de Juiz de Fora (UFJF). Los resultados obtenidos demuestran en 

parte las hipótesis y dan subsidios iniciales para la construcción de directrices pedagógicas 

direccionadas a promover una relación dialógica entre el repertorio que traeran los alumnos 

principiantes y sus conocimientos que necesitan conocer cuando empiezan un curso de AU. 

 

 

Palabras clave: Graduación de Arquitectura y Urbanismo; Enseñanza de proyecto 

arquitectónico; Alumno principiante; Experiencia ambiental; Percepción ambiental. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Antes de iniciar esta tese gostaria de me apresentar e indicar brevemente minha 

relação com o objeto de pesquisa escolhido para trabalhar ao longo do doutorado. 

 Meu interesse por arquitetura vem de longa data. Muito provavelmente por influência 

de meu pai, um sensível engenheiro civil que me carregava para todo lado, desde a infância 

foi se constituindo em mim um olhar atento para os espaços edificados e, sobretudo, o gosto 

por imaginar projetos e representar essas ideias. Uberaba (MG), nossa cidade, foi bastante 

proveitosa nesse sentido, quer devido ao variado acervo urbano-arquitetônico que a pontuou 

até fins da década de 1980, quer por estar situada num interstício geográfico entre São Paulo e 

Goiás, rodeada de áreas com características variadas, para as quais não raro nossa família 

viajava. Acredito que os movimentos contínuos, tanto dentro da cidade quanto para fora dela, 

aguçaram minha percepção, instigando o interesse por comparar lugares, paisagens e culturas. 

 A escolha pelo curso de arquitetura, que não havia em Uberaba, despertou-me o 

espírito de morar fora e experimentar algo novo. A decisão de fazer faculdade na inspirada 

Juiz de Fora (MG), o que aconteceu entre 1994 e 1999, fez-me perceber que essência e 

aparência são coisas bem distintas, tanto no aspecto urbano, quanto humano. Após a 

graduação na UFJF, entre 2002 e 2008, quando já exercia a vida profissional em Campinas 

(SP), minhas lembranças sobre as singularidades do centro de Juiz de Fora se 

potencializavam, principalmente quando comparado aos de outras cidades paulistas de mesmo 

porte presentes no meu dia-a-dia. Tais inquietações se materializaram numa dissertação de 

mestrado, desenvolvida entre 2004 e 2006 na PUC-Campinas, acerca das particularidades da 

malha urbana central juiz-forana, sobretudo sobre os desdobramentos de sua rede de galerias 

comerciais. 

 Nas idas e vindas entre Campinas e Juiz de Fora, iniciei o magistério como professor 

substituto na UFJF nas áreas de projeto e teoria da arquitetura; estava decidido a rumar para o 

campo acadêmico e deixar a ‘prancheta’ em segundo plano, estando disposto a me candidatar 

a vagas para a docência em instituições públicas do país. Em 2008 fui aprovado como docente 

efetivo da UFT, em Palmas - Tocantins, onde hoje leciono. Logo comecei a notar diferenças 

entre as preferências arquitetônicas e concepções de projeto dos estudantes de Juiz de Fora e 

Palmas. Surgiu daí a curiosidade em entender o papel do local de origem/vivência desses 

alunos na elaboração de suas propostas projetuais. Esta questão de pesquisa me trouxe ao 

doutorado, durante o qual a associei à proposta de partir da investigação destes objetos 

singulares e realizar análises comparativas que pudessem promover generalizações e 
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alimentar o ensino de projeto. De certo modo, esta proposta também exprime o hábito, 

surgido na infância, de confrontar/comparar espaços diferentes, potencializado nesta pesquisa 

que estuda turmas de iniciação em projeto arquitetônico de quatro cidades/escolas diferentes e 

ementas disciplinares e seus docentes de todas as partes do país. 

 A escolha por desenvolver esta tese no PPGAU/UFRN se deveu a dois motivos 

principais: (i) fortes afinidades acadêmicas com o programa, especialmente com as 

professoras Gleice Elali, orientadora da pesquisa, e Maísa Veloso, líder do Grupo Projetar; (ii) 

ao que Natal (RN) representa para mim. Em 1986, minha irmã e eu passamos inesquecíveis 

férias potiguares na casa da tia Vanda, no bairro do Tirol. Foi o meu primeiro mergulho num 

universo cultural completamente diferente do que conhecia até então: aprendi um novo 

sotaque, vivenciei novas brincadeiras de rua, conheci paisagens arrebatadoras... enfim, dei um 

primeiro salto geográfico que, muito provavelmente, consolidou meu espírito inquieto de 

pesquisador. Dadas as peculiaridades da cidade, durante a vivência no PPGAU, Natal 

mostrou-se mais um lugar para alimentar minha questão de pesquisa, curiosidade que 

continuou a aumentar na minha experiência em Lisboa, local escolhido para o estágio-

doutoral.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A busca por direções mais eficazes para o ensino do projeto arquitetônico conduz à 

discussão a respeito da própria arquitetura como disciplina, tanto no campo epistemológico e 

metodológico como na prática profissional. De fato, ao longo das últimas décadas, o gradativo 

enquadramento do projeto de arquitetura enquanto objeto de estudos (STEVENS, 2003; 

ROBINSON, 2000; CROSS, 1982; JONES, 1970; SIMON, 1969; ALEXANDER, 1969), a 

procura por desvendar o processo de projeto (DORST, CROSS, 2001; SCHÖN, 1983; 

COLMAN, 1974; LIFCHEZ, COOPER, 1974) e seu funcionamento cognitivo (YAZICI, 

2013; DEMIRBAS, DEMIRKAN, 2003; COYNE, SNODGRASS, 1991; LAWSON, 1980) 

resultaram em diversas proposições para o ensino de projeto, com diferentes aplicações e 

reverberações na academia.   

 A investigação em prol da compreensão do processo educativo é comum a vários 

campos do conhecimento, atualmente desafiando professores e pesquisadores a 

desenvolverem abordagens de ensino que representem pedagogias transformadoras e a 

incorporarem estratégias ativas de aprendizagem na rotina diária da sala de aula. Isso nos 

remete, inevitavelmente, às formulações dos teóricos da educação que embasaram as práticas 

contemporâneas, como John Dewey, Maria Montessori, Jean Piaget, Lev Vygotsky e Paulo 

Freire, os quais defendiam a experiência do estudante como um componente integral para 

quaisquer processos de ensino/aprendizagem. 

 No campo do projeto arquitetônico têm surgido diversos posicionamentos 

contundentes contra a pedagogia tradicional, centrada na reprodução de conhecimentos 

acadêmicos. Autores como Thomas A. Dutton, Ashraf Salama, Henry Sanoff, John Habraken, 

Nikos Salingaros, Alfonso Corona-Martinez, entre outros, indicam a necessidade de inovar a 

produção do conhecimento arquitetônico. Algumas destas críticas evoluíram no sentido de 

gerar propostas pedagógicas centradas em modelos de ensino alternativos, sensíveis às 

características e necessidades das sociedades contemporâneas. No Brasil, nas últimas duas 

décadas, estudos voltados para o ensino de projeto de arquitetura e suas especificidades 

defendem novos formatos para o atelier de projeto1, alguns dos quais indicando a necessidade 

de valorizar as vivências dos estudantes.  

                                                 
1 Como, entre outros, os de Edson Mahfuz, M. L. Malard, P. A. Rheingantz, Doris Kowaltowski, Claudia 

Amorim, Sonia Marques, Fernando Lara, Maísa Veloso, Flávio Carsalade, Gilda Bruna, Gleice Elali, Vera Bins-

Ely, Marta Dischinger, Márcio M. Fabrício e Angela Gordilho Souza, além de autores de teses e dissertações que 

atualmente se consolidam como pesquisadores e novos docentes. 



24 

 Corroborando esse leque de pesquisas/proposições em prol de novas abordagens para 

a educação arquitetônica, entendemos ser fundamental que o ensino de projeto – objeto de 

investigação desta tese –, leve em consideração a realidade do aluno e o ambiente no qual está 

inserido, tornando tais vivências protagonistas do processo de ensino/aprendizagem projetual 

e contribuindo para potencializar os pontos de contato entre a academia e vida cotidiana dos 

estudantes, sobretudo no início do curso. 

 Essa premissa se apoia na crítica sobre a prática (recorrente) que desconsidera os 

saberes (científicos e não científicos) do corpo discente, seus conhecimentos socioculturais 

constituídos através do tempo e o próprio ambiente sócio-físico vivenciado cotidianamente. 

Ela surgiu tanto em função do estudo bibliográfico quanto da minha prática docente e de 

conversas com outros professores, nas quais se evidencia que a “bagagem” que o estudante 

traz consigo interfere substancialmente no seu processo de aprendizado, no entanto, esse 

conhecimento é pouco aproveitado pela academia, em detrimento da supervalorização de 

obras e lugares exemplares, porém, de pouco acesso, notadamente estrangeiros. 

 Com base nessa argumentação, as perguntas de partida que originaram essa tese 

doutoral foram: Como o conhecimento dos estudantes e dos ambientes experenciados por eles 

são trabalhados nas disciplinas iniciais do curso? Quais os enfoques mais apropriados para 

realizar essas leituras? Como o ensino de projeto pode tirar proveito dos conhecimentos 

prévios do alunado iniciante, adquiridos por meio de experiências próprias, principalmente 

espaciais? 

 Dada a amplitude destas questões, assumimos o caráter exploratório desse estudo, 

tomando como hipóteses de trabalho que: (i) os desenhos e textos produzidos pelo alunado 

iniciante em AU refletem a experiência anterior destes estudantes, notadamente seu lugar de 

procedência/vivência cotidiana, e permitem investigar as singularidades existentes em 

grupos/turmas; (ii) atualmente as ementas de disciplinas introdutórias de projeto pouco 

contemplam tais singularidades; (iii) compreender as singularidades dos grupos/turmas a 

partir do conhecimento dos alunos iniciantes pode funcionar como elemento didático para a 

formação na área de AU. 

 Partindo-se desse entendimento, nosso objetivo principal é investigar os semestres 

iniciais dos cursos de arquitetura e urbanismo (CAUs) – seus docentes, ementas disciplinares 

e os estudantes em seus primeiros contatos com o projeto arquitetônico – a fim de subsidiar a 

construção de diretrizes para o ensino de projeto que sejam fundamentadas no conhecimento 

precedente do aluno iniciante e na sua percepção sobre o ambiente no qual está inserido. 
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Considera-se, portanto, a importância de estimular a ampliação do background dos estudantes 

a partir da tomada de consciência e compreensão do seu repertório inicial.  

 Para tanto, como objetivos específicos, pretende-se coletar, sistematizar e analisar 

dados que propiciem ao leitor: (i) entender como o estudo do conhecimento precedente dos 

estudantes iniciantes se insere nas ementas das disciplinas iniciais de projeto de CAUs 

brasileiros; (ii) compreender as perspectivas dos docentes de disciplinas iniciais de projetação 

sobre esse conhecimento; (iii) investigar, a partir de análise comparativa entre três escolas 

brasileiras e uma portuguesa, possíveis singularidades acerca dos conhecimentos prévios de 

EIs por meio da compreensão de sua origem, ambientes de vivência, repertório e preferências 

arquitetônicas. 

 Nesse sentido, ao retratar as principais entidades temáticas da pesquisa (o alunado, sua 

caracterização em função do modo como entende o ambiente que vivencia, e os 

posicionamentos do professorado responsável pelas disciplinas iniciais sobre o ensino de 

projeto) o trabalho segue uma linha que procura subsidiar uma relação dialética em torno do 

repertório trazido pelo estudante como ponto de partida para novos acervos introduzidos pelo 

docente. Desta forma, finalmente, a tese propõe-se a discutir estratégias apropriadas para a 

leitura dessas categorias conforme um entendimento multidisciplinar, e visando promover um 

processo de aprendizado coerente com a realidade do alunado. 

 Em que essa reflexão pode interessar aos educadores das escolas de arquitetura e 

urbanismo (AU)? Ao propor sua abordagem didática, Paulo Freire (1961, 1967, 1974, 1996), 

educador brasileiro mundialmente reconhecido, demonstrou que a bagagem que o estudante 

traz consigo acerca dos saberes não-científicos – ou, como formulou, suas formas de 

conhecimentos experienciais e socioculturais referentes às informações e vivências 

constituídas através do tempo –, podem interferir significativamente no processo de 

aprendizado desse mesmo aluno. Embora tal teorização vincule-se ao ensino básico, ela é 

aceita em outros níveis, inclusive em educação superior2. Diferentemente de outros campos de 

atividades, como o da Pedagogia (em que várias correntes de pensamento tendem a valorizar 

o conhecimento prévio do alunado e o tomam como ponto de partida para o processo 

educativo, a exemplo dos ideários de Freire e de Montessori3), a Arquitetura, enquanto 

disciplina, pouco discute tais temas ou prioriza experiências anteriores. Em razão da forma 

                                                 
2 O autor comenta que a falta de organicidade torna as universidades brasileiras ‘filhas de outra época’, uma vez 

que “não se vinculam estreita e sistematicamente com a realidade local, regional e nacional” (FREIRE, 1961, p. 

8). 
3 Como tratado no decorrer da tese, em relação aos estudos de Paulo Freire consideramos especialmente suas 

propostas ligadas às especificidades do corpo discente, um dos principais diferenciais da sua obra; no tocante à 

obra de Maria Montessori apontamos, sobretudo, para questões sinestésicas e de experimentação do espaço. 
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como a área de AU se constitui, esse conhecimento é frequentemente depreciado pela 

academia que tende a, direta ou indiretamente, reproduzir espaços projetados famosos, 

geralmente não presentes na realidade local. Diante desta afirmação pergunta-se: Como o 

ensino de projeto poderia tirar proveito dos conhecimentos prévios do aluno iniciante, 

adquiridos através de experiências (espaciais, principalmente) próprias? 

 Portanto, a tese volta-se para o estudo de instâncias ainda pouco contempladas em 

pesquisas acerca do ensino do projeto, como sejam: o aluno iniciante, o seu ambiente de 

vivência, e as potenciais relações entre ambos. Ela se apoia em revisão bibliográfica nos 

campos do ensino de AU, da pedagogia e disciplinas suplementares, como filosofia, 

sociologia, história e psicologia ambiental; tendo como principal foco o trabalho empírico em 

formato de estudo de casos múltiplos utilizando multimétodos. Espera-se que as diferentes 

ações realizadas se convertam não apenas em subsídio para a investigação das hipóteses, mas 

que, igualmente, exibam as trajetórias metodológicas definidas ao longo de sua verificação, 

permitindo a replicação do estudo por outros pesquisadores.  

 A fim de subsidiar a averiguação das hipóteses de trabalho, a atividade empírica 

recorreu a duas investigações autônomas. A primeira aconteceu junto aos 54 cursos públicos 

de AU brasileiros e focalizou o tronco disciplinar de projeto arquitetônico, a fim de identificar 

relações entre as disciplinas de caráter introdutório, as opiniões e os perfis de seus docentes; 

buscava-se verificar, principalmente, se a bagagem arquitetônica dos estudantes – entendida 

como seus conhecimentos, percepções e vivências anteriores ao ingresso no curso – é 

considerada nessas disciplinas de iniciação projetual, e como isso acontece. Na segunda 

investigação foram realizadas pesquisas com estudantes de disciplinas de iniciação de projeto 

(ou similar) de quatro diferentes escolas de arquitetura – da Universidade de Lisboa (UL), 

portuguesa, e das brasileiras Universidades Federais do Tocantins (UFT), do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e de Juiz de Fora (UFJF). Seu objetivo foi investigar o ambiente de vivência 

deste alunado por meio da compreensão de sua origem, repertório e preferências 

arquitetônicas. Optamos por abordar realidades diferenciadas a fim de potencializar os 

resultados obtidos, tendo atuado em escolas situadas em cidades fortemente distintas entre si: 

Lisboa (Portugal), Palmas (TO), Natal (RN) e Juiz de Fora (MG). Ressalte-se que a escola 

portuguesa serviu como um parâmetro inicial, pois, como consta no Capítulo 2, desde a 

década de 1970, a vivência anterior dos estudantes de AU vem sendo trabalhada naquele 

curso, o que motivou a realização do estágio-doutoral na instituição4. 

                                                 
4 Estágio-sanduiche de Giuliano Orsi Marques de Carvalho realizado na Universidade de Lisboa, no período de 

03/02/2014 a 20/10/2014. 
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 Em termos de organização, além desta sessão introdutória, a tese estrutura-se em cinco 

capítulos. 

 Os Capítulos 2 e 3 correspondem às principais referências teórico-metodológicas e 

conceituais para o desenvolvimento da tese. No Capítulo 2 revisionam-se proposições 

metodológicas concernentes à projetação arquitetônica e ao ensino de projeto, relacionando-os 

a áreas afins, especialmente à pedagogia. Na primeira seção, apresenta-se recorte inserido 

entre o surgimento do método Beaux-Arts e as ideias preliminares do design methods 

movement; após, indicam-se proposições mais recentes, enfocadas, sobretudo, no período 

entre o final dos anos 1960 e década de 1970, com o objetivo de verificar o seu aspecto 

pedagógico inovador; ao final é elaborado um panorama sintético das pesquisas nacionais 

nesse campo a partir dos anos 2000.  No Capítulo 3 discute-se a natureza de nosso objeto de 

investigação e suas especificidades, realizando apontamentos acerca dos instrumentos de 

pesquisa e procedimentos de estudos similares ao que propomos desenvolver. Em sua 

primeira seção, apresentam-se entendimentos sobre ‘ideia’, ‘projeto’ e ‘ambiente’; e na 

segunda, estudos relacionados ao ‘alunado’ de AU.  

 Os Capítulos 4 e 5 são resultantes dos dados coletados nos estudos empíricos. Neles 

também são exibidos os procedimentos adotados e aspectos da aplicação do método com o 

objetivo de demonstrarmos a trajetória de verificação das hipóteses.  

 O Capítulo 4, focado nas disciplinas iniciais de projeto e nos perfis e opiniões de seus 

docentes a respeito das questões relacionadas à pedagogia no atelier, apresenta na primeira 

seção dos resultados uma classificação geral de como ocorre a distribuição das ‘disciplinas 

iniciais’ de acordo com os tipos de escolas no Brasil, para posteriormente focar apenas as 

‘disciplinas introdutórias5’, propriamente, analisando-se o conteúdo de suas ementas; na 

segunda seção de resultados apresentam-se os dados oriundos do questionário aplicado aos 

docentes; e, por fim, na última seção discutem-se os resultados relacionando-os com a 

veracidade (ou não) da hipótese referente ao professorado.  

 O Capítulo 5 aborda o estudo empírico realizado junto aos estudantes de quatro 

diferentes cursos/cidades. Além da seção inicial sobre a exposição do método, o capítulo se 

desenvolve em torno de quatro seções, cada qual centrada em uma escola em particular, 

enfocando, nesta ordem, o ‘perfil da turma’, a ‘relação da turma com o ambiente da cidade’, o 

‘repertório e preferências arquitetônicas do alunado’ e as ‘ideias projetuais’; ao final do 

capítulo, com base na análise conjunta dos resultados, abordam-se comparativamente os 

                                                 
5 Nos referidos capítulos, serão desenvolvidos entendimentos acerca da diferenciação entre ‘disciplinas iniciais’ 

e ‘disciplinas introdutórias’ de projeto arquitetônico. 
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resultados segundo as similaridades e as diferenças entre as quatro turmas pesquisadas, 

discutindo os resultados sob a ótica da hipótese enunciada referente ao alunado. 

 Por fim, o Capítulo 6 é dedicado a uma discussão final sobre as possibilidades de 

incorporação do conhecimento prévio dos estudantes às disciplinas iniciais de projeto, como 

modo de tornar o processo de ensino/aprendizagem mais coerente com a realidade vivenciada 

por eles, e indicando modos de utilizar o background discente em prol da construção de 

diretrizes pedagógicas fomentadas, sobretudo, pela relação dialógica em torno do repertório 

trazido pelo aluno iniciante em AU e dos novos repertórios introduzidos pelo docente. 

 Nas Considerações Finais da tese é realizada uma avaliação geral do trabalho, 

apontando principalmente para a discussão das hipóteses e perspectivas acerca desses dados 

em prol da qualidade do ensino de projeto arquitetônico, além da indicação das limitações do 

estudo realizado e de algumas possibilidades para sua continuidade. 
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2. DO ENSINO (GENÉRICO) AO ENSINO DO PROJETO ARQUITETÔNICO: 

ALGUMAS APROXIMAÇÕES 

 

 Embora nas últimas décadas o ensino de projeto arquitetônico (design education, 

como se convencionou internacionalmente) tenha se consolidado como um campo de estudos, 

não existe consensos em torno de sua definição epistemológica (STEVENS, 2003). A velha 

máxima aforística de que “projeto não se ensina, mas que se aprende”, as dificuldades em 

posicionar o projeto de arquitetura enquanto objeto de investigação, ou ainda, as discussões 

em torno da validade de se inserir outras abordagens educacionais no ensino de projeto, são 

temas sobre os quais recaem os nossos questionamentos. 

 Esse capítulo apresenta diferentes abordagens acerca do ensino (em caráter mais 

amplo e focalizando no projeto) procurando-se estabelecer aproximações entre a pedagogia e 

o ensino de arquitetura. Para tanto, sua ênfase incide sobre as relações imbricadas entre 

metodologias – de ensino, de projeto, e de ensino de projeto – envolvendo conhecimentos de 

diversas ordens. O estudo parte das (re)formulações teóricas advindas do positivismo francês 

pós-revolução – período no qual a projetação consolidou-se como objeto sujeito às regras da 

composição clássica –, indo até os paradigmas contemporâneos que enunciam os preceitos 

relativos à sustentabilidade ambiental, às novas tecnologias digitais e ao comportamento dos 

usuários. 

 Tendo como base as indicações de Salama (2008), as duas seções iniciais do capítulo 

agrupam-se de acordo com “as duas filosofias básicas para a compreensão arquitetônica e sua 

educação: o positivismo e o anti-positivismo” (p. 115). Na primeira parte, a revisão insere-se 

dentro de um contexto orientado predominantemente pelo espírito positivista, abrangendo 

desde a constituição do método Beaux-Arts, no início do século XIX, até a derrocada da 

primeira geração do Design Methods Group (DMG), na década de 1960; na seção elencam-se 

personagens icônicos desse universo (advindos de variados campos do conhecimento), muitos 

dos quais vinculados à ideia de que o aprendizado decorre de leis e princípios universais. Na 

segunda parte, dá-se maior destaque às proposições anti-positivistas surgidas a partir da 

década de 1960, período considerado por Bayazit como “o horário nobre para o 

desenvolvimento inicial da ciência do design” (2004, p. 26). Na seção abordam-se, sobretudo, 

proposições para o ensino de projeto, especialmente aquelas com tendência a enfatizar “(...) os 

valores, preferências, estilos de vida das pessoas – que usam, percebem e compreendem a 

construção do ambiente –, através de entendimentos diversos, percepções e pontos de vista” 
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(SALAMA, 2008, p. 117), componentes comuns às proposições e pesquisas desenvolvidas no 

período abordado, e relacionadas à proposta dessa tese.  

 Por fim, na última seção, são indicados grupos de pesquisa brasileiros com base em 

um levantamento das áreas de concentração e linhas de pesquisas de programas de pós-

graduação, buscando verificar os grupos enfocados no campo do projeto de arquitetura, que 

servirão como subsídio para discussão realizada no Capítulo 5 com base na pesquisa empírica 

com professores de disciplinas iniciais de projeto arquitetônico de escolas públicas de AU em 

nível nacional. 

 Frente ao universo educacional em arquitetura, de natureza majoritariamente 

positivista na primeira seção e anti-positivista na segunda, destacamos previamente alguns 

pontos de formulações ‘revolucionárias’ da pedagogia que alicerçam ideias e práticas 

contemporâneas (ELALI, 2002) e não se restringem a determinações temporais, já que muitas 

datam de períodos anteriores a quaisquer ideias transformadoras no ensino de arquitetura: (i) a 

defesa da aproximação entre escola e vida cotidiana do aluno (Dewey, 1859-1952); (ii) a 

observação direta das coisas e a associação destas com experiências anteriores, vistas como 

pontos de partida das atividades didáticas (Decroly, 1871-1932); (iii) a educação dos sentidos 

e pelos sentidos (Montessori, 1870-1952); (iv) ênfase ao papel do meio cultural, do ambiente 

físico e das relações sociais no processo de desenvolvimento (Vygotsky, 1896-1934); (v) o 

estímulo do conhecimento a partir de experiências concretas (Piaget, 1896-1980); e (vi) a 

compreensão do contexto onde a pessoa se insere (Freire, 1921-1997). Entendemos que, se 

forem associadas ao ensino de projeto de AU, tais proposições poderiam agir no sentido de 

potencializar a qualidade do ensino de projeto que, muitas vezes ainda aparenta estar focado 

em abordagens tradicionais. 

 A segmentação do capítulo em três seções ocorre em favor de aproximações entre os 

diversos campos do conhecimento de forma mais livre, tendo como base a 

complementaridade e/ou o confrontamento de ideias a partir de organizações cronológica e 

disciplinar pouco rígidas, pois acreditamos que segmentações mais ortodoxas poderiam 

debilitar as conexões propostas e sua leitura. Destacamos ainda que não houve a preocupação 

em compartimentar a apresentação das ideias de acordo com os objetos-fins de cada proposta 

(a criança, o adulto, o estudante de arquitetura, etc.), uma vez que a meta do texto é extrair a 

essência das proposições. 
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2.1. PRECURSORES 

 

 As proposições e ideias apresentadas nesta seção tendem, em sua maioria, ao 

universalismo; principalmente em relação aos conteúdos específicos à arquitetura. A revisão 

estrutura-se em torno de personagens caracterizados por suas crenças centradas na “(...) 

realidade objetiva, com componentes e partes capazes de ser observadas, percebidas e 

acordadas, (...) (tendo) ênfase sobre as propriedades comuns de edifícios ou de ambientes 

construídos que conduzem à supressão de pontos de vista múltiplos, pensamentos e vozes” 

(SALAMA, 1999). Ao passo que, nesse mesmo recorte temporal, a reação a esse tipo de ideia 

já se esboçava na disciplina pedagógica. 

 J. N. L. Durand6, embasado em sua crença no positivismo7, foi um dos precursores no 

campo da teoria do projeto arquitetônico, procurando estabelecer vínculos entre a pesquisa 

acerca da criação e sua correspondente proposição (consequência posterior) a respeito de uma 

metodologia de projetação – atitude pertinente em observância ao contexto no qual o autor se 

insere, o Iluminismo –. Com Durand nascia a aplicação de preceitos nomeados científicos à 

atividade de projeto, reavaliando os antigos procedimentos educacionais exauridos do ancien 

régime francês8, no intuito de dar-lhes caráter técnico e científico (VILLARI, 1990, p. 31). 

Suas propostas iam de encontro ao pragmatismo, centrando-se nas características 

preponderantemente funcionais e utilitárias do projeto. E, num sentido oposto, procurando 

evitar práticas baseadas na subjetividade, intuição e mimese. 

 As proposições didáticas – deliberadamente racionais e cartesianas – do autor francês, 

contidas em Précis des leçons d’architecture donnés à l’École Polytechnique (publicados em 

1802 e 18059), partem do princípio de que o projeto deveria ser resultado de um processo de 

                                                 
6 Jean N. L. Durand (1760-1834): arquiteto francês que atuou à época da Revolução. Em 1799 assumiu a direção 

e reforma do curso de arquitetura da École Polytechnique. Ao lado de Dewey, Montessori, Piaget, Simon, Jones, 

Alexander e Boudon, Durand compõe um grupo de personagens inicialmente destacado, a partir dos quais se 

observam proposições metodológicas voltadas para o campo da concepção e aprendizado. 
7 Pareyson, em seu ensaio sobre a estética da forma e a estética do conteúdo, lança seu olhar para o conteudismo 

dos positivistas. Como exemplo, cita o filósofo Hyppolyte Taine (como caberia ter citado o arquiteto Durand, 

caso lhe conviesse) que, assim como outros afiliados àquela corrente filosófica, concebiam a arte, 

substancialmente, como produto de forças do ambiente. (2001, p.58-59) 
8 O fechamento da Academia de Arquitetura, em 1793 – e criação da Escola Politécnica, em pleno processo da 

Revolução Burguesa – ilustra o período das acaloradas discussões e polêmicas sobre o papel da razão e do 

sentimento nas manifestações artísticas. O reacionarismo e o hermetismo provenientes da Academia em defesa 

da sua arte e contra as ameaças da ciência, custaram-lhe o fim. (GRAEFF, 1995, p. 57-58) 
9 A publicação de 1805 foi, provavelmente, o manual mais lido sobre composição arquitetônica de seu tempo, 

sendo reimpresso até 1840. Segundo Richard Chafee, seu sucesso pode ter ocorrido devido à sua simplicidade: 

Durand percebeu que os planos e elevações de geometria simples da arquitetura Neoclássica poderiam ser 

facilmente representados em uma grade de linhas em ângulo reto, regularmente espaçadas. (CHAFEE, 1977, p. 

73) 
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combinações de elementos construtivos10. Desse procedimento, surgiriam composições 

arquitetônicas em que, notadamente, a dimensão prática seria a diretriz preponderante sobre 

as demais. Com esta tentativa de estabelecer um método para a atividade de projetação, 

observamos que o espaço arquitetônico seria algo decorrente de um arranjo de peças, não 

sendo ele o protagonista do evento, tampouco o fio condutor para o método que se 

convencionou chamar Beaux-Arts, mas seu resultado final. Ou seja, o que o autor 

contemporâneo Bruno Zevi descreve por “joia arquitetônica” (2002 [1948], p. 20) – o espaço 

interior –, para Durand seria uma nítida consequência de um pensamento fundamentalmente 

pragmático, tectônico11, onde as infinitas dimensões da arquitetura seriam percebidas, 

sobremaneira, através do campo da visão.  

 Desde a consolidação do método Beaux-Arts até os primeiros delineamentos 

modernos, o projeto de arquitetura tem sido descrito como uma operação racional. Ao 

comparar dois personagens centrais do período de transição para a arquitetura moderna – 

Guadet e Choisy –, Reyner Banham (1985) vincula a composição como tema recorrente nos 

trabalhos do primeiro (Guadet), enquanto no segundo (Choisy) observa a ênfase no aspecto 

construtivo. Entretanto, segundo Banham, ambos os teóricos destacavam fortemente a 

natureza lógica e racional da concepção como fundamento dos seus estudos e proposições. 

Elvan Silva também apontou aproximações entre o método Beaux-Arts e o Movimento 

Moderno em alusão à limitação dos elementos de composição deste último, ainda que não 

fosse finito, mas originando um “vocabulário” canônico, uma vez que não houve o 

preconizado abandono, no processo projetual, do recurso aos precedentes (SILVA, 2003, p. 

32). Nessa mesma linha de pensamento, Bowser (1983, p. 12) relata que Walter Gropius 

(diretor da Escola Bauhaus entre 1919 e 1927) “concordava com o princípio (de composição 

de elementos), mas não com os elementos clássicos, substituindo-os pelo ponto, linha e plano 

da geometria (...).” Segundo o autor, “a diferença entre as duas escolas (Beaux-Arts e 

Bauhaus) estava apenas na escolha de elementos” (idem). Porém, alguns autores indicam mais 

diferenças do que semelhanças quando confrontadas ambas as concepções de ensino: Nigel 

                                                 
10 Durand partiu do estudo de elementos construtivos (parede, coluna, arcada, etc.) para propor combinações 

dessas em partes (salas, átrios, quartos, etc.) e, em seguida, combinações dessas partes em conjuntos, ou 

edifícios. O processo era linear e sistemático: passava-se a cada etapa seguinte apenas após a completa exaustão 

das possibilidades da etapa anterior. (BRANDÃO, 2008, p.82) 
11 Mesmo que Bruno Zevi não discrimine isoladamente a arche em seus ensaios sobre as infinitas dimensões da 

arquitetura, implicitamente o autor ítalo-americano o faz ao estabelecer uma leitura do espaço arquitetônico 

interior através dos tempos. Ao contrário de Zevi, o professor Carlos Brandão parte diretamente desta fração 

etimológica (arche-tektonicos) para alguns de seus estudos filosófico-arquitetônicos mais difundidos. Segundo 

ele, “(...) precedendo ao termo tektonicos (carpinteiro, ação de contruir), acrescentou-se o radical arche (origem, 

princípio). (...) Por esta razão, distinta da simples construção, a arquitetura reenvia-nos às origens, aos princípios 

fundamentais e às leis originais que atravessam uma sociedade.”. (BRANDÃO, 1991, p. 22-23)  
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Cross (2001, p. 49), por exemplo, aponta para o De Stijl dos anos 1920 como um exemplo do 

desejo de scientize do design; assim como Nigan Bayazit ao considerar que as “(...) raízes das 

diversas disciplinas do design, desde a década de 1920 são encontrados dentro da Bauhaus, 

que se estabeleceram como o fundamento metodológico para a educação design” (2004, p. 

17). 

 Em contrapartida ao ideário arquitetônico oitocentista francês – e debate sobre se esse 

corolário alcançou as primeiras décadas do século XX, conforme esboçado –, inserem-se 

outros campos do conhecimento sobre os quais a sensorialidade manifesta-se como 

ferramenta indispensável para a compreensão das coisas e do mundo. 

 Mesmo sem vinculação deliberada com o ato criativo, as proposições de alguns dos 

mais importantes personagens do campo da Pedagogia valorizam a experiência sinestésica, 

fator, em nosso entendimento, indispensável para a compreensão do espaço arquitetônico. O 

que carece em Durand (e no método Beaux-Arts) no sentido sensorial, metafísico (ou até 

mesmo espiritual12), não falta às propostas de Maria Montessori13 ou John Dewey14. O 

pragmatismo15 de Dewey nos convida ao aprendizado através do mundo, onde a sala de aula é 

somente mais um, dentre outros vários espaços de ensino. No período de sua maior produção 

– fim do século XIX e início do XX –, conforme aponta Efland, o positivismo estava em 

guerra contra a imaginação artística (2008, p. 321). Mesmo assim, a imaginação e a 

sensorialidade seriam questões recorrentes em seus trabalhos, bem como as relações da 

imaginação com a reconstrução e a reorganização contínua da experiência, esta última um dos 

fatores centrais de seus pressupostos. Nesse sentido, um dos aforismos deweyanos mais 

lembrados elucida essa questão: “educação é vida, não preparação para a vida” (DEWEY, 

1967 [1902], p. 37). Ao contrário, algumas outras pressuposições do autor tendem a 

                                                 
12 Conceber (ou perceber) um objeto arquitetônico em que as suas três dimensões são apenas uma amostragem 

sucinta das suas dimensões verdadeiras nos leva a considerá-lo como produto de forças tanto objetivas quanto 

subjetivas. E também nos leva a admitir em nossa percepção, sobretudo, as suas características topológicas, 

menos visíveis do que as demais. Kandinsky (1997 [1926]) frequentemente utilizou-se do termo espiritual com 

esta conotação. Citando-o, para tratar de conceitos acerca da criação artística, o professor Brent Wilson (2008, p. 

88) acrescenta que “(...) as forças espirituais e cósmicas poderiam ser sentidas e expressadas quando livres de 

convenções”. Pallasmaa (2006, p.16), com viés semelhante, posiciona a arquitetura como algo “profundamente 

comprometido com questões metafísicas do eu e do mundo”.     
13 Maria Montessori (1870-1956) foi uma importante educadora (além de médica e psicóloga) italiana que 

contribuiu decisivamente para a história da educação. Desenvolveu um programa de treinamento para crianças 

deficientes mentais – posteriormente estendido às crianças tidas como normais –, baseado no uso sistemático e 

manipulação de objetos concretos. O princípio básico que sustenta essa pedagogia está na organização de um 

ambiente adequado para a educação dos sentidos e o preparo do aluno para a vida prática. 
14 John Dewey (1859-1952) foi um filósofo e pedagogo norte-americano cujas preocupações se voltavam para o 

lado mais prático da educação e seu papel na sociedade.  
15 O pragmatismo deweyiano (ou instrumentalismo, como o autor preferia denominá-lo) é dotado de algumas 

particularidades. Como exemplo, podemos citar a importância dada às crenças religiosas, consideradas por ele 

como uma forma de manifestação da inteligência humana. 
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centralizações acerca da não autonomia do corpo docente para variar o conteúdo programático 

segundo as especificidades advindas dos estudantes: 

 

(...) ignoremos e combatamos mesmo as particularidades individuais, as 

fantasias e as experiências pessoais do aluno. São exatamente essas coisas 

que devemos evitar e eliminar. Como educadores, nossa tarefa é 

precisamente substituir essas impressões fugazes e superficiais por uma 

realidade estável e lógica (DEWEY, 1967 [1902], p. 45).  

 

 Por sua vez, nas teorias de Montessori, a sala de aula é idealizada como reprodução do 

ambiente doméstico: em seus espaços são dispostos materiais didáticos baseados na 

autocorreção e sensorialidade, valorizando peças/elementos (formas, volumes, pesos, sons, 

cheiros, cores, texturas, etc.) como dispositivos sinestésicos potenciadores das sensações16; 

sendo estes uns dos elementos-base para a sua proposta educacional. Segundo a autora esses 

objetos são de grande ajuda para o aluno, que “(...) os escolhe, se apropria deles, os utiliza e 

se exercita segundo suas próprias tendências e necessidades e conforme os impulsos que o 

objeto desperta. Assim, os objetos se convertem em agentes estimulantes de sua própria 

atividade” (MONTESSORI, 1937 [1909], p. 176).  

 Em consonância com o princípio de, “ao lançar as bases de sua pedagogia, cada 

teórico (...) ter em mente, implícita ou explicitamente, aspectos físicos e de qualidades do 

ambiente” (ELALI, 2002, p. 92), verificam-se aproximações entre Dewey e Montessori, e 

também entre esta última e Vygotsky. De fato, tanto as diretrizes de Dewey quanto as de 

Montessori enfocam, de maneira múltipla, o ensino vinculado à experimentação espacial e 

percepção dos objetos e do mundo, embora tais intenções estejam mais evidentes no trabalho 

da autora italiana, que fazia recomendações espaciais acerca da sala de aula, mobiliário e 

objetos educativos. Por sua vez, Montessori e Vygotsky aproximam-se ao enfatizar a 

necessidade de se enxergar sinergias entre os diferentes saberes: a primeira argumentava que 

generalizações são benéficas ao processo de ensino-aprendizagem, enquanto o segundo 

apontava para a necessidade de compreender o todo e não apenas as partes, criticando o que 

chamou de “método de elementos componentes”, e salientando a impossibilidade dos 

conceitos permanecerem isolados, guardados na mente como “ervilhas em um saco, sem 

qualquer vínculo que os una. Se assim fosse, nenhuma operação intelectual que exigisse 

                                                 
16 A necessidade dos alunos expressarem sentimentos e relacionarem experiências sensoriais é um dos temas 

centrais não apenas de Montessori. Rudolf Arnheim (1969), por exemplo, afirma que uma pessoa que pinta, 

escreve, compõe, dança, deve-se dizer, pensa com seus sentidos. Viktor Lowenfeld (1982) segue viés semelhante 

no sentido de estabelecer relações entre a sensorialidade e o autoconhecimento dos estudantes. 
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coordenação de pensamentos seria possível, assim como nenhuma concepção geral do 

mundo” (VYGOTSKY, 2008 [1934], p. 138). 

 Ao enfatizar o papel das relações sociais no processo de desenvolvimento, o 

pesquisador bielorrusso cunhou o conceito de ‘zona de desenvolvimento proximal’ (ZDP), 

relativo a “funções que amadurecerão, mas estão presentemente em estado embrionário” 

(Idem, p. 98). Segundo ele, “a zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real 

amanhã" (ibidem, p. 98), pois, aquilo que nesse momento uma criança só consegue fazer com 

a ajuda de alguém, progressivamente ela conseguirá fazer sozinha, conhecimento que 

atualmente é considerado indispensável para formulação de estratégias pedagógicas que 

envolvam práticas de interação e a transmissão de conhecimentos entre indivíduos com 

diferentes experiências17. 

 Entre as ideias do brasileiro Paulo Freire destacamos a valorização da experiência 

como um componente integral de qualquer processo de ensino/aprendizagem, a observação do 

contexto onde a pessoa/aluno se insere como um dos pilares da atividade educativa e sua 

visão sobre a existência de “(...) uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e 

a esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podem aprender, ensinar, inquietar-

se, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria” (FREIRE, 1996, p. 

37). Tomando a realidade dos educandos como ponto de partida no processo educativo, em 

detrimento de conteúdos pré-estabelecidos, uma grande contribuição pedagógica freiriana foi 

a formulação do conceito de “temas geradores” enquanto ferramentas pedagógicas que 

fomentam o diálogo e o aprendizado, pois exigem que o reconhecimento das práxis cotidianas 

do grupo (FREIRE, 1987 [1974], p.56). Para tanto, o autor alerta ser essencial que o educador 

investigue e colete temas atrelados ao convívio social do alunado; acreditando que a 

experiência que o aluno traz da vida deve ser alçada à condição de tema propulsor para novos 

diálogos. 

 Ressaltando a influência das bases sociais e culturais na formação do sujeito 

autônomo, as ideias de Freire e Vygotsky também se aproximam em várias esferas. Embora o 

pesquisador brasileiro tenha focalizado os aspectos pedagógicos e o autor bielorrusso tenha se 

preocupado com o desenvolvimento psicológico do sujeito, ambos acreditavam que o ser 

humano recebe fortes influências do meio em que está inserido, e não deve ser deslocado de 

seu contexto quer para ser educado quer para ser estudado. Além disso, ambos também 

                                                 
17 O conceito de ZDP difundiu-se mundialmente a partir da década de 1970, quando a integração de crianças em 

diferentes estágios de desenvolvimento passou a ser vista como fator determinante em muitas propostas 

pedagógicas e fundamental ao processo de aquisição de novos conhecimentos. No Brasil, atualmente a aplicação 

desse tipo de proposta é costumeira no ensino fundamental e médio. 
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convergem com relação à motivação e ao aprendizado. Nesse campo, a ‘alegria’ de 

aprender/ensinar mencionada por Freire pode equivaler ao ‘desejo’ na obra de Vygotsky 

(2008 [1978]), ao comentar que “o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, 

isto é, por nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções” (p. 101). 

 No campo do ensino de projeto esse tipo de concepção encontra ressonância em 

autores como Salama (2008), Schön (2000 [1983]), Ward (1990), Dutton (1987), ao 

defenderem que “(...) o verdadeiro diálogo ocorre somente entre iguais. Não há diálogo 

limitado por senhores e servos” (DUTTON, 1987, p. 17).  

 Segundo Frampton (1997), Johannes Itten, em seu polêmico curso na Bauhaus 

(ministrado entre 1919-23), recorreu a proposições metodológicas apoiadas em Montessori 

(no que se refere ao estímulo da criatividade individual e habilidade específica) e em Dewey18 

(pragmatismo do “aprender fazendo”). A postura antiautoritária19 e até mesmo mística de Itten 

(com indicações religiosas, alimentares e comportamentais) fez com que, durante sua estada 

na Bauhaus, o debate em torno do ensino da arquitetura se acalorasse, o que culminou em sua 

demissão e na publicação de um argumento, de autoria de Gropius (diretor da escola à época, 

1923), a favor da conciliação entre produção industrial e design artesanal para que, segundo 

as diretrizes do manifesto, o estudante de arquitetura não “aprendesse segregado do mundo da 

produção”20.  

                                                 
18 Enquanto provocadoras acerca da necessidade de algum tipo de currículo que combinasse arte e design na 

educação norte-americana, as ideias de Dewey foram frequentemente solicitadas, inclusive na Bauhaus, em prol 

da mudança de paradigma no ensino de design. Uma publicação da década de 1930 aponta preocupações do 

autor com o campo do ensino arquitetônico ao conjecturar: “Por que a arquitetura de nossas grandes cidades é 

tão indigna de uma boa civilização?" (1980[1934], p. 344). 
19 O Vorkurs (curso preparatório de seis meses) de Itten na Bauhaus tinha como “(...) objetivo básico o 

desenvolvimento da personalidade criativa” (ITTEN, 1963, p. 104), buscando “(...) tocar o núcleo mais íntimo 

dos alunos e arrebatar uma luz espiritual” (ibidem, p. 7). Prática que, de certo modo, possui relação com a 

infância do professor, que teve educação baseada em métodos de ensino (e materiais didáticos) desenvolvidos 

por Friedrich Fröebel (1782-1852), personagem conhecido como o inventor do conceito de jardim de infância e 

defensor da importância dos jogos na educação infantil. Diante desta informação, Lerner (2005) enxerga 

semelhanças entre o curso preliminar de Itten e a pedagogia froebeliana. Para o autor, os alunos de ambos os 

personagens eram estimulados a aprenderem através de experimentações e causas próprias, sendo incentivados 

ao "play" como indutor de importantes descobertas teóricas (LERNER, 2005, p. 216). Wilson (1969) informa 

que outros professores inseridos em Vorkurs – como Klee, Kandinsky e Albers – também possuíam “laços 

informais” com os ensinamentos de Fröebel, “(...) quer como estudantes do jardim de infância ou na sua 

formação de professores mais tarde. (Segundo o autor), muitos dos projetos da Bauhaus parecem ter sido 

elaborados como extensões frobelianas para adultos" (WILSON, 1969, p. 104). Desta forma, as proposições de 

Itten não pareciam ser fatos totalmente isolados, encontrando alguma ressonância nas ideologias de seus pares. 
20 Tal episódio relatado por Frampton pode dar a impressão de permanente dissonância entre Itten e Gropius. 

Entretanto, no contato direto com o discurso de Gropius, encontram-se inúmeras convergências de pensamento 

entre os dois personagens no sentido da defesa de uma pedagogia menos tecnicista, mais aberta e criativa: 

“Fiquei muitas vezes decepcionado pelo fato de as pessoas me perguntarem sobre a técnica (...). É possível 

alcançar determinado êxito apropriando-se de técnicas e truques; mas tais resultados permanecem superficiais e 

insatisfatórios, pois deixam sempre o estudante desamparado diante de situações novas e inesperadas” 

(GROPIUS, 2004, p. 26); “(...) nenhum conhecimento e aplicação de motivos modernos podem capacitá-lo a 

realizar um trabalho criativo” (idem); “Nossa ambição consistia em arrancar o artista criador de seu 
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 O episódio Itten-Gropius demonstra a multiplicidade de perspectivas que podem ser 

adotadas para o ensino de projeto. Porém, o embate ocorrido (e escancarado para além dos 

limites da Bauhaus) acerca das abordagens metodológicas e diretrizes ideológicas dos dois 

personagens envolvidos, é um dos raros relatos que nos chegam sobre as atividades 

desenvolvidas dentro de um atelier de projeto, normalmente pouco divulgadas e mantidas em 

silêncio. Muito provavelmente tudo isso tenha nos chegado mais em virtude da postura pouco 

convencional e de excessiva autopersonificação de Itten do que pela vontade da escola em 

estimular o debate em torno dos diferentes pontos de vista acerca da transdisciplinaridade 

arquitetônica. 

 No mesmo caminho, chega-nos outra rara descrição acerca dos procedimentos levados 

a cabo na Escola de Arquitetura Taliesin Leste, em Wisconsin, fundada por Frank Lloyd 

Wright em 1932. O programa da escola também se vinculava à filosofia do “aprender 

fazendo”, onde um grupo de alunos poderia, por exemplo, trabalhar na cozinha para apreender 

os movimentos dos usuários e analisar como esses procedimentos poderiam ser transpostos 

para o projeto. Wright acreditava que o projeto não era só uma questão de habilidade e 

criatividade, e por esta razão, os estudantes de Taliesin eram estimulados a terem contato com 

tudo o que se relacionava à arquitetura como, inclusive, trabalharem como pedreiros e 

carpinteiros, o que lhes proporcionaria a vivência e o entendimento das especificidades do 

canteiro de obras (WRIGHT, 2005 [1943]). 

 Contemporaneamente a Wright, maiores preocupações em torno de assuntos como 

subjetividade e criatividade não muito chamavam a atenção de Mies van der Rohe, que tinha 

uma atitude um tanto intransigente de enxergar a aprendizagem. Segundo aponta Michael 

Walker, certa vez, quando um estudante perguntou a opinião do mestre sobre a auto 

expressão, ele respondeu dizendo ao jovem para escrever seu nome em um pedaço de papel. 

Depois de ver o nome escrito, van der Rohe disse: "Isso é para a auto expressão. Agora vamos 

começar a trabalhar" (WALKER, 1993, p. 41). 

 Amplificando-se a visão para campos do conhecimento não específicos à arquitetura 

(mas reverberantes a ela), nos atentamos para as influentes formulações teóricas de Herbert 

                                                                                                                                                         
distanciamento do mundo e restabelecer sua relação com o mundo real do trabalho, assim como relaxar e 

humanizar (...)” (ibidem, p. 32); “O curso preparatório permitia-lhe (...) encontrar no quadro de seus dotes 

naturais o lugar em que pudesse movimentar-se com segurança (...), [tendo], por fim, que desdobrar e 

amadurecer a inteligência, o sentimento e a fantasia, visando a desenvolver o ‘homem inteiro’” (ibidem, p. 38); 

“Não é meu propósito introduzir um ‘estilo moderno’, mas, sim, um método de abordagem que nos permita 

tratar um problema de acordo com suas condições peculiares” (ibidem, p. 25). 
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Simon21. O autor, assim como outros estudiosos da cognição, separou os saberes22 em 

ciências do natural – conhecimentos exatos, condicionados às forças naturais, como a 

matemática e a física – e ciências do artificial – capazes de serem simuladas por modelos 

simplificados (como o projeto ou a maquete, no caso da arquitetura) –. Tomando-se essa 

bipartição das ciências, entre “como as coisas são” e “como as coisas deveriam ser”, apontam-

se equívocos acerca de proposições metodológicas que vinculam a disciplina arquitetônica às 

ciências exatas e procedimentos substancialmente analíticos, como em Durand. Entretanto, a 

tentativa de desmistificar o papel do professor – enquanto persona detentora de um saber 

centrado em sua notabilidade pessoal – e enquadrar a disciplina arquitetônica dentro de uma 

metodologia de projeto são fatos que denotam um passo adiante, iniciado por Durand, para a 

compreensão do ato projetual em si. 

 Dentre as formulações de Simon (1991 [1969]), destaca-se também a ideia de wicked 

problem (comumente traduzido pela literatura como ‘problema mal estruturado’) que, grosso 

modo, seria algo como conceber e planejar o que ainda não existe dentro de um contexto de 

indeterminação e de problemas mal definidos. 

 Juntamente com outros personagens seus contemporâneos, como Christopher Jones23, 

Simon ocupou papel decisivo ao longo da década de 1960, época promissora para a 

investigação no campo do projeto, quando começa a formar-se uma consciência generalizada 

sobre a necessidade de melhor compreender esses processos, através da análise e avaliação de 

seus métodos. No período, esse pensamento materializou-se em importantes conferências que 

atuaram, essencialmente, em prol: (i) da desmistificação da criatividade, enxergando-a como 

algo mais próximo do conhecimento científico; e (ii) do desenvolvimento de métodos de 

projetação. Nesse sentido, o papel de Jones foi fundamental enquanto organizador da 

Conference on Design Methods, em 1962 – considerada “(...) a primeira abordagem científica 

para métodos de design na Inglaterra. (Porém, o evento foi marcado pelo seu) caráter 

simplista, onde todo mundo estava sistematizando a sua própria abordagem para a concepção 

e exteriorizando-a como método de design” (BAYAZIT, 2004, p. 18) – e também como 

                                                 
21 Herbert Simon (1916-2001) foi um economista e psicólogo norte-americano que pesquisou a cognição dentro 

de vários campos do conhecimento, como sociologia, informática, economia e psicologia. Em 1978 foi laureado 

com o Prêmio Nobel de Economia. 
22 A categorização de disciplinas e divisão destas em dois grandes grupos ocorre também nas formulações 

teóricas de outros pensadores como Spiro e Feltovich, que as distinguem em ‘bem-estruturadas’ (física, química) 

e ‘mal estruturadas’ (direito, artes, medicina). (PARSON, 2003, p. 307). 
23 C. Jones (1927-), designer e engenheiro britânico. Autor de inúmeros livros sobre métodos de design, dentre 

os quais se destaca Design Methods (1970), que procura sintetizar ideias relevantes à época ao apresentar 35 

diferentes métodos de projeto, defendendo, sobretudo, a supremacia da lógica sobre as soluções meramente 

estéticas. 
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incentivador desse movimento que culminaria na formação do Design Methods Group 

(DMG), em 1968. 

 Christopher Alexander24, outro importante membro do DMG, defendia uma espécie de 

modus operandi em que problematizava o projeto de forma objetiva. O autor acreditava que 

quanto melhor elencados os problemas do projeto, melhor se dariam as suas soluções. O 

projeto, portanto, seria algo que surgiria como resposta para um determinado problema, não 

havendo diferença entre a definição exata do problema e sua solução. Em suas primeiras 

proposições, o autor defendia que, com auxílio do computador, o arquiteto listaria requisitos e 

tabelas de interconexão entre eles (ALEXANDER, 1969).  

 Os envolvidos nos primeiros tempos do movimento design methods centraram seus 

olhares em métodos racionais, incorporação de técnicas científicas e conhecimentos voltados 

para o processo de design. Eles estavam tentando trabalhar os critérios racionais de tomada de 

decisão, e procurando otimizá-los; algo que nem sempre foi fácil de alcançar (BAYAZIT, 

2004, p. 19). A definição de Morris Asimow (outro dos pioneiros) sobre a projetação bem 

elucida o espírito do período, definindo-o como "tomada de decisão, em face da incerteza, 

com penas severas para os erros" (JONES, 1978 [1970], p. 3). 

 A discussão centrada no processo, a rigidez da linguagem (abstração) e o 

distanciamento em relação às necessidades dos usuários são apontados como os maiores 

motivos para o enfraquecimento do DMG logo em meados da década de 1970, quando saem 

Jones e Alexander, declarando insatisfação com os rumos das pesquisas em projeto. Os 

motivos alegados pelos dois personagens são semelhantes: enquanto Jones comentava sobre a 

insuficiência da racionalidade e a defesa da intuição; Alexander enxergava parte do debate 

como algo pouco válido e mero “jogo intelectual” (OLIVEIRA, PINTO, 2009). 

 Essa espécie de desordem no movimento, em parte, deveu-se à postura crítica de Tony 

Ward que, durante o Portsmouth Symposium (1967), instigou confrontos entre aqueles que ele 

considerava behavioristas (vistos como representantes de um tipo de visão mecanizada) 

versus existencialistas/ fenomenologistas (incluindo ele próprio), preocupados “com a 

humanidade” dos seres humanos (BROADBENT, 1981, p. 309 apud BAYAZIT, 2004, p. 19). 

 Num segundo momento, o DMG assistiu ao esgotamento das abordagens 

metodológicas dar lugar, gradativamente, à reconstituição dos enfoques temáticos e ampliação 

(inter)disciplinar das abordagens, o que culminou na criação de importantes publicações, 

                                                 
24 Christopher Alexander (1936-), arquiteto, urbanista e matemático austro-americano. Professor da Universidade 

da Califórnia, em Berkeley. 
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como o periódico Design Studies, que sobrevive com ampla repercussão acadêmica até o 

tempo presente.  

 Alguns trabalhos mais recentes, muitos dos quais estabelecidos em publicações Norte-

Americanas como a Design Studies, recorre(ra)m frequentemente à crítica sobre os efeitos 

adversos de métodos – mais rígidos, generalizadores e baseados em formulações com 

soluções preexistentes – agrupados/nomeados neste capítulo como ‘positivistas’. Parte dessa 

crítica, mesmo que respaldada por procedimentos científicos, rememora-nos ao debate binário 

provocado por Ward a partir de 1967 e recorrente no período de incremento da Guerra Fria. 

Yacizi (2013), por exemplo, aponta para o risco (da aplicação) desse tipo de método 

comprometer a descoberta de soluções diferenciadas e inovadoras (p. 1006). Outros estudos 

empíricos semelhantes no campo da cognição, como o de Jansson e Smith (1991) chamam a 

atenção para a susceptibilidade dos projetistas em adicionarem os pontos fracos das soluções 

existentes para as suas próprias propostas quando condicionados a esse tipo de procedimento; 

os experimentos desses autores apresentam evidências mensuráveis sobre os efeitos 

potencialmente prejudiciais de design fixation (fixação projetual, em tradução livre) ao 

compararem dois grupos de indivíduos, um submetido à determinação dessas regras e outro 

não: “As medidas de criatividade, flexibilidade e originalidade foram menores para o ‘grupo 

de fixação’ do que no ‘grupo de controle’. Em suas conclusões, os autores indicam que o 

desempenho criativo pode ser inibido quando induzido ao design fixation” (JANSSON, 

SMITH, 1991, p. 8). 

 À medida que os anos avançavam, especialmente no último quartel do século XX, 

transformações radicais nas teorias do projeto ocorriam no sentido de uma maior consonância 

entre a arquitetura e outros campos do conhecimento, como a filosofia, a pedagogia, a 

sociologia e a psicologia, buscando inserir o usuário no processo projetual. Bayazit aponta 

para a “participação do usuário segundo uma nova abordagem, democrática e paralela aos 

movimentos políticos e sociais dominantes à época” (2004, p. 20). 

 Ocorreu, portanto, fato curioso e tardio em relação à arquitetura, já que esse tipo de 

“abordagem democrática” – acerca da valorização das vivências, opiniões dos indivíduos e 

suas interações com o ambiente para transformá-lo – já estava consolidado nos pressupostos 

da teoria do Construtivismo. Porém, ressalta-se a repercussão (e potenciação) de pensamentos 

de cunho construtivista naquela altura, em especial o de Jean Piaget25 em demonstrar que a 

                                                 
25 Jean Piaget (1896 -1980), psicólogo e filósofo suíço; é considerado um dos pensadores mais influentes do 

século XX em razão do forte impacto de sua obra sobre os campos da Psicologia e Pedagogia. Defendeu uma 

abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
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transmissão do conhecimento seria uma possibilidade limitada. E também por relacionar o 

aprendizado com as condições de absorção do ser humano, este último visto, acima de tudo, 

como um ser biológico, mas cercado pelo meio social e correlacionado ao meio ambiente.  

 Mais especificamente sobre o ensino, Piaget defendia a conexão entre a 

interdisciplinaridade e as necessidades do cotidiano, além do estímulo ao sentimento de 

liberdade do alunado no tocante às possibilidades de formular as suas próprias verdades e 

guiar-se livremente no processo educativo, devendo o professor assumir o papel de 

colaborador: “(...) o que se deseja é que o professor deixe de ser um conferencista e que 

estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a transmissão de soluções já 

prontas” (PIAGET, 1973, p. 18). 

 Em meio às evidências do desastre político produzido pelo totalitarismo, o espírito 

político-filosófico daquele período parece ter convergido para uma espécie de cacofonia de 

“vozes democráticas dissonantes (que) marcaram suas posições contra uma razão totalitária” 

(GANEM, 2012), dentre as quais se destacam as obras de Hannah Arendt, de Theodor Adorno 

e de Karl Popper; especialmente o último defendia a tese acerca da qual a assepsia do 

movimento positivista “(...) cientificamente neutro e expurgado de todos os valores, fez com 

que se aprisionasse a própria ciência no reino da metafísica” (idem). Assim posto, essas vozes 

exerceram papel preponderante para formulações com enfoques mais diversificados ao 

reforçarem a recusa às produções teóricas centradas exclusivamente na razão, especialmente 

no caso de Popper, que influenciou significativamente as abordagens científicas em torno da 

teoria do projeto. 

 

2.2. PERSPECTIVAS RECENTES 

 

 A partir do final da década de 1960, as mudanças de enfoque sobre a projetação 

arquitetônica delinearam o crescente espírito antipositivista que predominou no período. À 

medida que os anos avançavam, foram surgindo abordagens menos cartesianas e 

entendimentos sobre os quais indivíduos e grupos adquiririam diferentes tipos de 

conhecimento sobre o mesmo fenômeno26. 

 Um exemplo de mudança radical em sua abordagem investigativa/propositiva, 

Christopher Alexander constatou que os requisitos de um problema de projeto e suas inter-

                                                 
26 O pensamento anti-positivista expressava-se, sobretudo, como contraposição ao positivismo. Karl Popper, em 

crítica às formulações positivistas, argumentou que as tentativas de aniquilação da metafísica, aniquilariam 

também as ciências naturais (Popper, 1989 [1959]). 
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relações eram tão inumeráveis e imprevisíveis que não havia sistema racional capaz de fazer 

surgir a forma a partir dos diagramas construtivos anteriormente propostos por ele. A partir de 

então o autor começou a pesquisar algumas culturas étnicas (que anteriormente denominava 

“culturas inconscientes de si próprias”) a fim de tomar seus procedimentos como modelos a 

seguir. Ao adotar uma postura abertamente metafísica, o autor se distanciou cada vez mais das 

posturas cartesianas iniciais, porém sempre em busca de uma abordagem para o 

enfrentamento daquele tipo de questão27. 

 Nos primeiros anos da década de 1970, as aplicações das teorias da pedagogia à 

arquitetura começaram a ganhar mais relevo. Piaget, além de influenciar tardiamente a área 

em função das indicações de sua própria obra, em sua teoria também repercutia ideias de 

autores então consolidados (como Rousseau, Pestalozzi e Fröebel,) e as proposições (naquela 

ocasião) inovadoras, de Dewey, Claparede, Decroly e Montessori. Em resenha sobre o então 

recém-lançado Science of Education and the Psychology of the Child, Garry T. Moore (1971) 

informava que embora entre 1921 e 1925 essas ideias já estivessem presentes nas publicações 

de Piaget, só naquele momento estavam sendo mais largamente aplicadas em sala de aula. O 

texto também menciona experiências acerca da aplicação dessas teorias em atelier de projeto: 

 

(...) a educação ativa [contrária à passiva, baseada na memorização 

mecânica] exige que os alunos devam fazer o que achem melhor para si; (...) 

e agir em vez de serem atendidos. (...) Esta tese fundamental tem sido 

intuitivamente apreciada em algumas escolas de arquitetura, especialmente 

naquelas que seguem a tradição da Bauhaus, e em outras que agora 

encorajam os seus alunos a se voltarem para a comunidade e realizarem 

projetos de ação (MOORE, 1971, p. 113). 

 

 Ao citar excerto atribuído à Herbert Kohl em The Open Classroom, Moore apresenta 

um breve panorama acerca do espírito de transformação pedagógica e das novas perspectivas 

curriculares do início dos anos 1970: 

 

(...) momento de grandes mudanças nas nossas escolas de arquitetura; 

[sendo] sábio nos lembrarmos da importância da educação ativa. Estruturas 

                                                 
27 Com a finalidade de contextualizar aqueles novos rumos acerca da pesquisa de Alexander, Nigel Cross (2001) 

elencou algumas passagens de Notes on the Synthesis of Form (1964) – "Eu tenho de dissociar-me desse 

campo... Há tão pouco sobre o que chamam de ‘métodos de design’; uma literatura tão útil sobre como projetar 

edifícios que eu nunca mais li nada a respeito... Eu diria que quero esquecer essa coisa toda" (ALEXANDER, 

1964 apud CROSS, 2001, p. 50) – para, em seguida, justificá-las ao “(...) recordar o clima social/cultural do final 

da década de 1960: as revoluções no campo dos movimentos políticos radicais, o novo humanismo liberal, e a 

rejeição de valores conservadores. Mas também se deve reconhecer que houve falta de sucesso na aplicação de 

métodos ‘científicos’ para prática de design” (CROSS, 2001, p. 50). 
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demasiadas limitam o indivíduo; muitos componentes curriculares (não 

importa o quão valiosos pareçam) sufocam a auto-iniciativa e a criatividade.  

À medida que mais "conteúdos" advindos das teorias e métodos do design, 

da psicologia ambiental, dos sistemas de construção, etc., são introduzidos, 

educadores de arquitetura não devem perder de vista a alegria, a liberdade, o 

humor exploratório no atelier de projeto (KOHL, 1969 apud MOORE, 1971, 

p. 113). 

 

 Embora ponderasse sobre a relevância da inserção desses novos conteúdos, Amos 

Rapoport (1970) advertia que a educação arquitetônica se encontrava na mesma posição dos 

“filhos do sapateiro28” especialmente em relação ao campo da Psicologia Ambiental29, pois 

apesar de reunirem rica literatura específica, as disciplinas derivadas desse campo ainda não 

estavam estabelecidas sobre posições teóricas consistentes.  

 Em defesa dessas possíveis transformações curriculares ao referir-se ao atelier de 

projeto A. Colman (1974) ressaltava que o seu “(...) sucesso depende do aumento do nosso 

conhecimento sobre os processos não racionais projeto” (p.25), considerado essencial “para 

não escaparmos para mais uma década de grandes projetos e estruturas banais” (p. 6)30. 

 Por sua vez, ao considerar perspectivas opostas à racionalidade arquitetônica31, Lobell 

(1974) defendia o restabelecimento do design 

 

simbólico, mitológico, do conteúdo cosmológico e espiritual da arquitetura. 

[Segundo o autor] Esta tomada de consciência foi erradicada no movimento 

moderno a fim de direcionar energias para lidar com os problemas do 

crescimento populacional, industrial e de urbanização. Com o advento de 

uma nova consciência global/cósmica, estes problemas não podem mais ser 

tratados como estímulos/respostas isoladas dos fenômenos (LOBELL, 1974, 

p. 69). 

                                                 
28 ‘Filhos do sapateiro’ (ou ‘cobbler’s children’, no original, em inglês) na cultura saxônica significa que o 

sapateiro passa tanto tempo olhando para as necessidades dos seus clientes a ponto de esquecer-se dos seus 

próprios filhos. Na cultura latina há um ditado similar: ‘Casa de ferreiro, espeto de pau’. 
29 No texto original consta ‘environmental behavior’. 
30 O autor antecipou-se sobre possível impopularidade de sua abordagem acerca do processo de design, já que 

“(...) enfatiza o invisível e o não-racional, [o que] dificilmente pode ser popular entre os designers lidam 

principalmente com a forma visível” (COLMAN, 1974, p. 19). Ou seja, clarifica-nos a respeito da dificuldade de 

inserir essas novas abordagens sobre métodos de projetação em arquitetura, pois “(...) designers e arquitetos se 

sentem mais confortáveis com a crença de que os seus objetivos e métodos são evidentes, e não os seus 

processos inconscientes ou não-racionais” (Idem). 
31 Ressaltamos a recorrência da palavra ‘irrationality’ (‘não-racionalidade’, em tradução nossa) nas publicações 

dos anos 1970. No caso de Colman, ‘processos não-racionais’ está relacionado aos ganhos advindos da 

Psicologia Ambiental. Semelhantemente, mas em relação a pouca aceitação de aspectos da ‘subjetividade’ frente 

aos conceitos de design por Newell e Simon (1972), os autores desenvolveram argumento que procurou 

demonstrar que todo pensamento pode ser explicável em termos de lógica de processos, indo contra às teses que 

se alicerçavam entre duas formas de pensar – lógica, analítica e racional, por um lado, e subjetiva, idiossincrática 

e irracional, por outro. Inversamente, Simmons defendia a construção do design como “(...) um amálgama de 

inteligência e imaginação (...), insight criativo, muitas vezes adquirido indiretamente, mesmo de forma irracional 

nas conexões entre ideias” (1978, p.18).  
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 Apontamentos relativos à subjetividade também são encontrados em Barnet (1977) ao 

tratar da distinção entre os componentes fundamentais da arquitetura em ‘estrutura’ e ‘forma’, 

conferindo ao primeiro um significado ‘prático’ e, ao outro, ‘espiritual’. A postura do autor 

diante do atelier de projeto ocorria no sentido de promover discussões sobre as experiências 

arquitetônicas que instigassem os alunos mais fortemente, “(...) primeiro descrevendo o 

edifício ou o espaço de forma objetiva, (...) [como uma espécie de] ‘aquecimento’, sem 

expectativas específicas, [sendo um exercício] concebido para fazer os alunos tomarem 

consciência de sua própria relação com os edifícios” (1977, p. 12).  

 Mesmo que as formulações de Lifchez e Cooper à primeira vista considerem o 

processo de design como algo hermético, em virtude de pressuposto sobre a projetação não 

ser ensinável – “um ato criativo em indivíduos que possuem um talento particular; [enquanto 

que] a competência para com o processo poderia [este sim] promover a criatividade (...) e 

sintetizar-se na forma de projeto arquitetônico” (1974, p. 43) –, os autores, assim como Lobell 

(1974) e Barnet (1977), seguem diretriz enfocada na fenomenologia ao proporem atividades 

que levam em consideração as conexões entre o autoconhecimento e as experiências prévias 

do alunado: 

 

(...) a ênfase deve ser colocada sobre a identificação de valores e atitudes 

pessoais e sua tradução em projetos arquitetônicos. A abordagem realiza-se 

através de exploração conjunta de estudantes e docentes sobre a origem dos 

valores (experiência e crenças) expostos em projetos. (...) Ao projetar para si 

no primeiro exercício, os alunos acham mais fácil identificar os valores que 

pretendem traduzir de seus próprios desenhos (LIFCHEZ; COOPER, 1974, 

p. 43). 

 

 Em condução do atelier de projeto, Barnet convidava os estudantes a apresentarem 

trabalho sobre um "espaço de vivência" com o qual estivessem familiarizados, geralmente o 

seu quarto em casa ou na escola, com especial atenção sobre como a concepção projetual 

poderia influenciar seus comportamentos e reações, e, inversamente, como eles alterariam o 

espaço através da manipulação física e escolhas comportamentais. Nesta e nas atribuições 

seguintes, os alunos eram obrigados a apresentar as suas ideias verbal e graficamente 

(BARNET, 1977, p. 12). 

Em consonância ao espírito daquele período, muitas das proposições desenvolvidas 

foram ao encontro de: (i) valores e atitudes enraizadas nas experiências pessoais e sociais e 

background cultural; e (ii) interpretação dos objetos, ambientes e ocasiões sociais de forma 
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diferenciada, de acordo com valores, necessidades e experiências (LIFCHEZ; COOPER, 

1974, p. 49). 

 Na primeira metade do século XX, a influência da Pedagogia acerca do 

estabelecimento de posturas mais liberais e dialógicas – no sentido da busca pelo 

conhecimento através das experiências, background e, até mesmo, das preferências pessoais 

dos estudantes –, ocorreu também com perspectivas a estimular o aprendizado através de 

recreações voltadas para o espírito lúdico. Dentre os teóricos da educação então em evidência, 

destacamos as ideias de: Montessori (inserção de jogos e brincadeiras no ambiente de ensino 

enquanto elementos auxiliares das interações, desenvolvimento cognitivo e autonomia do 

corpo discente), Piaget (construção do conhecimento e potenciação da inteligência através das 

atividades do sujeito com o meio, tendo o jogo espontâneo o papel de incentivador e 

motivador no processo de ensino/aprendizagem) e Fröebel (elaborou brinquedos, poemas, 

músicas, jogos e atividades ao ar livre com objetivos de educar sensações e emoções). 

 Especificamente para o atelier de projeto, as proposições pedagógicas relacionadas 

ao ludismo foram relevantes a partir do final década de 1960. Summers (1979), confiante de 

que “a história recente da renovação urbana mostrou que os métodos e crenças tradicionais de 

planejamento não estavam conseguindo produzir ambientes sensíveis ao usuário” (p. 3), 

apresentou interesse crescente por pesquisas sobre os ‘jogos de design’, os organizando em 

seis grandes categorias, agrupadas em dois estilos de jogos. Aqueles orientados para os 

‘Usuários’ foram divididos entre ‘questões habitacionais’32 e ‘planejamento de instalações’; 

enquanto que os ‘Jogos Pedagógicos’ foram segmentados em ‘temas da construção’, ‘prática 

profissional’, ‘solução de problemas’, e ‘problemas de projeto’33 (idem). 

 Além de Summers (1979), que considerava “(...) esta nova tendência de design 

participativo como atributo de uma nova consciência” (p. 4); outros pesquisadores do campo 

do design também apoiavam empreitadas do gênero, tendo muitas delas surgido como ideias 

aliadas às novas tecnologias computacionais, haja vista que a integração entre a informática e 

a arquitetura já ocorria desde princípios da década de 1960, fato que, segundo Bayazit, 

                                                 
32 Chama-nos a atenção o jogo Três Colunas, proposto por Henry Sanoff, inserido nesta categoria. Na atividade, 

potenciais proprietários de casas recebem uma lista com variados tamanhos de quartos e alternativas de 

acabamentos com os custos correspondentes, além de certa quantia de dinheiro. Ao longo do jogo, esta soma de 

dinheiro é então reduzida e os participantes são convidados a acomodar-se ao novo orçamento. O exercício é 

repetido até que o operador (arquiteto) possa construir uma lista de tipos de quartos, tamanhos e acabamentos 

com prioridades como selecionadas pelos futuros proprietários (SANOFF, 1968). Outro exercício proposto por 

Sanoff, denominado Wish Poem, será abordado na seção ‘métodos’ devido à sua importância para esta tese. 
33 Dentre os jogos apresentados, destacamos o caráter atraente do ICE16, um jogo de “(...) arte abstrata proposto 

por Fern Tiger (em 1973) especificamente para o segundo ano de atelier de projeto. [O exercício] explora 

diversos temas de projetos elementares [através de] uma mesa de luz fascinante que utiliza cubos transparentes 

de cores diversas (...)” (SUMMERS, 1979, p. 5). 
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aconteceu em face às decisões científicas de projeto àquela época (BAYAZIT, 2004, p. 25). 

May (1979), em consideração sobre as potencialidades do gaming-simulation em arquitetura, 

defendia que, além de atividades lúdicas, “(...) na educação, a sua força reside na capacidade 

de transmitir com precisão os sistemas interativos complexos que estudantes de arquitetura 

estão buscando compreender.” (p. 7). Deger (1974), por sua vez, atentava-se para que o 

sucesso da utilização de jogos e dispositivos computacionais interativos “(...) pode[ria] ser 

uma excelente ferramenta complementar, desde que aplicada corretamente” (p. 33). 

Entretanto, críticas também foram observadas a esse respeito, especialmente sobre os jogos 

centrados no processo projetual, já que os questionamentos apontavam para a desconsideração 

da plenitude sobre a prática do design (DALEY, RAPOPORT, 1969), além de restrições 

advindas de abordagens de projetação vistas como positivistas. Sendo assim, pontua Summers 

(1979, p. 5): 

 

(...) talvez o campo mais negligenciado de jogos arquitetônicos tenha sido o 

de processo de projeto. Educadores de projetação arquitetônica têm sido 

relutantes para sistematiza-los conceitualmente. [Apesar de muitas] 

tentativas recentes de elaboração de jogos de design serem corajosas e 

imaginativas. 

 

 Muito provavelmente, tal debate tenha acarretado o desenvolvimento tardio – ao longo 

dos anos 1970 – de jogos voltados para o processo de projeto, já que dentre as seis categorias 

de jogos de design elencadas por Summers, todas as outras cinco tiveram seu incremento na 

década anterior. 

 Apesar do ludismo ser recorrente nas proposições didáticas da década de 1970, 

localizamos também algumas outras que, em nosso entendimento, expressam certa 

dissociação das teorias pedagógicas em evidência naquele período (especialmente das ideias 

de Piaget e Montessori) à medida que estimulavam o espírito de competição entre alunos e/ou 

escolas de arquitetura, principalmente nos Estados Unidos. Elaboradas em formato de 

concurso, muitas das competições abarcavam, sobretudo, temáticas relacionadas ao campo 

tecnológico. Como exemplo, as propostas de Meunier (1980) para o ensino de projeto e 

tecnologia nos primeiros dois anos de curso, abarcavam inicialmente uma crítica às avaliações 

centradas nos aspectos visuais do projeto. Como forma de melhor envolver “estudantes que 

geralmente possuem níveis de educação menores para a avaliação técnica e maiores e mais 



47 

sofisticados para a avaliação de sua aparência34” (p. 7), o autor propõe que “os alunos se 

envolvam em uma competição para projetar uma estrutura mais leve (...). Os vencedores do 

concurso teriam a vantagem de ter seus projetos construídos, sob a sua supervisão, em escala 

máxima” (idem).  

 Essas competições geralmente se relacionavam a questões urgentes à época, 

envolvendo questões energéticas35 (como o ACSA Teachers' Seminar on Energy, realizado em 

1975 com a participação de mais de 1700 estudantes de 60 escolas norte-americanas - relatado 

por VILLECCO, 1977) e temas voltados às políticas públicas: (i) de amparo a populações 

vulneráveis, como idosos, vítimas de guerra, deficientes físicos, etc.; e (ii) de meio ambiente; 

questões desenvolvidas por Lifchez (1978), Hershberger et al. (1977) e Workman et al. 

(1977). 

Por outro lado, as várias transformações acontecidas no ensino de projeto ao longo dos 

anos 1970 – em relação às temáticas propostas, posturas docentes, métodos e instrumentos 

adotados –, ocorreram analogamente à formação da segunda geração do DMG e, 

consequentemente, com a propagação das ideias do grupo, que procurava compensar a 

insuficiência dos métodos de design de primeira geração. Nesse sentido, pontua Bayazit 

(2004, p. 21-22):  

 

o envolvimento do usuário nas decisões de projeto e a identificação dos seus 

objetivos foram as principais características dos métodos de concepção da 

segunda geração. [Isto é], uma nova abordagem democrática paralela aos 

movimentos políticos dominantes à época. 

 

 Na década de 1980, a defesa de maiores conexões entre os campos do saber propagou-

se, cada vez mais, dentro do ambiente das escolas de arquitetura, onde uma espécie de ‘visão 

holística’ tornava-se mais acessível através de professores receptivos a esses princípios, como 

mostra a proposta do Total Studio, por Alan Levy (1980) – a mais antiga que localizamos – 

que buscava transformar o atelier de projeto, priorizando maiores integrações entre os 

                                                 
34 Nesse sentido, cabe levantar a crítica depreciativa de Pallasmaa sobre as limitações da arquitetura decorrentes 

dos excessos do oculocentrismo – conceito que ressalta a superioridade da visão sobre os outros sentidos 

humanos – que, segundo o autor, ainda persiste na cultura ocidental do tempo presente. Para Pallasmaa, a 

começar pelos antigos gregos, “a cultura ocidental tem estado dominada pelo paradigma oculocentrista: uma 

interpretação absoluta do conhecimento onde verdade e realidade são centradas e geradas a partir do campo da 

visão” (PALLASMAA, 2006, p. 16), restringindo, desta maneira, a plenitude da percepção gerada através da 

atividade sinestésica. 
35 Salientamos que as preocupações energéticas ocorridas na década de 1970, diferentemente de hoje em dia, 

relacionavam-se à crise de escassez do petróleo que afetou especialmente os Estados Unidos e países da Europa 

ocidental. 



48 

aspectos técnicos e formais da arquitetura. Muitas das proposições similares, acontecidas no 

Brasil na década de 1990 e após os anos 2000, defendiam esses mesmos preceitos.  

 Sob outro ponto de vista abordando o panorama político-pedagógico, ainda que 

voltado para o chamado ‘currículo oculto’36 vigente nos cursos, Ward (1990) apresentou 

panorama pessimista acerca das transformações curriculares em AU ocorridas nas décadas de 

1970 e 1980: 

 

A base de conhecimento legitimada dos currículos de arquitetura mudou 

significativamente ao longo dos últimos 20 anos. O advento do pós-

modernismo deslegitimou a preocupação prévia de escolas com aspectos 

sociais e culturais do design. Estas formas anteriores de conhecimento já não 

carregam a mesma legitimidade de outrora. Isso não aconteceu em um vácuo 

social, profissional ou político. O pós-modernismo é em si o resultado das 

tendências sociais, políticas e económicas a que a profissão de arquitetura 

tem sido cada vez mais sujeita. Outros autores têm argumentado que o pós-

modernismo expressa os valores sociais da elite profissional (WARD, 1990, 

p. 11). 

  

 Apesar da crítica extensiva, anos antes Villecco (1977) reclamou da ausência de 

estudos sistêmicos que investigassem o papel da educação arquitetônica e suas transformações 

ao longo dos últimos 125 anos, apontando suas preocupações para concepções curriculares, 

mas não de conteúdo (p. 7). Contrariamente, o excerto de Billings e Akkach (1992) sintetiza 

as transformações ocorridas naquele período sob um ponto de vista mais positivo: 

 

Nos últimos anos, um crescente interesse nas atividades de projeto tem se 

manifestado em relação às novas ideologias, através das quais a perspectiva 

do design tem sido ampliada, envolvendo uma extensa gama de disciplinas: 

arquitetura, ciências ambientais, inteligência artificial, educação, 

investigações industriais, filosofia, etc. e relações disciplinares e 

interdisciplinares, julgando, desta forma, ter jogado uma nova luz sobre a 

natureza e o processo de design e questionando a própria lógica dos atuais 

métodos científicos de concepção (...). Como resultado, uma nova 

compreensão do projeto está agora a emergir, o que já começou a mostrar 

seus traços na educação do projeto arquitetônico (BILLINGS, AKKACH, 

1992, p. 435). 

 

                                                 
36 A noção de currículo oculto foi sistematizada a partir do pensamento de outros teóricos da educação, como 

Thomas Dutton (sobre as consequências das relações corrosivas em classe, em virtude de não haver um 

verdadeiro diálogo aluno-aluno e aluno-professor) e Paulo Freire (sobre a relação dialógica raramente acontecer 

no ambiente de ensino). “O conceito do currículo oculto nos ajuda a entender como os valores sociais, culturais, 

econômicos e políticos da sociedade são transmitidos através de estruturas educativas que reivindicam, em nome 

da educação em si, serem livres de valores. [Porém, chama-nos] a atenção para a forma como a seleção, 

organização e distribuição do conhecimento é uma forma de manter o status quo para impedir o crescimento real 

da aprendizagem” (WARD, 1990, p. 10).  
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 Embora as complexidades e contradições ocorridas entre fins de 1960 e toda a década 

de 1970 possam ter resultado, ao fim, em reducionismos estéticos e profusão de referências 

descontextualizadas no campo profissional arquitetônico-urbanístico, acreditamos que em 

relação às perspectivas educacionais, o período foi, de fato, o “horário nobre para o 

desenvolvimento inicial da ciência do design” (BAYAZIT, 2004, p. 26), conforme enunciado 

no início deste capítulo. Em virtude disso, procuramos apresentar um recorte de proposições 

oriundas daquele período a fim de verificarmos a validade (ou não) desta afirmação. Assim, 

diante da revisão bibliográfica exposta, acreditamos que o arrojo daquelas proposições e a sua 

permanência até o tempo presente pode ser tida como, ao mesmo tempo, um ponto de virada 

em relação ao ideário predominantemente positivista das décadas precedentes; bem como uma 

base conceitual para as proposições pedagógicas desenvolvidas posteriormente, inclusive em 

relação às mais recentes temáticas propostas, posturas docentes, métodos e instrumentos 

adotados. 

 Desta forma, frente aos diversos enfoques das disciplinas apresentadas, evidenciam-se 

os seguintes aspectos: (i) importância da educação ativa, dialógica entre professores e alunos, 

decorrente da influência das teorias pedagógicas, especialmente daquelas vinculadas ao 

construtivismo; (ii) inserção de aspectos da fenomenologia e dos estudos comportamentais; 

(iii) promoção de aspectos lúdicos para o ensino de projeto, competições e concursos; (iv) 

inserção de novas tecnologias computacionais não centradas em bases exclusivamente 

lógicas; (v) preocupações ambientais relacionadas ao conforto e à eficiência energética; (vi) 

preocupações sociais, especialmente em relação às populações vulneráveis. 

 A seguir, apresentam-se algumas propostas mais recentes que bem ilustram esse 

espírito de transformação acerca do atelier de projeto, muitas das quais decorrentes das 

críticas em relação ao modelo de ensino oriundo do Movimento Moderno. Nikos Salingaros e 

Kenneth Masden II, por exemplo, acreditam que os alunos que estudam e desenvolvem seus 

trabalhos dentro deste modelo não têm o fornecimento de uma base ampla para a criatividade, 

uma vez que este arquétipo metodológico é um tanto restritivo com relação às opções para um 

projeto e seu vocabulário (SALINGAROS; MASDEN II, 2007). Inversamente, autores como 

Hélio Piñon – principalmente em seu Curso Básico de Proyectos (1998) – vinculam-se 

diretamente ao ideário modernista a ponto de suas proposições didáticas e exercícios de 

projeto parecerem induzir a respostas tidas previamente como corretas e/ou incorretas, em 

razão da elaboração de programas com restrições demasiadas. 

 Além de críticas (e também consonâncias) ao atelier tradicional de projeto, surgem 

paralelamente respostas inovadoras às metodologias clássicas, como o experimento inusitado 
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de David Roccosalva para o ensino de projeto de arquitetura para crianças de onze anos de 

idade. Assim como Johannes Itten no início do século XX, Roccosalva também se utilizou do 

método Montessori para tanto, mas nesse caso, para simular as necessidades de um pássaro a 

partir do estudo das características comportamentais de sua raça como subsídio para o tema 

abordado na disciplina: uma “casa de passarinho” (WALKER, 1993).  

 Outra interessante proposição para além do atelier são os projetos desenvolvidos pela 

Archikidz (www.archikidz.com.au) – organização holandesa sem fins lucrativos –, 

formatados como uma oficina de arquitetura para as crianças, com finalidades de desenvolver 

compreensões sobre o ambiente construído e como ele interage com o ambiente natural e 

humano, contribuindo, desse modo, a criar melhores comunidades e um futuro mais 

sustentável. Como voluntários das atividades propostas, colaboram profissionais de AU, 

engenheiros, artistas, etc., que auxiliam os pequenos participantes a conhecerem o ambiente 

urbano e elaborarem ideias que sirvam como catalisadores para intervenções futuras no plano 

das cidades. Lozanovska e Xu (2013), ao descreverem quatro modelos de empreitadas com 

coparticipação de crianças37 e tratarem de abordagens malsucedidas, consideram o modelo 

“projeto com crianças” (ao qual mais se aproxima o Archikidz) como “provavelmente a mais 

avançada (onde) as crianças não são só escutadas, mas também envolvidas ativamente no 

processo de projeto” (p. 214). 

 Em nossa pesquisa encontramos outro exemplo singular: a proposição de cunho 

estritamente fenomenológico desenvolvida por Jorge Cruz Pinto em Processos e 

Metodologias de Projeto (2007). Nela, o professor da Universidade de Lisboa (UL) dá forte 

importância a um fundamento que ele denomina por “lema”, que seria algo maior do que o 

próprio tema do exercício projetual. Seria “(...) a essência temática de cada projeto, a partir da 

inspiração diretamente ligada às forças da vivência.” (PINTO, 2007a, p. 71) Nesse sentido, o 

autor procura articular possibilidades que possam despertar esse lema dentro de cada aluno a 

partir de sua experiência direta com os ambientes propostos para os exercícios. Objetiva ainda 

buscar e/ou aprofundar-se nas experiências passadas dos alunos, anteriores à academia. Desta 

forma, as construções do cérebro que Pinto evoca “(...) tanto a partir da memória, (quanto da) 

imaginação passada e vivenciada (...)” (PINTO, 2007a, p. 68), são elementos-chave para as 

suas fundamentações e proposições didáticas. Em incursão à UL em 2014, pudemos verificar 

                                                 
37 Modelos: (i) “voz da criança”, que procura transformar o ambiente urbano para aumentar a qualidade de vida 

das crianças, dando-lhes uma voz; (ii) “design by children”, que enxerga as crianças como designers ativos e 

planejadores, com ideias de projeto; (iii) “cientistas sociais”, investiga aspectos que relacionam crianças e seus 

ambientes, tais como elas os utilizam e os valorizam;  e (iv) “projeto com crianças”, uma estratégia que envolve 

a criação de um grupo de crianças que trabalha com uma equipe técnica no planejamento e design ambiental 

(LOZANOVSKA, XU, 2013, p. 210-214). 
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que esse tipo de postura fenomenológica – frente aos estudantes no sentido de indagá-los 

sobre o conhecimento arquitetônico precedente à academia – estendia-se nas proposições de 

outros docentes. Na ocasião, João Luís Carrilho da Graça, docente responsável pelas 

disciplinas de projeto do primeiro ano naquele ano letivo, propôs um programa disciplinar, 

inspirado na Autobiografia Científica, de Aldo Rossi (1990), nomeado Dez fotos, máscara, 

palácio, teatro. Dentre as quatro atividades, destacamos ‘máscara’, segundo a qual os 

estudantes deveriam produzir máscaras que exprimissem as suas aspirações e características 

pessoais, sofrendo ampliações métricas sucessivas nas aulas posteriores. A conversa com 

outros professores da instituição indicou que, em sua formação graduada eles passaram por 

pedagogia similar, de modo que as posturas fenomenológicas estão presentes na escola há 

bastante tempo, provavelmente, desde a implantação do projeto SAAL38, na década de 1970, 

período de profundas transformações na história de Portugal decorrente do processo de 

redemocratização do país. Esse foi um dos motivos para a realização de estágio-sanduiche do 

autor em Portugal, em 2014, e também para a realização de um estudo de caso na 

Universidade de Lisboa. 

 Embora o recente compêndio de pesquisas organizado por Ambrose et al. (2010)39 

acerca do ensino superior não comente as especificidades do ensino de arquitetura, algumas 

estratégias daquela proposição pedagógica chamam a atenção, sobretudo aquelas relacionadas 

ao background do alunado, notadamente ao advertirem “como o conhecimento prévio pode 

ajudar ou atrapalhar o aprendizado” (p. 10-39) e “como os alunos aplicam o que eles 

sabem” (p. 40-65). 

 Em se tratando de trabalhos diretamente voltados para o campo da AU, a 

arquiteturologia40, teoria construída por Boudon41 e colaboradores (2001), é uma das 

abordagens mais bem focalizadas, envolvendo a análise do processo de concepção 

arquitetônica a partir de vestígios que demonstram sua evolução (croquis, esquemas, 

                                                 
38 Criado em julho de 1974, poucos meses após o fim do regime ditatorial Salazarista, como serviço público 

vocacionado para apoiar as iniciativas dos moradores insolventes ou de fracos recursos nas zonas de habitação 

degradada, o SAAL – Serviço Ambulatorial de Apoio Local – integrava, de acordo com o despacho fundador, 

princípios inovadores de política de habitação popular, que orientaram a sua intervenção: a participação ativa e 

organizada dos moradores pobres na resolução dos seus problemas de alojamento. Mas essa metodologia 

participativa integrou-se, rapidamente, na rotina das relações entre os técnicos e as organizações de moradores. 

O SAAL permitiu concretizar novas abordagens da arquitetura, que vinham sendo equacionadas no discurso 

técnico desde os anos sessenta (PEREIRA, 2014, p. 14). 
39 Baseado em pesquisas nos campos da psicologia, educação e ciência cognitiva, e organizado em sete 

princípios de aprendizagem, o trabalho tem conseguido relevante repercussão, sobretudo nos Estados Unidos. 
40 A arquiteturologia, que pode ser definida como estudo do pensamento do espaço, foi formulada em 1971, 

com objetivos de confirmar o caráter científico da arquitetura. Ela propõe investigar o processo de concepção a 

partir do estudo da elaboração do projeto, e não ao seu produto, o edifício. 
41 

Philippe Boudon (1941-), arquiteto francês, professor da École nationale d'architecture de Paris-La Villette. 
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diagramas, etc.). Em prol de uma ciência arquitetural42, o autor francês se pauta em 

categorias de análise particulares, desenvolvendo uma metodologia que possibilita tanto 

estudar uma determinada concepção arquitetural, quanto servir de instrumento pedagógico na 

área de projeto de arquitetura. Suas finalidades centram-se fundamentalmente na formação do 

estudante, através da qual o projeto deverá exercer um papel diferente daquele que exerce fora 

do ambiente acadêmico. Ou seja, fora da academia o projeto tem como finalidade a 

construção de um objeto arquitetônico; dentro do curso o projeto tem o objetivo de construir o 

aluno. Os procedimentos desenvolvem-se com base em série de exercícios (práticos e 

teóricos) voltados, cada um deles, para um determinado objetivo em específico. Assim, a 

metodologia de Boudon estabelece uma diretriz instigante ao propor a substituição do 

tradicional programa de necessidades – ponto de partida convencional em disciplinas de 

projeto – por uma pedagogia que leve o estudante ao autoconhecimento, através do qual o 

espaço arquitetural possa revelar-se nas suas inúmeras dimensões. 

 Mesmo que Donald Schön – a partir de investigação realizada em atelier de projeto na 

década de 1980 – a princípio não tenha objetivado propor um método de ensino, seu trabalho 

subsidia a educação arquitetônica ao apresentar uma proposição conceitual aplicável ao 

processo de concepção arquitetônica e a outros campos do conhecimento (como a música e a 

psicanálise43): a prática baseada na reflexão-na-ação44. Ao defender um aprendizado que não 

desvincule a razão (teoria/conhecimento) da ação (prática), mas que evidencie a importância 

da reflexão na educação, o autor fundamenta seu trabalho na teoria da investigação de John 

Dewey (cuja ênfase pedagógica se atrela às experiências práticas e concretas da vida). 

 Outro importante personagem que tem marcado posição contra a pedagogia tradicional 

em atelier de projeto é Ashraf Salama que, além de colocar ênfase em modelos de ensino 

alternativos (até mesmo revolucionários), defende a expansão do papel do arquiteto no sentido 

de ser mais sensível às necessidades ambientais das sociedades contemporâneas. Esta nova (e 

transformadora) pedagogia surgiu como uma reação ao domínio do convencional, visando 

encorajar a exploração e o pensamento crítico (SALAMA, 2009), e não poupar esforços para 

desqualificar a atitude (ainda resistente) sobre o desenvolvimento de aptidões e habilidades 

                                                 
42 Estudiosos da arquiteturologia comumente utilizam-se do termo arquitetural em detrimento ao arquitetônico. 

Por esta razão, ao tratarmos de Boudon, nos utilizaremos do termo indicado e suas variações. 
43 O autor também se atentou para outras áreas envolvidas com o processo de concepção, como a música (em 

observação a uma master class em execução) e a psicanálise (a partir de casos de supervisão psicanalítica, onde 

instrutor e estudante encontravam-se em um espaço denominado ‘sala de espelhos’). 
44 Schön (2000 [1983]) facilita nossa compreensão acerca desse conceito exemplificando com um evento vivido 

por ele próprio quando teve de construir um portão com estacas de madeira. Tendo sido obrigado a lidar com o 

inesperado, foi obrigado a pensar sobre a ação, intuir e resolver a tarefa. Para o autor, o que diferencia essa 

reflexão-na-ação de uma reflexão qualquer é o fato de que ela tem uma significação imediata para a ação. 
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em detrimento do conhecimento. Segundo o autor, há uma “síndrome de ver a arquitetura 

como arte, e somente como arte” (SALAMA, 2008 p. 101), sendo essencial incentivar os 

alunos a desenvolverem habilidades de manipulação fundamentadas, sobretudo, na intuição, 

na observação apurada e na definição conceitual. Por outro lado, isso faz com que, de acordo 

com Henry Sanoff, o aprendizado se constitua a partir de situações meramente hipotéticas e 

que pouco levam em consideração os aspectos da vida real (SANOFF, 2003). 

 Essa crítica acerca do distanciamento entre ensino e realidade é bem ilustrada por 

Habraken (2003), que, assim como F. L. Wright, defendeu a necessidade da experiência 

cotidiana dos estudantes no canteiro de obras de forma que esse conhecimento prático 

legitime a profissão do arquiteto. Sem isso, compara o autor, é como “ensinar aos alunos de 

medicina a arte da cura sem dizer-lhes como são as funções do corpo humano” (p. 32). Sanoff 

(2003) confirma este ponto de vista quando argumenta que a arquitetura deve acontecer com 

base no conhecimento das necessidades das pessoas, e que não deve se basear apenas nos 

impulsos criativos de arquitetos. 

 Atenções cada vez mais crescentes têm sido dadas ao conhecimento sobre estudos de 

comportamento ambiental (EBS), ecologia, tecnologia e ciências sociais, porém tais pontos 

normalmente são abordados como se fossem fragmentos desarticulados nos ateliês de projeto, 

enquanto que a grande ênfase permanece na forma e estética (SALAMA, 1995). 

Recentemente, também são numerosas as pesquisas que apontam para a relação do aluno com 

o ambiente de aprendizagem com evidência para os desdobramentos das novas ferramentas 

digitais (tecnologias de informação, por exemplo) no processo de aprendizado. 

 A presente revisão procura, dentro do possível, estabelecer certo ordenamento 

cronológico e traçar os rebatimentos das ideologias abordadas no campo do Projeto. Mesmo 

que os autores apresentados tenham estudado e transitado por diferentes áreas do 

conhecimento e suas formulações/proposições possam ter objetivos e destinações díspares (a 

criança, o estudante comum, o acadêmico de arquitetura, o arquiteto), procuramos traçar um 

breve panorama que envolva algumas das principais questões subsidiárias para esta pesquisa, 

tais como: (i) as relações entre metodologia e concepção do espaço arquitetônico, e (ii) a 

percepção do ensino segundo personagens (proponentes) diversos. Portanto, e em 

corroboração com Lawson (2011 [1980]), uma revisão que percorra a área de concepção (e, 

direta ou indiretamente, de metodologia do projeto) deve procurar mapear conceitos em torno 

da natureza e do desenvolvimento da habilidade projetiva, envolvendo conhecimentos de 

diversas ordens, tácitos e explícitos, que trabalhem, na maioria das vezes, de forma não linear, 

recorrendo a informações e processos de maneira pouco prevista. 
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2.3. APONTAMENTOS SOBRE A PESQUISA EM PROJETO NO BRASIL 

 

 Nesta seção elencam-se primeiramente os grupos de pesquisa brasileiros atuantes no 

campo do projeto, muitos dos quais originados e/ou consolidados ao longo dos anos 2000, 

período que também remonta o surgimento de importantes conferências sobre o tema no país, 

sua progressiva repercussão e influência no meio acadêmico; haja vista que, como observou 

Celani (2003, p. 5), nos períodos precedentes o ensino do projeto não era bem estruturado, 

sendo incentivados os modelos indutivo e empirista da tentativa-e-erro. 

 Em 1997, Carsalade considerou que, embora houvesse grande qualidade pertinente à 

literatura brasileira sobre o ensino de arquitetura e, mais especificamente, sobre o ensino de 

projeto, esta se apresentava bastante reduzida, indicando “(...) a necessidade de se desenvolver 

um esforço das escolas, dos professores e pesquisadores brasileiros no sentido de gerar uma 

massa crítica que possa criar bases seguras para suas ações” (CARSALADE, 1997, p.7). 

 A iniciativa inaugural sobre o tema foi o Encontro sobre o Ensino de Projeto 

Arquitetônico, UFRGS (1985) que, no entanto, configurou-se como uma “iniciativa isolada 

nem com objetivos apenas acadêmicos (...), [ao representar] também uma reação de ‘proteção 

à arquitetura moderna’ que vinha sendo ameaçada pela falta de rumo no ensino de projeto 

(PANET, 2013, p. 326). Talvez por esse motivo pouco repercutiu em nível nacional, tendo 

alcançado reverberações reduzidas no sentido de instigar o intercâmbio de informações e 

experiências acerca do que se realizava nos ateliers das nossas escolas.  

 No grupo gaúcho desponta o trabalho de Edson Mahfuz que, ainda em 1985, conferiu 

especial importância ao papel dos precedentes e das analogias no processo de criação em 

arquitetura ao defender a premissa básica de que a atividade de criação “não parte de uma 

tábula rasa nem da consideração exclusiva de aspectos estruturais e programáticos, e pode ser 

definida como uma atividade que se baseia em grande parte na interpretação e adaptação de 

precedentes” (1995 [1985], p. 69)45. 

                                                 
45 Mahfuz (1995 [1985]) elabora tal questão com a com base nas definições e exemplos dos métodos ‘inovativo’ 

e ‘tipológico’. Através do primeiro busca-se resolver um problema sem precedentes ou um problema conhecido 

de maneira diferente. Para tanto, “o uso de analogias facilita a transmissão do conhecimento através de 

comparações entre o que é familiar e o que não é, ou entre o que é familiar ao leigo e o que só é familiar ao 

iniciado” (p. 72). O autor utiliza o trabalho do bricoleur para exemplificar soluções oriundas do método 

‘inovativo’, que recorre a um “jogo heterogêneo de ferramentas e materiais, às quais não mantém nenhuma 

relação direta com projetos atuais e são o resultado de suas construções e desconstruções prévias” (p. 70). 

Diferentemente, no método ‘tipológico’ a noção de analogia se torna evidente, utilizando-se daquilo que existe 

para ordenar o novo. Ou seja, o que interessa é o objeto em si (ao qual é feita a analogia), desconsiderando-se o 

processo através do qual ele veio a ser o que é. Nesse sentido, “(...) o tipo é o ponto de partida para o processo de 

projeto, mas é principalmente um instrumento de significação” (p. 81). Como exemplo desse segundo método, 
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 Após a virada do milênio, dezoito anos após o evento na UFRGS de 1985, a iniciativa 

de promover um evento nacional na área de projeto foi retomada, desta vez com o Seminário 

Projetar (acontecido em Natal em 2003). A partir de então a pesquisa nacional sobre o 

Projeto começou a ganhar densidade, sendo estimulada pelo surgimento e/ou fortalecimento 

de linhas e grupos de pesquisa relacionados ao tema; acompanhando avanço progressivo da 

pós-graduação brasileira no campo da AU46. Ao longo dos últimos doze anos, seguiram-se 

mais seis edições do Projetar, a última (em 2015, novamente em Natal) com praticamente o 

triplo de participações47 da primeira edição (2003):  

 

A comparação entre estes dois momentos coloca em evidência a vitalidade do 

projeto como campo de pesquisa (...), demonstrada não apenas pelo aumento 

quantitativo das publicações, mas, sobretudo, pela variação nas temáticas 

tratadas (VELOSO, ELALI, 2015, p. 7).  

 

Nesse sentido, Panet (2014) ressalta a importância da ampliação do interesse pelo 

projeto como objeto de estudo no contexto acadêmico brasileiro, o que é fruto do “avanço na 

qualidade das reflexões e na diversidade de experiências que se avizinham na temática do 

ensino de projeto (...) e conduzem a um permanente estado de pesquisa e investigação” (p. 

344-345). 

 Uma breve investigação sobre os grupos nacionais, presentes no Diretório de Grupos 

de Pesquisa do CNPq (complementada com a leitura dos currículos dos seus líderes e/ou de 

pesquisadores-membros disponibilizados na Plataforma Lattes) e nas páginas virtuais dos 

programas de pós-graduação (com foco em suas áreas de concentração e linhas de pesquisa)48, 

mostrou a vitalidade da área, e suas grandes possibilidades de crescimento nos próximos anos. 

As palavras-chave (e suas variações) empregadas para tais consultas foram: projeto de 

                                                                                                                                                         
podemos citar as criações de Aldo Rossi, através das quais verificamos que o uso da tradição é a essência da 

invenção. 
46 Ainda assim, conforme levantamento realizado por Alvim (2015, p. 5), os programas de pós-graduação (PPGs) 

na área de Arquitetura, Urbanismo e Design (AUD) significam apenas 1,42% do total de PPGs em 

funcionamento no país, ou seja, um número reduzido frente ao universo de 3.791 programas registrados em 

2014. 
47 Projetar 2003: 2 conferências internacionais, 97 trabalhos publicados, dos quais 33 apresentados em mesas 

redondas e 64 em sessões de comunicação oral. Projetar 2015: 3 conferências internacionais, 245 trabalhos 

publicados, dos quais 26 apresentados em mesas redondas, 103 em sessões de comunicações orais e 116 em 

sessões de pôsteres (VELOSO; ELALI, 2015, p. 7). 
48 Salientamos que este levantamento, apesar de objetivar ser elucidativo a respeito das temáticas abordadas, é 

um recorte sintético inserido em um universo acadêmico que tem se tornado cada vez mais amplo e heterogêneo, 

não havendo pretensões em defini-lo ou esgotá-lo. Inicialmente foram listados todos os GPs em que as temáticas 

principais configuravam em suas caracterizações e nomenclaturas, além de suas inserções nas áreas de 

concentração e linhas, o que pôde indicar diretrizes e enfoques dominantes. Posteriormente, procedemos às 

análises aprofundadas da produção desses grupos. Desta forma, no sentido de finalizarmos tal verificação, 

executamos quadros com as principais palavras-chave e suas ocorrências dentro das descrições de cada grupo.  
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arquitetura (85 ocorrências), teoria do projeto (51), método(logia)s de projet(açã)o (48), 

percepção do ambiente (29), técnica(s) de projet(açã)o (25), concepção projetual (9), métodos 

de ensino/aprendizado do projeto (7) e técnicas de ensino/aprendizado do projeto (7). O 

Quadro 1 ilustra quantitativamente o número de ocorrências para cada um dos termos 

adotados em cada um dos GPs considerados mais representativos para esta análise. De forma 

sucinta, nota-se que:  

(i) O termo ‘projeto de arquitetura’ consta nas caracterizações e nomenclaturas de 

dezenas de GPs nacionais, porém são poucos os grupos que o enfocam, de fato, 

como objeto de estudos;  

(ii)  Os GPs melhor consolidados encontram-se vinculados a programas de pós-

graduação de maior tradição em pesquisa nesta área, dentre os quais citamos as 

Universidades Federais do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Rio de Janeiro 

(UFRJ) (cada qual com dois GPs) e a UFRN (com as pesquisas de Projeto 

centralizadas em um único e heterogêneo GP);  

(iii) No estado de São Paulo evidencia-se um crescente interesse pela pesquisa na 

área de Projeto. Na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), após 

recente emancipação do curso de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

desvinculando-se do programa em Engenharia Civil, houve melhor 

consolidação de suas linhas de pesquisas e grupos, possuindo atualmente dois 

deles específicos para o estudo do Projeto. A Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM) prossegue com a pulverização de seus GPs, entretanto, as 

pesquisas na área de Projeto são numerosas. O Instituto de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP) apresenta pesquisas 

sobre Projeto desenvolvidas em áreas, linhas e GPs diversos (tanto com 

enfoque teórico, quanto tecnológico). Inversamente, a Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) mantém 

um grupo específico em Projeto, com produção percentualmente pequena 

frente aos demais grupos da instituição;  

(iv) Interesse crescente também ocorre na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), num momento que coincidiu com o ingresso de novos professores no 

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU) e 

incremento e/ou criação de GPs daquela instituição, na qual o enfoque das 

pesquisas mantém-se fiel à tradição daquela Escola, fortemente vinculada às 

áreas de humanidades;  
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(v) O Grupo Projetar (UFRN) é o único GP nacional que explicita conexão entre o 

Projeto e a Percepção do Ambiente, indicando a possibilidade destas 

disciplinas se imbricarem;  

(vi) Alguns dos novos programas de pós-graduação em AU em fase de 

consolidação possuem GPs na área do Projeto, como nas Universidades 

Federais de Juiz de Fora (UFJF), de Viçosa (UFV) e do Pará (UFPA), além de 

chamar a atenção o mestrado específico em Metodologia de Projeto, da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

 

Quadro 1 – Relação de grupos de pesquisa brasileiros na área de Projeto e seus principais enfoques. 
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UEM: ARQ3          

UFAL: Grupo de estudos em Projeto de Arquitetura         

UFMG: Teoria do Projeto         

UFMG: Ensino de Arquitetura e Urbanismo         

UFRGS: Construção Formal         

UFRGS: Teoria e Prática do Projeto         

UFRJ: Ensino de Arquitetura         

UFRJ: META         

UFRN: Projetar         

UFSC: NUCOMO         

Unicamp: Metodologia de Projeto em Arquitetura         

Unicamp: Teorias e tecnologias aplicadas ao Projeto         

UPM: Arquitetura e Construção         

UPM: Arquitetura: Projeto & Pesquisa & Ensino         

UPM: Arquitetura: Projeto: Crítica         

UPM: Arquitetura, processo de projeto, análise 

digital 
        

USP-FAU: Projeto, pesquisa e ensino         

USP-IAU: Grupo Quadro         

USP-IAU: Rede bras.de pesq. e inovação de 

projetos 
        

Fonte: Levantamento realizado pelo autor no site dos grupos de pesquisa do CNPq. 

   

 Em discussão sobre a atual realidade dos programas de pós-graduação em AU, com 

ênfase na tríade projeto, pesquisa e inovação ocorrida no PROJETAR 2015, Alvim (2015) 

afirma que “As descrições das áreas de concentração e linhas de pesquisa revelam que o 
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número de programas que tratam da temática ‘projeto’ aumenta” (p. 9); porém, ao focar a 

última edição de um dos principais eventos nacionais sobre pesquisa49, considera que “(...) 

apesar do tema perpassar os diversos eixos temáticos, a discussão se expressou ainda com 

certa timidez, na medida em que poucos foram os simpósios que aprofundaram o projeto em 

sua relação teórico-prática e seu relevante papel social e estratégico na contemporaneidade” 

(p. 13). 

 No mesmo evento, Kowaltowski (2015) ao apresentar um levantamento realizado em 

pesquisas apoiadas entre os anos 2010 e 2013 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP), apontou para conclusões convergentes às de Alvim, indicando “(...) 

poucos estudos na área do processo de projeto. Os estudos concentraram-se em áreas como: 

conforto; habitação; modernismo; patrimônio; políticas públicas e urbanismo” (p. 3). Na 

percepção da autora, “(...) há esforços para ampliar a pesquisa em projeto e os seminários do 

Projetar são importantes para divulgarem resultados de estudos afins e reunir os pesquisadores 

da área” (idem).  

 Tal pressuposto também se confirma no âmbito da pesquisa realizada por Veloso 

(2015, p. 10) acerca das seis primeiras edições do Projetar (2003-2013), nas quais constatou 

que: 

 

a pesquisa em projeto se ampliou e avança positivamente, assim como o 

número de grupos de pesquisa e de programas de pós-graduação que têm 

esse foco, mas ainda são necessários aprofundamentos e refinamentos 

conceituais e metodológicos para a sua maturação epistemológica. 

 

 De fato, os dados acerca do panorama atual da pesquisa em projeto no Brasil mostram 

que o campo cresce progressivamente e se consolida como área do conhecimento cada vez 

mais representativa nos cursos de pós-graduações em AU, publicações e eventos. Desse 

modo, a formação do professor em projeto já apresenta notáveis oportunidades para cercar-se 

de produção científica que se avoluma e se aperfeiçoa, podendo ser utilizada em prol da 

qualidade do ensino de projeto. 

 

 

 

 

                                                 
49 Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (ENANPARQ), promovido pela 

Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ). Com última edição realizada 

em Outubro de 2014 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo (SP). 
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3. PESQUISAS SOBRE ENSINAR A PROJETAR 

 

 Na atualidade tem sido notável o desenvolvimento e a consolidação de (novos) 

intercâmbios disciplinares no campo da pesquisa sobre o ensino de projeto, muitos dos quais 

realizados em diálogo com aspectos das ciências sociais, ambientais, cultura, antropologia, 

etc. Tais pesquisas (e proposições), com os seus variados enfoques e diversidade em relação 

às atividades do projeto são importantes e depõem a favor da gênese arquitetônica, de 

natureza multidisciplinar e multidimensional. 

 No contexto contemporâneo, Kowaltowski et al. (2007) apontam para o ensino de 

arquitetura como objeto de discussão contínua, sobretudo em relação à busca por 

metodologias eficazes para aplicação no ambiente acadêmico, embora também reconheçam as 

dificuldades nesse campo, já que o processo de concepção arquitetônica geralmente é 

compreendido como informal ou vinculado a regras estéticas. Tais dificuldades também 

podem estar relacionadas ao “(...) modo fragmentado de transmissão e construção de 

conhecimento em arquitetura, por seu provável convênio ao pensamento positivista, [que] 

aparentemente constitui faceta de um sistema mais amplo, que desagrega socialmente 

profissão e ensino e afasta saberes (...)” (MANO, 2012, p. 15). Outros aspectos a destacar são 

a complexidade e as definições pouco concisas em torno do próprio objeto em questão (o 

projeto arquitetônico), considerado como “(...) uma forma única de inteligência que é 

diferente de estilos de pensamento científicos ou acadêmicos, mas tão poderoso quanto” 

(CROSS, 1982, p. 74). 

 Nesse contexto investigamos pesquisas acerca do ensino de projeto arquitetônico, 

especialmente no que se refere à fase inicial em atelier de projeto. Além disso, objetiva-se 

discutir a natureza dos objetos pesquisados de acordo com as suas especificidades, realizando 

indicações que venham a embasar nossa abordagem, e apontem para instrumentos e 

procedimentos realizados em estudos similares. Diferentemente dos itens anteriores, que 

abordaram proposições para o ensino de projeto, buscamos agora apresentar pesquisas sobre o 

mesmo, ressaltando que, sendo as proposições para o ensino de projeto pouco numerosas 

(conforme verificado anteriormente), as pesquisas envolvendo estudantes de arquitetura 

somam quantia bem mais reduzida, e menor ainda é a quantidade de investigações enfocando 

o aluno de AU em fase inicial. 

 Na primeira seção, apresentam-se entendimentos sobre: (i) projeto, desenho e ‘ideia 

projetual’; (ii) ambiente, espaço e lugar; e (iii) ‘ver’ e ‘perceber’ o ambiente da cidade, além 
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de possibilidades a respeito de leituras/análises sobre os mesmos. Em seguida, abordam-se 

pesquisas enfocadas no ensino de projeto. 

 São abordados, portanto, entendimentos tangentes à própria disciplina arquitetônica e 

aos componentes que envolvem a prática de concepção projetual, seu caráter múltiplo e 

interdisciplinar, cujo entendimento não possui delimitações precisas ou princípios teóricos 

que traduzam, de forma universal, os elementos que as envolvem ou que delimitem com 

exatidão seus saberes. 

 

3.1. ENTENDIMENTOS 

 

 Esse item abrange três noções importantes para a tese: (i) projeto, desenho ou ideia 

projetual, (ii) ambiente, e (iii) ver/perceber a cidade.  

 Para tanto é essencial ressaltar que essa investigação está centrada em: (i) alunos de 

arquitetura observados em período muito inicial de suas inserções acadêmicas; e (ii) nos 

desenhos elaborados por estes estudantes, os quais ainda não exibem a linguagem própria da 

representação arquitetônica, no que se refere a normas, códigos e caracteres, a ponto de 

podermos qualificar tais ‘desenhos’ como ‘projetos’50. Diante da dificuldade em compreender 

tais ‘desenhos’ como uma espécie de ‘projeto’, recorre-se à etimologia da palavra ‘desenho’ e 

das especificidades da mesma em língua portuguesa para aferirmos sua conformação 

etimológica e rebatimentos. Diferentemente de outros idiomas, em português a definição da 

palavra ‘desenho’ está alicerçada em dois polos: “a arte e a técnica de representar (...) um 

tema real ou imaginário” (Dicionário Brasileiro Aurélio – FERREIRA, 2004); “arte de 

desenhar” e “planta, plano” (no equivalente português, Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa). Essa natureza híbrida conserva “(...) um sentido mais amplo ligado ao conceito 

originário que se referia não só a um procedimento, um ato de produção de uma marca, de um 

signo (de-signo), como também, e principalmente, ao pensamento, ao desígnio que essa marca 

projetava” (MARTINS, 2007, p. 1). Tal fato não ocorre no inglês, por exemplo, em que “(...) 

a existência de outras expressões como drawing com outra raiz etimológica ‘especializou’ o 

sentido de cada um dos dois termos (drawing e design) não apenas pela sua existência 

arraigada nos hábitos e usos presentes no quotidiano da língua (...)” (idem, p. 2). 

 Deste modo, no contexto da língua portuguesa o significado que imprimimos aos 

‘desenhos’ dos alunos corresponde ao ‘desígnio’, “intenção, projeto, plano, propósito, 

                                                 
50 Nesse caso, entendido como instrumento que se faz compreensível por meio de linguagem técnica. 
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vontade” (Priberam), abarcando, assim, perspectivas que aproximam ‘desenho’ e ‘projeto’. 

Assim, referimo-nos aos desenhos dos estudantes como ‘ideias projetuais’ pelo fato de, 

mesmo desprovidas do arsenal técnico intrínseco às representações arquitetônicas, 

apresentarem tais ‘desígnios’. 

 Soma-se a isto, o fato de, temporalmente, o desenho ter “(...) pouca ou quase nenhuma 

participação na produção de edifícios em muitos períodos da história” (BARKI, 2003, p. 97), 

sendo o seu uso em arquitetura, relativamente recente e advindo das formulações da 

Renascença italiana51, quando foram desenvolvidas estratégias de elaboração das imagens do 

edifício antes de sua construção, fatos que reforçam nossos objetivos em torno de não reduzir 

a importância das materializações imagéticas desvinculadas das normas de representação 

projetiva. 

 Nosso enfoque, portanto, distancia-se de entendimentos que delimitam o ‘projeto’ 

alicerçado à divisão social do trabalho, enquanto reflexo da “(...) gradativa distinção entre o 

‘pensar’ e o ‘fazer’, entre o ‘conceber’, o ‘produzir’ e o ‘usar’ o espaço” (ELALI, PINHEIRO, 

2003, p. 132)52, e aproxima-se do ponto de vista de Joaquim Vieira que, no texto ‘O desenho e 

o projeto são o mesmo?’, ao argumentar sobre pontos que separam e unem tais práticas, 

aponta para o momento em que acredita haver a ruptura entre ambas: 

 

(...) pode ser considerado do desenho a revelação de uma imagem que nos 

ocorre. Essa imagem pode ter uma origem numa intensa experiência sobre a 

realidade e pode ser o resultado de um sonho ou de uma projeção de imagens 

mentais. A nossa vontade satisfaz-se na corporização bidimensional e 

codificada de uma referência dessa experiência interior. Tudo se resume a 

isso. Não está presente o desejo de transformar o resultado desse processo 

noutra realidade. Quando isso acontece considero que acaba o desenho e 

começará o projeto (VIEIRA, 1995, p. 48). 

 

 Outra noção a esclarecer é a de ambiente. Em termos gerais, nosso entendimento sobre 

esse termo corrobora a definição ampliada da Psicologia Ambiental, segundo a qual trata-se 

                                                 
51 Segundo Pinto (2007b), desde então, o projeto passou a reunir “(...) o processo heurístico (conceptuais e 

expressivos), as metodologias, os conhecimentos dos sistemas e as tecnologias construtivas, sintetizando-se no 

modo gráfico codificado que permite determinar, antever, simular e avaliar os modos de construir e habitar” (p. 

18). Foi quando se separou “(...) o ‘aqui-e-agora’ de acontecimentos passados e daquilo que podia ser imaginado, 

simulado, ou até mesmo desejado. Logrou formular ideias e propósitos que poderiam ser compartilhados. Logrou 

enxergar alternativas de futuro” (BARKI, 2003, p. 25). 
52 Os autores exemplificam tais entendimentos com citações oriundas de períodos diversos, dentre as quais 

destacamos a de Corona & Lemos, 1972 (apud ELALI, PINHEIRO, 2003, p. 132): “(...) atividade de criar 

propostas que transformam especificações em um objeto concreto”. Jones (1978 [1970]), acerca de 

compreensões de outros autores sobre o projeto, afirmou que muitas vezes elas objetivam isolar a essência do 

projeto e reduzi-lo a um método standard válido para todas as situações (p. 3). Nesse sentido, o entendimento de 

Archer faz-se representativo: “Uma finalidade – um problema controlado – uma atividade resolvida” (ARCHER, 

1965 apud JONES, 1978 [1970], p. 3). 
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de um “(...) conceito multidimensional, compreendendo o meio concreto físico em que se 

vive, natural ou construído, o qual é indissociável das condições sociais, econômicas, 

políticas, culturais e psicológicas daquele contexto específico” (CAMPOS-DE-CARVALHO, 

CAVALCANTE, NÓBREGA, 2011, p. 28). Assim, o ambiente corresponde à soma de fatores 

objetivos e subjetivos, de modo que o ser humano é entendido como parte intrínseca do meio. 

 Em consonância com tal conceito, nos utilizamos também de entendimentos acerca do 

termo espaço, considerando-o não como um meio homogêneo e único, mas como algo plural. 

Partimos, portanto, de uma natureza espacial arquitetônica/urbana vista como produto da 

linguagem e em correspondência à tese de que há tantos espaços quantas forem as suas 

representações. Nesse sentido, o conceito de Milton Santos para espaço também nos serve de 

parâmetro para possíveis elaborações. Segundo definição do autor, o espaço é 

fundamentalmente “(...) algo formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações” (SANTOS, 1996, p. 81-99). 

 Dos entendimentos que distinguem lugar das outras duas entidades aqui abordadas 

(ambiente e espaço), recorrente em algumas disciplinas elementares para esta pesquisa – 

como ocorre na Psicologia Ambiental, na Geografia e até mesmo em Arquitetura –, 

corroboramos Tuan (1983) ao indicar que parte de um espaço sem diferenciação modifica-se 

para lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. Assim, para o autor, 

“quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar” (idem, p. 83), e “o espaço 

transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado” (ibidem, p.151). De 

forma semelhante, Norberg-Schulz afirma que o lugar é mais do que uma localização 

geográfica, ou seja, mais do que um simples espaço, podendo ser entendido como “(...) a 

concreta manifestação do habitar humano” (NORBERG-SCHULZ, 1980, p. 6). 

 De acordo com estes autores, a transformação de espaços em lugares passa, 

necessariamente, pela experiência, que, por sua vez, tem influência direta na percepção e na 

cognição ambiental, no nosso caso específico, em meio urbano. 

 Em se tratando da percepção que se tem sobre o ambiente em que vivemos – nesse 

caso, eminentemente urbano –, torna-se fundamental nos voltarmos para autores que 

procuram examinar o tecido da cidade e/ou o conjunto arquitetônico para, em seguida, 

decompô-los e sintetizá-los em tipos, enquanto estruturas formais.  

 Apesar do crédito inaugural de tais análises tipológicas ser atribuídas a Severio 

Muratori – com o seu trabalho Storia Urbana di Venezia (1960), no qual o autor propõe um 

método de análise de cunho morfológico e que foi a base para o desenvolvimento de inúmeros 

estudos –, nossa principal referência é Kevin Lynch e os procedimentos metodológicos 
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enunciados em A Imagem da Cidade (escrito originalmente em 1960), construídos em torno 

da valorização da relação da pessoa com o ambiente e do real confrontado com o imaginado. 

Ao estabelecer relações e desenlaces entre a arquitetura e a paisagem urbana, utiliza-se de 

uma abordagem (que consideramos) essencial para esta tese, segundo a qual a imagem da 

cidade seria algo que se forma através de um conjunto de sensações experimentadas diante da 

observação e vivência de determinado ambiente. Para o autor, "(...) o desenvolvimento da 

imagem é um processo interativo entre observador e coisa observada, [assim sendo] é possível 

reforçar a imagem tanto através de artifícios simbólicos e do reaprendizado de quem a 

percebe, como através da reformulação do seu entorno" (LYNCH, 1997 [1960], p.12); 

valorizando o “(...) modo como as pessoas experienciam os aspectos ambientais presentes em 

seu entorno (...), não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos sociais, culturais e 

históricos” (KUHNEN, 2011, p. 250). 

 Partindo para o entendimento de cognição ambiental como etapa posterior ao 

exercício da percepção, Aragonés (1998, p.44) indica que “existem diferentes formas de 

aproximar-se do estudo da cognição ambiental”, tais como: “atividade de conhecer, pela 

aquisição, organização e uso do conhecimento (...), [ou seja, um] processo de chegar a 

conhecer, mas não os seus conteúdos” (NEISSER, 1981, p. 23) ou “conhecimento, imagens, 

informação, impressões e crenças que os indivíduos e grupos têm sobre os aspectos 

elementares, estruturais, funcionais e simbólicos dos ambientes físicos, reais ou imaginários, 

sociais, culturais, econômicos e políticos” (MOORE, DOLLEDGE, 1976, p. 3). 

 Acerca da aproximação da disciplina arquitetônica para com os conceitos cristalizados 

pela Psicologia Ambiental, em parte aplicados nesta tese, apontamos para a observação de 

Prak (1977 apud SALAMA, 2008, p. 109), segundo o qual “a principal razão desta disciplina 

(a Psicologia Ambiental) ter se tornado parte essencial da Arquitetura é simplesmente porque 

o senso comum do arquiteto não é equivalente ao senso do usuário”. Esse pensamento é 

reforçado numa formulação do próprio Salama sobre o diálogo e complementaridades entre as 

duas disciplinas, ao comentar que ”uma classe de principiantes em ‘projeto de arquitetura’ ou 

de ‘relação pessoa-ambiente’ poderia e deveria envolver exercícios de análise crítica sobre a 

forma de como as pessoas percebem e compreendem o ambiente construído” (SALAMA, 

2008, p.103).  

 Complementando esse argumento, cabe levantar a crítica de Pallasmaa (2006) sobre as 

limitações da Arquitetura decorrentes dos excessos do oculocentrismo (superioridade da visão 

sobre os outros sentidos humanos); paradigma que ainda persiste na cultura ocidental e que 

restringe a plenitude da percepção gerada através da atividade sinestésica, pois envolve “uma 
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interpretação absoluta do conhecimento onde verdade e realidade são centradas e geradas a 

partir do campo da visão” (p. 16).  

 Por sua vez, ao discutirem memória espacial, Ozak e Gokmen (2009) indicam que ela 

é criada por meio de três processos: detecção, percepção e codificação53. Para ‘detectar’ o 

espaço a pessoa utiliza a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar a fim de ter uma ideia 

dos componentes físicos do espaço e dos fenômenos que ocorrem nele. Na fase de 

‘percepção’, ocorrem os alcances individuais e alguns julgamentos, na formação dos quais são 

aplicados critérios próprios para avaliação dos dados recolhidos no processo anterior, o que 

reforça as diferenças individuais. Na fase final, o espaço percebido é ‘codificado’ para a 

memória de longo prazo, através de processos como associação, correspondência, comparação 

e orientação. 

 Nesse sentido, apesar de reconhecermos a importância desse processo, nosso estudo 

prioriza o termo ‘percepção’ pois, corroborando Arnheim (1969), acreditamos que quaisquer 

separações entre ver/perceber e pensar/raciocinar é irreal e pode conduzir ao engano. 

 

3.2. OLHARES PARA O (ENSINO DE) PROJETO 

 

 Na atualidade, acentua-se a curiosidade de pesquisadores em prol das investigações a 

respeito do ensino de projeto, não somente nos principais centros de excelência acadêmica, 

como Estados Unidos e Europa, mas também em regiões emergentes, como China, Turquia, 

Israel, Austrália, Nova Zelândia e Brasil. Tendo como referência pesquisas recentes, observa-

se que suas bases conceituais tendem a apontar, sobremaneira, para direções contrárias 

àquelas que consideravam o processo criativo como uma caixa-preta: “onde ocorreriam 

sinapses e funções cerebrais imperscrutáveis” (CARSALADE, 1997, p. 138). Assim como 

vários autores apontam, Kruger e Gorovitz (1985) aproximam os meados da década de 1960 

como ponto de partida para preocupações em desvendar o conteúdo desta caixa, sendo 

gradativamente desmistificada. A partir deste momento, a notória caixa preta (black box) 

esboçou-se cada vez mais transparente (glass box54). 

                                                 
53 ‘Detectar’ o espaço utiliza-se dos sentidos como visão, audição, tato, olfato e paladar para ter uma ideia dos 

componentes físicos do espaço e dos fenômenos que ocorrem nele. Na fase de ‘percepção’, ocorrem os alcances 

individuais, alguns julgamentos, aplicando uma espécie de avaliação própria para os dados recolhidos no 

processo de detecção. As diferenças individuais vêm à tona na percepção do espaço. Na final fase, o espaço 

percebido é ‘codificado’ para a memória de longo prazo, através de processos tais como associação, 

correspondência, comparação e orientação (OYMEN, GOKMEN, 2009 apud YAZICI, 2013, p. 1005). 
54 Segundo Christopher Jones (1978 [1970]), um dos teóricos precursores a expressarem a metáfora ‘black box x 

glass box’, “a maioria dos métodos de projetação estão interessados (...) na exteriorização do pensamento de 

projeto, estando, portanto, baseados em pressupostos racionais mais do que místicos. Supõe-se (desta forma) que 



65 

 O precursor relato de Donald Schön a partir de sua inserção como participante ouvinte 

em atelier de projeto de arquitetura no Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados 

Unidos, na década de 198055, reverbera até o tempo presente. A pesquisa analisou as 

diferentes formas de comunicação entre professores e alunos dentro do atelier de projeto, não 

se detendo no produto arquitetônico. Seu exame centrou-se na metodologia de projetação e 

nos componentes humanos envolvidos no processo, e não no produto obtido. Schön, que era 

pedagogo (e não arquiteto), se inseriu numa posição de distanciamento consciente para não 

interferir no processo de aprendizado dos alunos. Com base em uma observação atenta, o 

autor traçou os diferentes perfis de estudantes, implicitamente classificados segundo as suas 

facilidades de compreensão e sintonia com os discursos dos professores. Assim sendo, a 

multiplicidade dos elementos de investigação – os discursos, os desenhos, as indicações 

projetuais e os problemas a serem solucionados –, se exprimiram imbricados entre si. 

 Porém, mesmo que nas últimas décadas o ensino de projeto tenha recomeçado56 a ser 

tratado como objeto de estudos e enxergado como uma área específica do conhecimento 

percebe-se que há um amplo espaço ainda inexplorado para a averiguação de elementos em 

prol da construção de diretrizes metodológicas para esta conformidade. Se compararmos, por 

exemplo, os números de pesquisas entre as subáreas de AU em quaisquer bancos de teses e 

dissertações (principalmente nacionais e latino-europeus), constataremos a ainda reduzida 

proporção da produção acadêmica na área de projeto. Ademais, se considerarmos apenas as 

pesquisas relacionadas ao ensino de projeto em fase introdutória, tema abordado por esta tese, 

o afunilamento se acentua. 

                                                                                                                                                         
o processo de projetação seja totalmente explicável, mesmo que o projetista seja incapaz de expressar todas as 

decisões que toma. (...); (enquanto que, acerca das proposições de uma minoria, enquadradas na categoria ‘black 

box’, sugere-se que) a parte mais valiosa do processo do projeto produza-se na mente do projetista e, 

parcialmente fora do seu controle consciente” (JONES, 1978 [1970], p. 40-43). Entendimentos advindos de 

teóricos brasileiros, como os de Elvan Silva, assim como de outros contemporâneos a ele [como Mahfuz (1995), 

Veloso e Elali (2003), Carsalade (2003), Lassance (2003)], busca(ra)m compreender o processo 

criativo/conceptivo em si, comumente utilizando-se de mesma contraposição metafórica, com especial tendência 

a procurar conhecer o modo de funcionamento desse processo (SILVA, 2006 [1984], p. 56). Compreensão 

ressaltada também por Vicente Del Rio (1998, p. 207), ao condenar o distanciamento entre prática arquitetônica 

e conhecimento científico, o que tornaria a criatividade mera intuição. Por sua vez, tal compreensão encontra 

resistência em algumas formulações, como a de Jorge Cruz Pinto (2007a, p. 32; 2007b, p. 73) sobre a dificuldade 

de acessar grande parte dos processos conceptuais da produção arquitetônica, fazendo parte de uma caixa negra 

de difícil acesso. 
55 D. Schön, The Reflective Practitioner (London: Temple-Smith,1983). Na versão brasileira, Educando o 

profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
56 Privilegiou-se o verbo recomeçar (e não começar) no sentido da considerar as (poucas) pesquisas anteriores ao 

século XX. Sendo estas (re)iniciadas com mais força somente após a década de 1950. Bayazit (2004, p. 28) 

informa que a maioria das pesquisas em design originaram-se em decorrência da escassez de recursos do pós 

Segunda Guerra Mundial, dando impulso à criação de novas maneiras de resolver os problemas existentes. 
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 Diferentemente da Pedagogia, que transborda um sem número de metodologias que 

tratam da formação escolar do aluno iniciante, em AU o professor se sente (quase que) 

impelido a adotar procedimentos de caráter personalista que, muitas vezes, têm como base a 

sua experiência enquanto ex-aluno e/ou profissional. Segundo Billings e Akkach (1992) e 

Snodgrass e Coyne (1991) essa dificuldade provavelmente se deve ao fato de muitos dos 

educadores no campo do projeto de arquitetura acreditarem que o processo de projeto não 

assume forma sistemática, de modo que a aplicação de metodologias, muitas das quais tidas 

como meramente lógicas, é entendido como algo incapacitante em vez de habilitador. Em 

outras palavras, eles não compreendem o projeto como um produto que surge da agregação de 

fatos objetivos. Soma-se a isto 

 
o longo processo de gestação dialética da arquitetura (...) até se chegar à 

solução final, [que] não é geralmente revelado, ou por vezes é falsamente 

construído a posteriori (...), [de modo que] grande parte das publicações 

mostra geralmente a obra acabada, o objeto ou a sua representação final (...); 

mostram a ‘forma formada’ e não a ‘forma formante’ (PINTO, 2007a, p. 33). 

  

 A complexidade que envolve tais questões relacionadas ao projeto (e seu ensino e/ou 

método) traduz-se, de certo modo, sobre a aparente base científica (e polarização) de grande 

parte de suas abordagens, buscando fazer distinções entre ciência e projeto. 

 
Pode haver, de fato, uma distinção fundamental e ela deve ser feita: o 

método pode ser vital para a prática da ciência (em que valida os resultados), 

mas não para a prática de concepção (em que os resultados não têm de ser 

reprodutíveis, e, na maioria dos casos, não devem ser repetidos, ou copiados) 

(CROSS, 2001, p.51). 

 

 Contudo, mesmo que pesquisas e proposições metodológicas direcionadas ao atelier 

de projeto não sejam unanimidade entre os pesquisadores da área, tais empreitadas são cada 

vez mais comuns na atualidade. Nesse aspecto, a leitura realizada por Schön (2000 [1983]) é 

tida como uma espécie de alavancagem para tanto, já que nos últimos anos há um crescente 

interesse em estudar os aspectos cognitivos do projeto como base para o ensino: “(tal 

empreitada) foi um ponto de virada, com sua ênfase na importância dos estudos empíricos 

sobre a ideia do projeto, estudos cognitivos57 e pedagogia” (YAZICI, 2013, p. 1005); “(...) 

desafiou-se explicitamente a doutrina positivista subjacente a grande parte do movimento 

                                                 
57 Parte dos pressupostos de Arthur Efland acerca do duradouro receio de investigações sobre cognição formula-

se da seguinte forma: “Uma das razões do esquecimento (ou ausência) de estudos psicológicos sobre o papel da 

imaginação na cognição não é um fato simplesmente acidental. Uma das hipóteses se deve à influência restritiva 

do positivismo no século XX; em contrapartida, temas acerca da imaginação e concepção artística foram 

amplamente discutidos nos círculos literários e de psicologia ao longo do século XIX” (EFLAND, 2008. p.318). 
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‘design science’ e ofereceu, ao contrário, um paradigma construtivista para tanto” (CROSS, 

2001, p. 53). 

 

Seguindo Schön e outros, muitos pesquisadores no campo do design já 

perceberam que tal prática de fato tem sua própria cultura intelectual forte e 

adequada, e que devemos evitar inundar as nossas pesquisas com diferentes 

culturas importadas das ciências ou das artes. Isso não significa que devemos 

ignorar completamente estas outras culturas (ibidem, p. 55). 

 

 No Brasil essa postura é corroborada por Veloso e Elali (2003) que, mesmo apontando 

para crescente número de publicações e conferências nacionais sobre o projeto, indicam que 

muitos estudos “acabam por se perder no nebuloso terreno da interdisciplinaridade, 

provavelmente devido à arquitetura ter se acostumado a tomar emprestado de outros campos a 

maior parte de seus conceitos e métodos de análises de seus objetos” (p. 104). Partindo-se 

dessa perspectiva, as importantes leituras e autocríticas acerca do processo de concepção 

arquitetônica e ensino de projeto, algumas vezes, apenas tangenciam os principais agentes do 

processo didático, ou seja, o aluno, o ambiente, o projeto, e todas as possíveis interações entre 

eles. 

 Schön (2000), por exemplo, analisa as diferentes formas de comunicação entre 

professores e alunos dentro do atelier de projeto e não se detém no produto arquitetônico, isto 

é, seu exame é centrado na metodologia de projeto e nos componentes humanos desde 

processo; e não no produto obtido. Se considerada como análise do processo de 

concepção/projetação, o procedimento de Schön (2000), executa o que podemos chamar de 

‘leitura de uma realidade de primeira ordem’, realizada por meio de papeis, fotos, gravações, 

observações diretas. 

 Num outro sentido, as leituras feitas por Zevi (2002) e por Frampton (1997) – o 

primeiro acerca do espaço interior, com ênfase na arché (escalas, diretrizes e leitura 

comparada), e o segundo com predomínio da percepção da dimensão tectônica –, pouco 

tratam do processo de concepção em si, pois seu foco é o objeto arquitetônico concluído (o 

edifício). Suas análises centram-se no partido, no conceito arquitetônico e nos componentes 

físicos que neles se insere. 

 Por sua vez, Moneo (2009), em leitura acerca do trabalho de oito arquitetos 

contemporâneos, faz referência ao processo de concepção, mas não o evidencia 

completamente. O autor parte da obra acabada (ou, em poucos casos, do projeto finalizado) 

para, em seguida, procurar desvendar a maneira como cada personagem conduz o seu 

trabalho, deduzindo-o a partir de desenhos bidimensionais (plantas e cortes) que dão suporte 
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às interpretações58. Assim, também centrado no partido, conceito e componentes da obra, 

Moneo (2009) utiliza um método analítico voltado para uma realidade de segunda ordem, a 

partir da qual os vestígios do processo não mais existem; somente seu produto final: o 

edifício.  

 Sob um terceiro ponto de vista, Boudon (2001), em sua defesa das análises executadas 

a partir dos resquícios do pensamento projetual, propõe categorias de leituras, que denomina 

‘escalas’ (geográfica, simbólica, etc.). Procedimentos dessa natureza são defendidos por 

Efland, ao afirmar que categorizações 

 

(...) são conquistas cognitivas e não propriedades do mundo como tal. 

Emergem do esforço da mente para organizar o que é dado pela percepção, 

no esforço de assegurar o significado. Não fosse a capacidade de categorizar, 

cedo nos tornaríamos “escravos do particular”. (EFLAND, 2008, p. 325) 

 

 Já em relação ao exame do objeto arquitetônico é importante mencionar Montaner 

(2007, p. 10-27), cuja crítica está situada a entre dois extremos ilusórios: o excesso 

racionalista e metodológico de um lado e, de outro, o excesso irracionalista que alega a 

inutilidade de toda a crítica diante da obra de arte59. O autor defende a sua visão pessoal 

acerca das semelhanças entre crítica e filosofia, sendo estas, originárias da dúvida, da 

indagação e passíveis de erros e mudanças. 

 Em diagnóstico sintético sobre problemas da pesquisa/ensino em projeto, Carvalho e 

Savignon (2012) identificaram que autores estrangeiros (como DUTTON, 1991; SALAMA, 

1997; SCHÖN, 2000; CORONA-MARTINEZ, 2000) e brasileiros (entre outros, SILVA, 

1984, 1986, 2003, 2007; COMAS, 1986; MAHFUZ, 1986, 1995, 2003, 2007; VELOSO, 

ELALI, 2003; ELALI, 2007; RHEINGANTZ, 1998, 2003), apontam diferentes tipos de 

                                                 
58 Ao discorrer sobre, por exemplo, a Casa II, de Peter Eisenman – um dos personagens analisados –, embora 

Moneo defenda que a “insistência [do arquiteto] em valorizar o processo nos faça pensar que a Casa II reivindica 

uma leitura que reconduza à sua reconstituição: a intelecção do processo como alternativa à emoção sensorial” 

(2009, p. 149), o autor recorre a inferências decorrentes do próprio espaço arquitetônico: “(...) em lugar de nos 

sentirmos confinados pelo espaço, tentaríamos deduzir que a malha de pilares estava na origem desta arquitetura, 

submetida mais tarde ao deslocamento” (idem). Apesar disso, Moneo defende a “biografia do projeto”, como 

algo que “interessa, mais do que a própria obra de arquitetura (...), daí o interesse pela conservação viva do 

testemunho do seu processo de gestação” (ibidem, p. 142). 
59 Em observação aos procedimentos acerca da crítica da obra de arte, Susan Sontag (1987 [1964]) defende que a 

melhor crítica seria aquela que conseguisse conciliar considerações sobre o conteúdo com considerações sobre a 

forma. A autora chama a atenção, em seu texto mais difundido (original de 1964), para possíveis riscos acerca de 

análises que possam vir a reduzir a complexidade do objeto artístico, defendendo uma análise crítica limitada, 

que estimule a sentir e a ouvir as coisas com mais profundidade e atenção, revelando, assim, o objeto analisado 

sem corrompê-lo. Em nosso entendimento, significado e conteúdo são para Sontag e Montaner, respectivamente, 

duas entidades que fazem alusão à obra de arte em profundidade. No primeiro caso, a autora defende que a 

crítica revele a superfície da obra, sem procurar seu significado. No segundo, o autor é claro em atribuir mais 

densidade ideológica à crítica. 
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abordagens para as questões pedagógicas relacionadas à ação projetual, no entanto sustentam 

alguns pontos em comum. Dentre estes pontos destacamos: (i) desprezo do conhecimento 

prévio e da motivação do aluno; (ii) forte embasamento na intuição e na criação; (iii) 

ancoragem nas atividades práticas – ensino operacional – sem espaço para a teoria; (iv) maior 

hierarquia do professor sobre o aluno, tornando o ensino centralizado na experiência do 

docente (CARVALHO, SAUVIGNON, 2012, p. 6).  

 Em contraponto a esse tipo de constatação, pesquisadores preocupados com o 

desenvolvimento da educação superior em AU estimulam os educadores a  

 

refletir sobre os métodos de ensino em atelier e aspirar por novos valores, 

especialmente baseados no pensamento criativo. Até hoje são observados 

conflitos ou mesmo a resistência sobre a importância e a validade do 

emprego de métodos e práticas didático-pedagógicas no ensino de 

arquitetura (JEFFRIES, 2007, apud MOSCH, 2009, p. 77). 

 

 Devido a sua atuação em grupos de pesquisa, publicações e conferências relacionados 

ao design methods e design education, alguns dos autores nacionais supracitados são 

considerados precursores do assunto no país em função das repercussões de sua atividade 

sobre o tema e de terem alavancado vários trabalhos brasileiros do gênero realizados nas 

últimas décadas, notadamente teses e dissertações.  

 Dentre estes pioneiros nacionais nas pesquisas sobre a projetação, destacamos, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Elvan Silva e Edson Mahfuz. Silva exerceu 

papel dianteiro no processo de discussão do ensino de projeto. Seus trabalhos trazem 

importantes indagações sobre as investigações teóricas no domínio do projeto arquitetônico 

(SILVA, 2003, 2004a), sobre o ensino de projeto e concepções dominantes (SILVA, 2004b, 

1986), além de sua definição e entendimentos (SILVA, 1994, 1984). Os estudos de Mahfuz 

revisam maneiras de conceber-se e materializar o espaço arquitetônico, com especial enfoque 

sobre a concepção moderna (2013, 2009, 2004, 2003, 2001, 1986). Ensaio sobre a razão 

compositiva (MAHFUZ, 1985), sua obra de maior repercussão, por muitos anos foi uma das 

raras referências sobre a teoria do projeto no Brasil.  

 Na Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio Carsalade (2013, 2011, 2009, 2001, 

1998a) inseriu-se como personagem atuante no campo do ensino de projeto a partir da década 

de 1990, ao realizar abordagem sobre a arte e o ensino de arquitetura (CARSALADE, 1989). 

Em alguns de seus estudos, o autor destaca os pressupostos construtivistas no processo de 

ensino/aprendizagem, indicando o envolvimento social do aluno como condição básica frente 

às situações concretas (CARSALADE, 2003, 1998, 1997). 
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 Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Afonso Rheingantz desenvolveu 

uma série de trabalhos sobre a aplicação de teorias, métodos e procedimentos da pedagogia no 

ensino de arquitetura, não raro acompanhados de visão crítica sobre a formatação tradicional 

do atelier de projeto e proposições no sentido de transformá-lo (RHEINGANTZ, CUNHA, 

KREBS, 2015; RHEINGANTZ, AZEVEDO, 2014; CARVALHO, RHEINGANTZ, 2013; 

FONSECA, RHEINGANTZ, 2009 e 2011). Muitos destes trabalhos têm inspiração no 

pensamento de teóricos da educação como George Snyders, Paulo Freire, Rubem Alves, Lev 

Vygotsky, Maturana e Valera, entre outros (FIGUEIREDO, RHEINGANTZ, 2010; 

RHEINGANTZ et al 2006; RHEINGANTZ, PINHEIRO, 2004).  

 Em caminho semelhante, na Universidade Estadual de Campinas, Doris Kowaltowski 

constantemente recorre às teorias da pedagogia em seus estudos, estabelecendo conexões 

entre elas e a disciplina arquitetônica, inclusive no tocante à materialização do pensamento 

educacional em edifícios escolares (2011). A autora exerce influente papel no sentido de 

difundir no Brasil entendimentos acerca do processo projetual, com ênfase para a discussão 

sobre metodologias de projeto e sobre a programação projetual (programming), e para o 

desenvolvimento de abordagens teórico-conceituais e tecnológicas essenciais à realização de 

projetos adequados em termos de conforto ambiental e que levem em consideração a opinião 

dos usuários (KOWALTOWSKI, DELIBERADOR, 2014 e 2010; KOWALTOWSKI, 

MOREIRA, 2011 e 2009; BERNARDI, KOWALTOWSKI, 2010 e 2006; KOWALTOWSKI 

et al, 2006 e 2001; KOWALTOWSKI, CELANI, GIACAGLIA, 2003), 

 Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os estudos realizados por Maísa 

Veloso e pelo grupo de pesquisa que lidera – Grupo PROJETAR: projeto de arquitetura e 

percepção do ambiente – centram-se nas reflexões sobre o processo de projeto, a pesquisa e o 

ensino de arquitetura em suas diversas fases e níveis, potenciando reverberações das teorias 

do projeto no meio profissional e na formação do professorado, por meio da análise da 

produção acadêmica na área (TFGs, teses e dissertações), da investigação de metodologias 

projetuais e da participação/promoção de workshops e oficinas temporárias (VELOSO, 2015, 

2014, 2011, 2009 e 1999; LIMA, VELOSO, 2013; VELOSO, ELALI, 2011, 2004 e 2003; 

VELOSO et al, 2015; ANDRADE, VELOSO, 2007).  

 O quadro geral traçado nesse item indica o crescimento quantitativo e qualitativo da 

pesquisa no campo do projeto, tanto em nível mundial quanto no Brasil (mesmo que 

tardiamente, em relação aos países de cultura anglo-saxã europeus e norte-americanos – cf. 

Capítulo 2). Em revisão sobre as últimas quatro décadas de pesquisa em projeto, Bayazit 

(2004, p. 28) ressalta a importância atual da pesquisa em projeto e a sua relevância para o 
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desenvolvimento e aplicação de metodologias quer em meio acadêmico quer profissional. 

Segundo a autora, os estudos nas disciplinas de design podem beneficiar-se pela utilização de 

métodos derivados da economia, ergonomia, gestão, psicologia (social e ambiental) e 

semântica. 

 Assim, embora muitos teóricos enxerguem o tempo presente como um momento 

impregnado de problemas e indefinições, talvez sejam justamente tais questionamentos que 

venham a promover a busca de soluções criativas e inovadoras em prol da qualidade de ensino 

de projeto, conforme apresentado na seção seguinte, que trata especificamente de pesquisas 

(acompanhadas de proposições, em alguns casos) junto às fases iniciais de ensino de projeto. 

Dentre as frentes investigativas localizadas, percebem-se a busca por um diálogo 

interdisciplinar consistente e a multiplicidade dos resultados alcançados. 

 

3.2.1. O ensino de projeto em fase inicial 

 

 Ao longo desta seção abordam-se pesquisas que, de algum modo, tangenciam o nosso 

tema, principalmente por focarem o aluno em fase de iniciação no atelier de projeto. Dentre os 

assuntos mais frequentes (descritos a seguir), elencam-se: (i) estudos sobre cognição, 

aprendizagem, analogias, preferências, etc. comparando-se diferentes níveis em AU e/ou 

diferentes cursos de graduação; (ii) testagens de proposições metodológicas, muitas das quais 

constituídas por tecnologias digitais; e (iii) pesquisas comparativas transculturais focadas nas 

diferenças de origem dos estudantes, especialmente no comportamento dos mesmos. 

 No primeiro grupo – que ressaltamos em virtude de nosso estudo empírico voltar-se 

para possíveis diferenças entre desenhos de alunos de acordo com os ambientes de vivência 

nos quais estão inseridos – chama-nos a atenção o estudo de Yasemin Yazici (2012), da 

Universidade de Istambul, Turquia, que, ao pesquisar empiricamente os efeitos de 

experiências espaciais (spatial experiences) e estilos cognitivos (cognitive styles) no processo 

de resolução de projeto desenvolvido por estudantes no primeiro ano do curso de AU, 

concluiu que os estilos cognitivos dos alunos influenciaram seus próprios métodos de 

concepção, ordem e duração; enquanto que, diferentemente, as experiências espaciais não 

tiveram efeito significativo sobre o método. 

 Também foram localizadas pesquisas desenvolvidas em torno dos estilos de 

aprendizagem ao longo dos primeiros anos de curso. Demirkan e Demirbas (2008), por 

exemplo, defendem esse tipo de estudo a fim de “assegurar que os instrutores de projeto 

possam relacionar conceitos de aprendizagem para as condições específicas durante o 
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processo (...), (estimulando) os alunos ‘divergentes’ a exibirem o seu leque de ideias e formas 

de resolução de problemas” (p. 357). Wu e Weng (2012), em estudo sobre os diferentes tipos 

de pensamento analógico como forma de “(...) melhorar a aprendizagem de alunos e sua 

performance futura na carreira” (p. 1017). Para tanto, os autores utilizaram calouros do curso 

de AU da Universidade de Tecnologia da China para explorarem o uso de um método que, 

segundo os pesquisadores “(...) na dimensão do desenvolvimento cognitivo, o professor utiliza 

casos análogos para orientar os alunos a descobrir diferenças entre seus conceitos existentes e 

conceitos aprendidos” (idem, p. 1033). 

 Na série de estudos realizada por Demirbas e Demirkan (2000, 2003, 2007, 2008, 

2010), na busca de relações entre estilos de aprendizagem, desempenho de estudantes e seu 

processo de projeto, os autores criticam as escassas pesquisas similares, afirmando que “a 

maior parte dos estudos recentes sobre educação do projeto arquitetônico foca ou no ensino 

auxiliado por computador, ou no ensino à distância; alguns outros lidam com o estúdio de 

projeto como um ambiente ou com o processo dentro do estúdio” (2003, p. 437). No estudo de 

2003, os autores avaliaram desenhos dos estudantes novatos, trabalho que se tornou referência 

importante para a definição metodológica dos estudos empíricos realizados nessa tese, embora 

em alguns pontos as informações a respeito sejam um tanto genéricas60. 

 Outro estudo parcialmente relacionado ao nosso, solicitou a alunos de diferentes níveis 

(inclusive aos de primeiro ano) que projetassem (to design, no original) um ponto de ônibus. 

E que, em todas as outras tarefas enunciadas pela pesquisa, tal objetivo deveria permanecer 

em mente. O objetivo do estudo buscou conhecer as estratégias cognitivas de raciocínio 

analógico, comparando estudantes em nível inicial, intermediário, avançado e arquitetos. Mais 

nos interessa, nesse caso, como se deu a leitura do material gráfico produzido, haja vista que 

“(...) na época deste estudo os calouros investigados estavam na primeira ou segunda semana 

de sua educação arquitetônica, o que sugere que não tinham experiência em projeto” (OZGU, 

DOGAN, 2013, p. 168-169). Nesse sentido, os pesquisadores isentaram-se de avaliar o 

material, conformando um painel de especialistas para tanto. 

                                                 
60 A 'escala de classificação' utilizada foi projetada para duas fases. Os produtos destas fases foram avaliados em 

três categorias de item; correção da escada (características de design), aplicação de regras de desenho técnico 

(desenho técnico recursos) e qualidade de apresentação (características artísticas). Cada item foi avaliado através 

de alguns subitens para cada trabalho desenho (primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e seção). Assim, se 

um desenho não estava presente, os subitens também não seriam considerados para esse pedaço desenho. Os 

subitens de correção das regras escadaria e desenho técnico foram avaliados por meio de uma classificação de 

três escalas como correto incorreto e, em caso de ausência de foi adicionado um subitem '0'. Outra classificação 

(bom para ruim) foi projetada para qualidade de apresentação dos produtos. A soma destes três pontuações deu a 

pontuação geral de 180 para o exercício existente. 
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 Assim como Ozgu e Dogan (2013), muitos dos estudos localizados têm como 

premissa aprofundar-se nos aspectos que tangem à criatividade, vista como uma espécie de 

produto de relações analógicas: entre domínios distintos e distantes (JOHNSON-LAIRD, 

1989); entre semelhanças relacionais de ordem superior e semelhanças superficiais 

(GENTNER et al, 1993); associadas à metáforas (TOURANGEAU; STERNBERG, 1981) 

(Idem, p. 174). 

 Pesquisadores de diversas partes do mundo têm discutido diferenças entre 

profissionais e estudantes ‘novatos’ e ‘especialistas’ (novices and experts designers) em 

relação às estruturas de conhecimento e utilização de metáforas e analogias. Casakin (2004), 

da Universidade de Ariel, Israel, observou que, enquanto projetistas novatos são geralmente 

bem sucedidos no uso de metáforas no início do processo de projeto, especificamente na 

definição de seus conceitos, eles tendem a ter um mau desempenho nas fases finais do 

processo de projeto. Ozkan e Dogan (2013), pesquisadores da Faculdade de Arquitetura de 

Izmir, Turquia, compararam estratégias cognitivas de raciocínio analógico entre novices e 

experts a partir de um grupo bastante amplo e diversificado de participantes, utilizando quatro 

categorias de displays visuais (perto, perto/distante, médio/distante, e distante). Apesar dos 

pesquisadores turcos entenderem os estudos de analogia em projeto como inconclusivos, eles 

demonstraram que as analogias preferidas variavam significativamente conforme as etapas de 

especialização, indicando que os calouros eram mais propensos a utilizarem exemplos 

distantes e estabelecer semelhanças apenas superficiais entre grupos.  

 Outro estudo semelhante desenvolvido na Universidade de Zhejiang, China, verificou 

que alunos de primeiro ano tendiam a colocar mais esforços sobre os aspectos funcionais do 

projeto (CHAI, CEN, RUAN, 2015). Sem que nos adentremos nas especificidades das três 

pesquisas, percebe-se que esse tipo de estudo, mesmo tendo objetivos apenas similares, 

normalmente alcança resultados diferentes segundo o local de desenvolvimento/aplicação. 

 O segundo tipo de estudo refere-se às testagens de proposições pedagógicas. Também 

com objetivos voltados ao estímulo da criatividade, a pesquisa de Lozanovska e Xu (2012) 

propôs-se a verificar os efeitos de um modelo pedagógico que envolve a participação de 

crianças junto ao atelier de projeto para, de certa forma, ajudar “a superar desafios, tais como 

a falta de ideias e a frustração que experimentam no primeiro ano do estúdio de projeto” (p. 

223). Os autores, ao defenderem a ideia de que alunos iniciantes são capazes de representar as 

‘ideias de projeto’ (design ideas, no original) através de desenhos, modelos e outros meios de 

comunicação em escala. Portanto, a pesquisa observou se a criatividade e a imaginação das 

crianças de escola primária obteve êxito em inspirar os estudantes de arquitetura. Ao final, 



74 

arquitetos convidados avaliaram a empreitada como positiva sobre a criatividade das crianças 

e dos estudantes de arquitetura e também em relação a cooptar opiniões para validar a tomada 

de decisões de projeto. 

 A proposição/pesquisa de Anderson, Amdell e Christensen (2009) parte da premissa 

que, muitas vezes, os projetos/desenhos de alunos iniciantes não são vistos como subsídio em 

potencial para pesquisas. Desse modo, os autores propuseram repositório digital que armazene 

esse tipo de material, tecendo criticas a respeito de a maioria dos bancos de dados estar focada 

em teses de pós-graduação. A pesquisa inicia-se de forma propositiva, a fim de capturar e 

armazenar com segurança os arquivos digitais de alta qualidade (textos, PDFs, imagens, 

arquivos produzidos em CAD) e em seguida, fazê-los prontamente disponíveis para utilização 

futura para uma variedade de propósitos, procurando verificar os efeitos da disponibilização 

desse tipo de dado. 

 Novas ferramentas digitais também foram observadas a respeito de sua eficácia acerca 

da mistura de ambientes de aprendizagem virtuais e físicos para melhorar a experiência do 

primeiro ano por imersão de estudantes na cultura universitária. Joshua McCarthy (2010), da 

Universidade de Adelaide, Austrália, por exemplo, estendeu a obrigação de seus alunos a 

apresentarem seus trabalhos também pelo Facebook, defendendo que através da ferramenta 

alunos e professores poderiam melhor estabelecer relações sociais e compreender a origem 

dos mesmos, principalmente em relação aos estudantes estrangeiros. Tal pressuposto se 

apoiou na tese de que a educação varia de geração em geração e, como tal, o educador deve 

reconhecer e utilizar essas ‘nuances’, em vez de ignorá-las.  

 Estudo semelhante também realizado por McCarthy em 2009 indicou que a sala de 

aula virtual hospedada pelo Facebook proporcionou uma plataforma para que os estudantes 

gerassem aprendizado acadêmico e interações com colegas de primeiro ano da universidade, 

em consonância com as aspirações com os alunos da geração-Y61. Parece-nos, nesse caso, que 

o sucesso da empreitada tenha ocorrido em virtude de sua aplicação junto ao primeiro ano, 

envolvendo participantes desconhecidos e de oriundos de diferentes culturas. Por fim, ao 

apresentar ressalvas sobre a inserção de tecnologias digitais em classe, McCarthy (2009, p. 

731) utilizou-se de estudos contemporâneos para tanto, mesmo não tendo sido aplicados em 

                                                 
61 De acordo com Prensky, os ‘nativos digitais’, ou ‘geração-y’ "passaram a vida inteira cercados por e usando 

computadores, videogames, CD players, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros brinquedos e 

ferramentas da era digital" (Prensky, 2001a, p. 1 apud McCarthy, 2009 p. 729). Ele sustenta que a cultura digital 

e o ambiente em que os nativos têm crescido mudou a maneira como eles pensam: "É agora claro que, como 

resultado desse ambiente onipresente e o grande volume de sua interação com ele, os estudantes de hoje pensam 

e processam informações fundamentalmente de forma diferente de seus antecessores" (Idem). 
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atelier de projeto em fase introdutória: Waycott et al. (2010) concluíram que as formas em 

que os alunos usam tecnologias em suas interações diárias com a família e os amigos podem 

muitas vezes ser diferente de suas preferências para o uso da tecnologia na educação formal; e 

Salaway, Caruso e Nelson (2007) constataram que a preocupação de alunos com ambientes 

virtuais pode eclipsar a interação valiosa face-a-face com instrutores. 

 Pesquisas realizadas anos antes utilizando ambientes virtuais, mas não os misturando 

aos físicos, como o de Krause (2005), mostraram que a relação formada entre pares discentes 

ficou largamente embrionário como não havia uma ligação consistente ou direta entre os dois 

ambientes de ensino. Por sua vez, em outro estudo similar, realizado em 2006 também na 

Austrália, demonstrou uma nítida falta de coesão na população estudantil que diz respeito à 

tecnologia e um potencial ‘fosso digital’ entre os alunos dentro de um grupo de um único ano 

(KENNEDY et al, 2008).  

 O terceiro tipo de estudo enfoca as diferenças comportamentais entre culturas. Kayaa e 

Weber (2002) investigaram diferenças entre as percepções de alunos iniciantes turcos e norte-

americanos. Os participantes deste estudo foram estudantes de primeiro ano que viviam em 

residências universitárias. Mesmo que este estudo não tenha sido realizado sobre o atelier de 

projeto, os resultados referentes às percepções dos alunos são indicadores relevantes para o 

conhecimento sobre os mesmos; apontando diferenças significativas principalmente entre as 

estudantes turcas, que percebiam seus quartos mais lotados do que as norte-americanas, fato 

que ocorreu de modo inverso entre os participantes do sexo masculino (KAYAA; WEBER, 

2003, p. 307). Embora essa temática não tenha relação direta com a pesquisa em 

desenvolvimento, pois não investiga os desenhos dos alunos e sim suas atitudes, as diferenças 

de percepção detectadas entre os grupos pode ser um indicativo de distinções em outras 

dimensões.  

 

3.2.2. Trabalhos brasileiros sobre o ensino de projeto em fase inicial 

 

 Na busca de insumos para tratar desse assunto optamos por examinar artigos 

publicados nos anais das sete edições do Seminário Projetar, principal conferência realizada 

no Brasil sobre o projeto. A investigação mostrou participação reduzida de trabalhos sobre o 

ensino de projeto em fase introdutória do curso frente aos demais (Tabela 1), uma vez que, nas 

sete edições, totalizando 1131 artigos, destacam-se 364 trabalhos sobre ensino (32%), sendo 

apenas 21 relativos à fase introdutória, o que representa apenas 5,77% do total. 
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 Em relação às temáticas trabalhadas (Quadro 2), nas duas primeiras edições elas 

praticamente resumiram-se a descrições de experiências de ensino em atelier (GOUVEIA; 

BERNARDI, 2003; ABREU; NOGUEIRA, 2005; CONSTANTINOU; STUMPFS, 2005). Em 

2009, quando o evento realizou-se na UFRJ, abordagens mais variadas pontuaram o assunto, 

como avaliações de proposições disciplinares (PERRONE, 2009; CARVALHO, 2009) com 

enfoque no processo projetual do alunado e no desenvolvimento cognitivo humano (ELALI; 

BORBA; DAMASCENO, 2009), além de elaboração teórica baseada na epistemologia filosófica 

(MEZZO, 2009). 

 

Tabela 1 - Artigos publicados nos Seminários PROJETAR entre 2003 e 2015  

EVENTO TOTAL 

ARTIGOS 

ARTIGO SOBRE 

ENSINO 

Artigos sobre ENSINO 

NO INÍCIO do CAU 

PROJETAR 2003 93 48 1 

PROJETAR 2005 146 61 2 

PROJETAR 2007 95 4 0 

PROJETAR 2009 243 80 4 

PROJETAR 2011 167 77 8 

PROJETAR 2013 131 21 1 

PROJETAR 2015 256 73 5 

TOTAL 1131 364 21 

Fonte: Panet (2014, p. 60 – células em cinza), complementada pelo autor. 

 

 O maior número de artigos aconteceu na quinta edição do evento, realizada na UFMG. 

Entre eles as reflexões sobre experiências no atelier continuaram a dominar o assunto 

(MANENTI, 2011; FROTA, CAIXETA, 2011; SILVA; RORATO; SCHUWERTNER, 2011; 

CONSTANTINOU; STUMPFS; MOURA, 2011), algumas das quais buscando apresentar 

abordagens singulares, como uma investigação sobre a permeabilidade entre a arquitetura, as 

novas mídias e a cibernética na cultura ‘antropofágica’ brasileira (BALTAZAR DOS SANTOS; 

CABRAL FILHO, 2011) e outra alicerçada no pressuposto acerca das relações entre as ideias 

projetuais do alunado e seu ambiente de vivência (CARVALHO; SILVA, 2011). Assim como nas 

demais temáticas que conformaram o seminário, os trabalhos sobre ensino de projeto em fase 

inicial se embasaram fortemente na literatura específica da teoria do projeto (ANDRADE, 2011; 

MACHADO, 2011) que repercutia no meio acadêmico nacional tanto em relação a autores 

estrangeiros quanto brasileiros, muitos dos quais sendo referenciados por seus artigos publicados 

nas edições anteriores do evento. 

 Nas duas últimas empreitadas do Projetar, realizadas na UFBA (2013) e UFRN (2015), 

percebeu-se o empenho dos autores/pesquisadores nacionais em potencializarem o conhecimento 

gerado pelo próprio seminário e apontarem sintonias em relação ao estado da arte internacional 

sobre o ensino de projeto (HERBST; ALCANTARA, 2015).  
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Quadro 2 – Artigos alusivos à fase inicial do CAU publicados nos Seminários PROJETAR entre 2003 e 2015. 

EVENTO QUANT ARTIGO AUTOR(ES) 

PROJETAR 

2003 
1 Espaço e lugar o ensino do projeto arquitetônico Gouveia; Bernardi 

PROJETAR 

2005 
2 

Introdução ao projeto arquitetônico I:  

Iniciação ao processo criativo 

Constantinou; 

Stumps 

Ensinar projeto no primeiro ano Abreu; Nogueira 

PROJETAR 

2007 
0     

PROJETAR 

2009 
4 

Ensino e aprendizagem de projeto: primeiras incursões Perrone  

La iniciación en el proyecto de arquitectura.  

Aproximaciones a uma pedagogia poética 
Mezo  

O modelo no projeto e o projeto do modelo: considerações sobre a 

utilização dos modelos tridimensionais desde o primeiro período do 

curso de arquitetura e urbanismo 

Carvalho 

  

Começando pelas operações concretas: uma proposta de trabalho com 

alunos iniciantes em cursos de AU 

Elali; Borba; 

Damasceno 

PROJETAR 

2011 
8 

O projeto e o ambiente do aluno: reflexões sobre a relação entre projeto 

e o ambiente vivenciado 

Carvalho;  

Silva  

Ensino introdutório de projeto de arquitetura e urbanismo: por onde 

começar e que caminho seguir? 
Andrade 

Antropofagia no ensino introdutório de projeto: duas décadas de 

experiência 

Baltazar Santos; 

Cabral Filho  

Metodologia de introdução ao projeto de arquitetura e urbanismo com 

foco na criação formal e na utilização de maquetes 

Silva; Rorato; 

Schuwertner 

A experiência do desenvolvimento do processo projetual no primeiro 

semestre da Faculdade de AU 

Constatinou; 

Stumpfs; Moura 

Iniciação ao projeto: a teoria e a história no ateliê Manenti 

Arquitetando... um caminho para a introdução ao ensino da arquitetura 

e do urbanismo 
Frota; Caixeta 

Comprometimento, motivação e processo criativo: um ponto de vista e 

sua aplicação na introdução ao projeto arquitetônico 

Machado 

  

PROJETAR 

2013 
1 

A analogia como facilitadora do processo de concepção para alunos 

iniciantes de projeto arquitetônico 
Barros; Andrade 

PROJETAR 

2015 
5 

 O primeiro projeto: uma experiência de síntese do aprendizado Braga; Hilgenberg 

Mock-up de habitação 4x4x4m: primeiro exercício de projeto de 

arquitetura 

Imbronito;  

Almeida; Brasil 

Oficina II: fundamentação, instrumentação e escalas no projeto de 

arquitetura 

Costa; Almeida; 

Campos 

Do autorretrato à percepção da urbe: uma introdução ao processo 

projetual – conquistas e percalços 

Herbst; 

Alcantara 

Fundamentação em Arquitetura e Urbanismo: uma experiência 

integrada na unidade curricular Oficina I 
Brandão; Braga 

Fonte: Levantamento realizado pelo autor. 

  

 Mesmo que o interesse pela fase inicial do CAU continue a ser reduzido frente às demais e 

os artigos a seu respeito estejam predominantemente centrados no relato de experiências em 

atelier, a formatação de alguns desses trabalhos apresenta-se como estudo investigativo 

interdisciplinar, voltando-se para os campos da pedagogia (COSTA; ALMEIDA; CAMPOS, 

2015) e da psicologia (BARROS; ANDRADE, 2013), com abordagens que, de certo modo, as 

aproximam da produção científica internacional de maior relevância. 

 Apesar do evidente desenvolvimento da pesquisa brasileira sobre o projeto e seu 

ensino, a pequena quantidade de trabalhos que enfocam o ensino no início do curso se 

reafirma ao averiguarmos os artigos publicados em outro importante evento no país: o 
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Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA), organizado pela 

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA)62. Um levantamento 

realizado nos anais publicados pelos ENSEAs entre 2001 e 2015, (contemporâneos do 

Seminário Projetar), também mostrou pequeno número de trabalhos sobre o ensino de projeto 

em fase inicial (Tabela 2), tendo em vista que, nas treze últimas edições totalizaram-se 287 

artigos, sendo apenas 8 relativos à esta fase do CAU, o que representa apenas 2,79% do total. 

 

Tabela 2 - Artigos publicados nos ENSEAs entre 2001 e 2015. 

EVENTO 

TOTAL de 

artigos 

publicados 

Artigos sobre 

ENSINO no 

início do CAU 

TEMA DO EVENTO 

17° ENSEA 2001 14 0 Técnicas Retrospectivas 

18° ENSEA 2002 26 0 Projeto Político Pedagógico (PPP) 

19° ENSEA 2002 9 0 Projeto Pedagógico e Inserção Social 

20° ENSEA 2003 14 0 Experiências práticas em ambiente profissional 

21° ENSEA 2004 5 0 Habitação e Mobilidade e seu ensino 

23° ENSEA 2005 29 0 PPPs: Novas Experiências 

24° ENSEA 2006 15 1 Novas Diretrizes Curriculares 

26° ENSEA 2008 14 0 Novos perfis e padrões de qualidade para os CAUs 

27° ENSEA 2009 12 1 Ensino e Atribuição Profissional 

31° ENSEA 2012 23 0 Novos Cenários para o Ensino de AU 

32° ENSEA 2013 19 1 AU: Formação Unificada no Brasil 

33° ENSEA 2014 48 1 O Ensino de Arquitetura e Urbanismo: Teoria e Prática 

34° ENSEA 2015 59 4 Qualidade no ensino de AU 

TOTAL 287 8  

Fonte: Levantamento realizado pelo autor em site da ABEA. 

 
 Nos ENSEAs realizados entre 2001 e 2005, as temáticas trabalhadas ora centraram-se 

especificamente no Projeto Político Pedagógico (nas duas edições de 2002 e em 2005), ora 

focaram em tópicos tradicionalmente situados em etapas mais avançada dos CAUs: Técnicas 

Retrospectivas (em 2001) e Experiências práticas em ambiente profissional (na edição de 2003). 

Não tendo havido, portando, grandes possibilidades para abordar a fase inicial do CAU consoante 

tais temáticas.  

 No ENSEA realizado em 2006, dentre os 15 trabalhos apresentados, 6 aproveitaram-se do 

tema Novas Diretrizes Curriculares para relatar estratégias didático-pedagógicas utilizadas em 

propostas de ensino. A partir desses 6 relatos, observou-se um único artigo a abordar práticas 

introdutórias sobre o projeto de arquitetura – Introdução ao Projeto Arquitetônico: uma 

Experiência de Ensino (PETRUCCI et al, 2006) –, no caso, a descrever brevemente o programa 

das duas disciplinas iniciais (do primeiro ano) acerca do exercício projetual na UFRGS. 

                                                 
62 O ENSEA está em sua 34ª edição (acontecida em Natal/RN, 2015), mas nos ateremos às publicações em meio 

digital, divulgadas a partir de 2001 (treze edições disponibilizadas em site da ABEA). O encontro tem como 

objetivo “compartilhar e refletir sobre os resultados de pesquisas e experiências relativas ao ensino e à formação 

dos arquitetos e urbanistas, de forma a contribuir para o avanço do conhecimento neste campo” 

(www.abea.org.br). 
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 Em edições seguintes, apesar de ter havido temáticas com maiores possibilidades de 

aderência à fase inicial do curso – como Novos perfis e padrões de qualidade para os CAUs 

(2008) e Novos Cenários para o Ensino de AU (2012) – não se contabilizaram textos a respeito. 

Em outros encontros, ao contrário, frente a temas pouco amistosos para com os primeiros anos – 

Ensino e Atribuição Profissional (2009) e Arquitetura e Urbanismo: Formação Unificada no 

Brasil (2013) – observaram-se dois trabalhos com enfoques similares, ambos oriundos do estado 

de Goiás, que se propuseram a “refletir sobre novas experiências didáticas desenvolvidas no 

recém-aberto Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG, buscando uma melhor adequação às 

disciplinas de Introdução a Arquitetura I e II” (FROTA, CAIXETA, 2009, p. 131); e a “apresentar 

a experiência didática de Desenho Projetivo 1 [disciplina inicial de desenho e representação] do 

curso de AU da PUC-GO” (FERREIRA, FONSECA, 2013, p. 157). 

 Embora tenha contabilizado um número de inscrições expressivamente maior do que nas 

edições anteriores (48 trabalhos), o ENSEA de 2014 – centrado no tema O Ensino de Arquitetura 

e Urbanismo: Teoria e Prática – contou com uma única participação enfocada na etapa 

introdutória do CAU, mais especificamente sobre “o início do processo de ensino e aprendizagem 

dos fenômenos físicos que acontecem nas estruturas” (DUARTE, STACH, 2014, p. 294). O artigo 

descreve a “aplicação, em sala de aula, de atividades para a elaboração de maquetes com a 

finalidade de representar diferentes fenômenos físicos das estruturas” (ibidem, p. 286).  

 A evolução numérica de inscrições manteve-se no ENSEA de 2015, tanto em relação à 

totalidade de artigos (59 títulos), quanto ao crescimento de trabalhos centrados na etapa inicial do 

CAU (4 títulos). A respeito desse último grupo houve maior variação entre os assuntos abordados, 

dentre os quais: (i) indagações sobre a transição discente do ensino médio para o superior, 

abordando “questões relacionadas a duas dessas mudanças: o ambiente do estudante e o conteúdo 

que ele estudará na escola de arquitetura” (BALDAM, TESTOLINO, 2015, p. 74); (ii) dinâmica 

pedagógica disciplinar, demonstrando, através de quadro conceitual e metodológico, a progressiva 

reformulação de Desenho de Observação 2 [componente curricular obrigatório no CAU/UFRJ] 

em Desenho de Concepção, “no sentido de torna-la uma disciplina (...) para estimular o 

desenvolvimento de habilidades gráficas, perceptivas e projetuais, em simultâneo” (IZAGA et al, 

2015, p. 437); e (iii) experiências de ensino realizadas em disciplinas Projeto 1 – “correspondente 

ao segundo semestre do CAU/INTA (...) refletindo sobre as competências e o papel do professor 

numa perspectiva construtivista e sociointeracionista” (BONACCORSO, BONACCORSO, 2015, 

p. 321) – e Desenho Livre – inserida no primeiro período do CAU/UFJF, objetiva “estimular que 

os alunos desenvolvam suas habilidades e competências demandadas pelo desenho à mão livre, 

visando apresentar conceitos sobre a importância do movimento para a compreensão do espaço 

arquitetônico e urbanístico” (FONSECA, BRAIDA, 2015, p. 580). 
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 Diante desses apontamentos, mesmo que o último ENSEA tenha trazido expressiva 

quantidade de trabalhos focados na fase inicial dos CAUs, de modo geral o recorte das últimas 

duas décadas não apresenta indicadores estatísticos suficientes para apontar tendência de 

crescimento para esse tipo de trabalho, pois em nenhum dos ENSEAs anteriores ocorreu mais de 

um trabalho do gênero por edição (Quadro 3). O mesmo observou-se quanto à variação de 

assuntos abordados, prevalecendo 7 trabalhos centrados em experiências/ descrições de conteúdo 

disciplinar (sendo 1 título nos anos 2006, 2009, 2013 e 2014; e 2 títulos em 2015), além de 

diminuta deferência à introdução do projeto de arquitetura (IPA), que contabilizou apenas 3 títulos 

num universo de 287 trabalhos (1,05% do total), com enfoque em disciplinas como Introdução ao 

Projeto Arquitetônico I e II (UFRGS); Introdução a Arquitetura I e II (UFG); e Projeto 1 (INTA). 

  

Quadro 3 – Relação de artigos alusivos à fase inicial do CAU publicados nos ENSEAs a partir de 2001. 

EVENTO QUANT. REF. À IPA* ARTIGO AUTOR(ES) 

24° ENSEA 

2006 
1 Sim 

Introdução ao Projeto Arquitetônico: uma experiência 

de ensino 
Petrucci et al. 

27° ENSEA 

2009 
1 Sim 

Arquitetando: experiências didáticas nas disciplinas 

introdutórias de projeto 
Frota; Caixeta 

32° ENSEA 

2013 
1 Não O desenho projetivo e o ensino de Arquitetura  Ferreira; Fonseca 

33° ENSEA 

2014 
1 Não 

Ensino e aprendizagem do comportamento estrutural 

por meio de modelos físicos 
Duarte; Stach 

34° ENSEA 

2015 
4 

Não 
Uma experiência didática como suporte ao ensino de 

projeto: a disciplina de Assessoria Complementar 
Baldam; Testolino 

Sim 
Introdução ao espaço e ao lugar: uma experiência 

metodológica em Sobral/CE 

Bonaccorso; 

Bonaccorso  

Não Percorrer, observar e registrar: o ensino fora de sala. Fonseca; Braida  

Não 

Do Desenho de Observação ao Desenho de 

Concepção: trajetória de uma disciplina na busca do 

desenvolvimento do pensamento gráfico e de 

habilidades perspectivas e projetuais 

Izaga et al. 

*IPA: introdução ao projeto arquitetônico. 

Fonte: Levantamento realizado pelo autor. 

 

 Portanto, tendo como parâmetro dois dos principais eventos científicos sobre o ensino 

de (projeto) de arquitetura e urbanismo brasileiros – o Seminário Projetar e o ENSEA –, 

constata-se que, mesmo que a quantidade de trabalhos sobre a temática apresente evolução 

nas últimas duas décadas, em termos proporcionais, o número de publicações relacionadas à 

etapa inicial dos CAUs permanece incipiente. No Capítulo 4, a partir do contato com as 

escolas públicas brasileiras, acreditamos que poderemos observar se (e como) ideias e 

preceitos acerca do ensino projeto surgidos no panorama brasileiro no início dos anos 2000 

encontram repercussão nas opiniões dos docentes e nos programas dessas disciplinas na 

atualidade. 
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4. ESTUDO 1: AS DISCIPLINAS INICIAIS DE PROJETO E SEUS DOCENTES 

 

 O capítulo objetiva verificar duas hipóteses referentes ao ensino de AU, segundo as 

quais se pressupõem que: (i) tendo como base o tronco disciplinar referente às atividades de 

projetação arquitetônica, as disciplinas de caráter introdutório são atualmente pouco 

privilegiadas em relação à qualificação e tempo de dedicação do corpo docente; (ii) a 

bagagem arquitetônica dos estudantes – entendida como conhecimentos, percepções e 

vivências – é pouco considerada nas disciplinas iniciais. Para tanto, enfocam-se os currículos 

e as opiniões do professorado, além das ementas disciplinares vinculadas ao mesmo.  

 Em linhas gerais pretende-se construir argumentos que respondam questões acerca dos 

docentes – ‘quem são?’ e ‘o que pensam?’ – e dos programas disciplinares – ‘qual o tipo de 

conteúdo é trabalhado em tais disciplinas?’ 

 

4.1. MÉTODO 

 

 A fim de: (i) entender como o estudo do conhecimento precedente do alunado se 

insere nas ementas das disciplinas iniciais de projeto de arquitetura; e (ii) compreender as 

opiniões de seus docentes sobre esse conhecimento; estabeleceu-se um recorte limitado pelo 

ciclo inicial de ensino – mais especificamente, os dois primeiros anos – e pelos cursos de AU 

de instituições públicas brasileiras (no caso, federais e estaduais), definido em razão da 

relevância desse segmento no espectro acadêmico nacional no campo de AU. No país há 

atualmente 54 cursos públicos em AU, o que, segundo a ABEA (2015) corresponde a 

aproximadamente 14% do universo total de 390 cursos reconhecidos na área, estando entre 

eles muitos dos mais antigos cursos do país e grande parte dos mais conceituados. 

 Nesse sentido, tendo como base o tronco disciplinar referente às atividades de 

projetação arquitetônica, investigou-se: (i) como as disciplinas de iniciação projetual 

trabalham a bagagem arquitetônica dos estudantes – entendida como conhecimentos, 

percepções e vivências; (ii) os perfis, a qualificação e o tempo de dedicação do corpo docente 

às disciplinas de caráter introdutório. 

 Para tanto, foram investigados tanto aspectos da trajetória dos professores, quanto seus 

posicionamentos sobre o ensino de projeto e perspectivas didáticas acerca do modo como 

novos repertórios são abordados/inseridos nessas disciplinas. Estabelecidos os recortes e 

categorias disciplinares, o instrumento configurou-se de maneira específica para cada uma das 

duas frentes de análise, resumidas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Resumo das atividades referentes à pesquisa empírica com professores. 

ETAPA PROCEDIMENTO QUANDO? POR QUÊ? UNIV. AMOSTRAL 

I. Ementário 

Análise de grades 

curriculares e 

ementário específico 
Fluxo 

contínuo 

 

Verificar 

conteúdo das 

ementas; e perfis 

e opiniões dos 

docentes 

 

Ementas das disciplinas 

iniciais de projeto 

II. Questionários 

com Professores 

Aplicação de 

questionários via 

Internet/ análise de 

currículos Lattes 

Professores das 

disciplinas iniciais de 

projeto 

 

Fonte: o autor 

 

4.1.1. Procedimentos frente ao ementário 

 

 Foram observadas a estrutura curricular (antiga “grade curricular”) e as ementas das 

‘disciplinas iniciais’ enfocadas no projeto disponibilizadas pelas 51 escolas públicas 

brasileiras a oferecerem cursos de AU, sendo que 3 delas (UnB, UFBA e UFMG) possuem 

cursos diurnos e noturnos. Portanto, contabilizaram-se 54 CAUs públicos no país. Entende-se 

por ‘disciplinas iniciais’ enfocadas no projeto aquelas que desenvolvem atividades voltadas à 

concepção projetual, seja ela arquitetônica ou não, inseridas nos dois primeiros anos do curso. 

 Tal material foi extraído dos programas pedagógicos dos cursos disponibilizados nas 

páginas das instituições na Internet ou obtidos por meio do contato com as coordenações. 

Nessa etapa, as investigações enfocaram essencialmente elementos textuais e aconteceram sob 

base qualitativa. 

 Através das informações contidas no ementário dos cursos (cf. Anexo A – Ementário 

das disciplinas introdutórias de projeto de arquitetura nas escolas públicas brasileiras)63, 

dividiram-se as disciplinas em três categorias de acordo com o caráter/conteúdo das mesmas, 

independentemente dos períodos/semestres em que se inserem: (i) introdutórias, disciplinas 

que introduzem as primeiras experiências de projetação arquitetônica, havendo apenas uma 

por curso; (ii) pré-introdutórias, sendo as disciplinas nas quais ocorre o exercício criativo, 

mas não diretamente ligado ao objeto de arquitetura, inexistentes em alguns CAUs; e (iii) pós-

introdutórias, sendo as disciplinas de projetação arquitetônica sequenciais à introdutória. 

 Embora o debate acerca dos diferentes entendimentos pedagógicos sobre a ‘disciplina 

introdutória’ possa ser matéria interessante, procurando-se conhecer mais a fundo como se dá sua 

inserção não somente na estrutura curricular dos CAUs, e a filosofia que a permeia em cada um 

dos projetos pedagógicos de cursos (PPCs) públicos brasileiros – compreendida por alguns como 

componente do núcleo de conhecimentos de fundamentação e por outros como integrante do 

                                                 
63 Não se obteve êxito em relação aos programas dessas disciplinas, tendo sido levantado um número reduzido de 

documentos (14), fato que nos fez centrar esforços no exame das ementas. 
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núcleo de conhecimentos profissionais –, este trabalho focalizou os dois primeiros anos do curso 

(enquanto recorte temporal), buscando-se, a partir desse universo, detectar a gama de ‘disciplinas 

iniciais’ enfocadas no projeto a partir de leitura de suas ementas. Em seguida, tendo em vista esse 

universo de ‘disciplinas iniciais’, optou-se por detectar a ‘disciplina introdutória’ e avaliar seu 

posicionamento naquela estrutura curricular. Após tal classificação, foram analisadas as 54 

ementas das ‘disciplinas introdutórias’ (descartando-se as demais), com uso do software 

Iramuteq (RATINAUD, 2012)64.  

 Ao fim, as escolas foram agrupadas em três tipos: (i) ‘grandes escolas’ com mais de 

100 entradas anuais de alunos na graduação e com curso de pós-graduação em AU; (ii) 

‘pequenas/médias escolas com pós-graduação’, correspondendo àquelas que têm no máximo 

100 entradas anuais de alunos na graduação e que oferecem pós em qualquer nível; e (iii) 

‘escolas sem pós-graduação’ em AU. As ementas de disciplinas foram confrontadas em 

função desses três agrupamentos a fim de verificarmos similaridades e diferenças entre elas, 

especialmente em relação a ocorrência de menções acerca do conhecimento precedente do 

alunado enquanto objeto de aplicação didática. 

 Ressaltamos que muitas das informações coletadas nas páginas dos cursos na Internet 

poderiam estar desatualizadas, fato evidenciado por: em alguns casos, não haver coincidência 

entre os dados contidos nos PPCs e horário de disciplinas; ou verificar-se a convivência de 

dois PPCs em vigência (caracterizando fase de migração de currículos). Também foram 

detectadas ementas genéricas, expressas de maneira sintética, que apresentavam poucos dados 

a serem observados. 

 

4.1.2. Procedimentos frente ao professorado 

 

 Nesta etapa, foram contatados 971 professores nos 24 estados que oferecem cursos 

públicos em AU, dentre os quais 124 docentes vinculados a 46 diferentes cursos de todas as 

unidades federativas participaram efetivamente (respondendo ao questionário enviado 

eletronicamente). O questionário-virtual (cf. Apêndice A) investigou tópicos acerca de suas 

opiniões sobre vários temas relacionados ao ensino de projeto. Complementarmente, os 

                                                 
64 Os conteúdos textuais decorrentes das 54 ementas foram submetidos ao software Iramuteq (RATINAUD, 

2012), utilizando um dos seus parâmetros de ordem qualiquantitativa, denominado “análise de similitude”, 

através do qual resultam gráficos formados pelos vocábulos mais correlacionados/ aproximados. Este tipo de 

ferramenta digital tem como base conceitos da teoria das representações sociais (TRS), em especial as indicações 

de Serge Moscovici (1928-2014), atualmente utilizadas em ciências humanas e sociais. 
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currículos dos respondentes foram analisados por meio de pesquisa realizada em base de 

dados da Plataforma Lattes/CNPq. 

 A relação entre números real e ideal de professores participantes, expresso pela Figura 

1, apresenta dados numéricos referentes à proporção de alunos ingressantes anualmente nos 

cursos. No primeiro mapa constam os valores relativos às participações das cinco regiões 

políticas (em amarelo). No segundo, a divisão que seria ideal tendo como referência o 

universo de professores respondentes, com 124 participações válidas (em verde). E, por 

último, os números alcançados em cada uma das regiões (em vermelho). 

 

Figura 1 – Dados numéricos relativos à proporção de alunos por Região (em amarelo); e quantitativos (ideal, em 

verde; e real, em vermelho) relacionados à pesquisa com professores. 
 

 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Observa-se, portanto, que as proporções obtidas nas regiões Sudeste (43/43) e 

Nordeste (26/25) encontram-se dentro do esperado; enquanto que nas demais regiões 

percebem-se desvios para mais no Norte (8/11) e no Sul (30/36), e para menos no Centro-

oeste brasileiro (17/9), onde se obteve número bastante menor ao esperado. Fato que 

acreditamos não invalidar nossa investigação em razão das rápidas transformações que 

sucedem com esses números. Além do mais, as três regiões mais representativas (Sudeste, Sul 

e Nordeste) resultaram equilibradamente entre si (cf. dados pormenorizados por unidade 

federativa e Região no Apêndice B1). 

 Estas duas estratégias – questionários-virtuais junto aos docentes e pesquisa de seus 

currículos – buscaram conhecer o professorado sob perspectivas de suas: qualificações 

(titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica e atuação profissional em projeto); 

percepções acerca do repertório trazido pelos estudantes (qualidade, quantidade e 

localização); e posicionamentos frente às disciplinas do ciclo inicial de ensino (tipo de 

21% 

35% 

14% 

24% 

6% 
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conhecimento aplicado, proveito da origem e do repertório do alunado, e, qualidade, 

localização e período histórico dos repertórios inseridos). Os resultados assim obtidos são 

apresentados a seguir, segundo os diferentes tipos de escolas. 

 

4.2. RESULTADOS 

 

4.2.1. Distribuição das “disciplinas iniciais”: localização dos cursos x tipos de escolas 

 

 Inicialmente verificarmos como ocorre a inserção/distribuição das disciplinas iniciais 

de projeto de arquitetura – considerando-se seus caráteres pré, pós, ou introdutório – de 

acordo com: (i) a localização geográfica dos cursos; (ii) o tipo de escola: grandes ou 

médias/pequenas, segundo a quantidade de alunos ingressantes; e (iii) o tipo de escola 

enquanto centro difusor de pesquisa, com ou sem programas de pós-graduação. Buscávamos, 

em síntese, entender se tais variáveis denunciariam similaridades no modo como as 

disciplinas iniciais de projeto são distribuídas nos cursos. 

 Em relação à localização geográfica, os cursos foram agrupados de acordo com 

unidades políticas estaduais e regionais (Quadro 5), que evidenciam mais contrastes do que 

semelhanças entre estados de mesma região. No Centro-Oeste, por exemplo, dentre os seus 

sete cursos de AU, existem disciplinas introdutórias inseridas em cada um dos três primeiros 

períodos, oscilando também a existência ou não de disciplinas pré-introdutórias de projeto. 

Fato semelhante observa-se na região Nordeste, onde foram contabilizados cinco cursos com 

disciplinas introdutórias alocadas no primeiro período, três no segundo, três no terceiro e um 

curso no quarto, havendo convergência apenas em relação às disciplinas pré-introdutórias, 

existentes em todos os cursos onde a disciplina introdutória não ocorre no primeiro período. 

Na região Norte, apesar do pequeno número de cursos (cinco), a distribuição dessas 

disciplinas também acontece de forma bastante irregular, havendo inserções em todos os três 

primeiros períodos e a existência ou não de disciplinas pré-introdutórias. 

 Com a maior quantidade de cursos (dezoito), a região Sudeste, por sua vez, ao ser 

analisada em cada uma de suas unidades federativas isoladamente, apresenta algumas 

similaridades. No estado de São Paulo, por exemplo, todos os seus cursos possuem disciplina 

introdutória no primeiro período. No Espírito Santo também houve identidade completa entre 

os seus dois cursos; fato não ocorrido no Rio de Janeiro, já que as disciplinas introdutórias são 

distribuídas de forma heterogênea entre os seus quatro cursos. Em Minas Gerais, a maioria 

dos seus sete cursos (cinco) apresenta disciplina introdutória no primeiro período. 
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Quadro 5 – Distribuição de disciplinas iniciais de Projeto de Arquitetura segundo divisão política nacional. 

1° Período 2° Período 3° Período 4° Período

CO DF UnB (D)

UnB (N)

GO UEG

UFG

MT UFMT

UNEMAT

MS UFMS

NE AL UFAL

UFAL/Ar

BA UFBA (D)

UFBA (N)

CE UFC

MA UEMA

PB UFCG

UFPB

PE UFPE

PI UFPI

RN UFRN

SE UFS

N AP UNIFAP

AM UFAM

PA UFPA

RR UFRR

TO UFT

SE ES IFES

UFES

MG UFJF

UFMG (D)

UFMG (N)

UFOP

UFSJ

UFU

UFV

RJ IFF

UFF

UFRJ

UFRRJ

SP Unesp/B

Unesp/P

Unicamp

USP/SC

USP/SP

S PR UEL

UEM

UFPR

UNILA

UTFPR

RS UFFS

UFPel

UFRGS

UFSM

UFSM/CS

SC UFSC

UDESC

PRÉ-INTRODUTÓRIAS INTRODUTÓRIAS PÓS-INTRODUTÓRIAS OUTRASLEGENDA: TIPOS DE 

DISCIPLINAS  

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 Na região Sul observa-se convergência nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, onde as disciplinas introdutórias inserem-se logo no primeiro período do curso, à exceção 

de apenas um caso. Já no Paraná, esta característica ocorre apenas nas duas escolas 

localizadas na região Noroeste do estado, tradicionalmente muito conectada com o interior de 

São Paulo, estado assim caracterizado em todas as suas escolas.  

 Desta forma, assim como no Paraná, outros casos poderiam ser apontados no sentido 

de demonstrar que as demarcações geográficas são insuficientes para desenhar tendências 

referentes à distribuição das disciplinas iniciais de projeto arquitetônico, haja vista que as 

divisões políticas são simplificações incapazes de abarcar as complexidades socioculturais 

brasileiras.  

 Acerca das segmentações por tipos de escolas (grandes e médias/pequenas; e com e 

sem cursos de pós-graduação), um único quadro atende a questão, tendo em vista que todas as 

grandes escolas possuem programas de pós-graduação (Quadro 6). 

 A partir desse segundo parâmetro, observou-se que em todas as grandes escolas 

(aquelas com cem ou mais alunos ingressantes anualmente) não foram detectadas disciplinas 

pré-introdutórias, havendo, portanto, ampla convergência dessas instituições em torno da 

introdução do exercício de projeto de arquitetura imediatamente no primeiro período do curso. 

 Esta tendência permanece nas demais escolas com cursos de pós-graduação (em onze 

de dezessete escolas, 64,71% do total), existindo uma minoria de instituições onde a 

disciplina introdutória inicia-se no segundo e terceiro períodos (em quatro e duas escolas, 

respectivamente, com 23,53% e 11,76% do total). 

 Diferentemente, nas escolas sem cursos de pós-graduação não foi detectada nenhuma 

tendência em relação à distribuição das disciplinas iniciais de projeto, havendo, dentre os 27 

cursos deste segmento, forte dispersão em relação às posições da disciplina introdutória: oito 

no primeiro período, nove no segundo e terceiro, e uma no quarto. 

 Como observado, neste último tipo de compartimentação dos cursos, exposto no 

Quadro 6, há muito mais convergências de dados do que no Quadro 5, segmentado por 

estados e regiões geográficas. Desta forma, esta divisão por tipos de escolas aparenta exibir 

parâmetro mais relevante para ser aplicado nas análises, conforme se observa a seguir. 
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Quadro 6 – Distribuição de disciplinas iniciais de Projeto de Arquitetura segundo tipos de escolas. 

1° Período 2° Período 3° Período 4° Período

UnB (D)

UnB (N)

UFBA (D)

UFBA (N)

UFPE

UFMG (D)

UFMG (N)

UFRJ

USP/SP

UFRGS

UFG

UFAL

UFC

UFPB

UFRN

UFPA

UFES

UFJF

UFU

UFV

UFF

Unesp/B

Unicamp

USP/SC

UEM

UFPel

UFSC

UEG

UFMT

UNEMAT

UFMS

UFAL/Ar

UEMA

UFCG

UFPI

UFS

UNIFAP

UFAM

UFRR

UFT

IFES

UFOP

UFSJ

IFF

UFRRJ

Unesp/P

UEL

UFPR

UNILA

UTFPR

UFFS

UFSM

UFSM/CS

UDESC

PRÉ-INTRODUTÓRIAS INTRODUTÓRIAS PÓS-INTRODUTÓRIAS OUTRASLEGENDA: TIPOS DE 

DISCIPLINAS
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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4.2.1.1. As “disciplinas introdutórias” de projeto de arquitetura 

 

 Acerca das nomenclaturas das disciplinas introdutórias, verificou-se que nas grandes 

escolas igualmente ocorrem: cinco casos em que os títulos incidem diretamente sobre o 

aspecto projetual da disciplina, como ‘Projeto de Arquitetura 1’ (cursos diurno e noturno da 

UnB), ‘Atelier 1’ (curso diurno da UFBA), e ‘Oficina de Projeto 1’ (curso noturno da UFBA); 

nos outros cinco casos constam itens que aludem ao caráter preliminar da disciplina, como, 

por exemplo, ‘Fundamentos de Projeto’ (FAU-USP), ‘Concepção da Forma Arquitetônica 1’ 

(UFRJ) e ‘Introdução ao Projeto de Arquitetura 1’ (UFRGS). Verifica-se também que a 

palavra ‘projeto’ ocorre na maioria dos cursos, em sete casos (70% do total dentre as grandes 

escolas). 

 Nas demais instituições (médias/pequenas) com cursos de pós-graduação observa-se 

proporção semelhante àquela das grandes escolas, mas com predominância para os cursos (em 

número de dez, 59% do total) nos quais a disciplina introdutória de projeto nomeia-se 

simplesmente como disciplina de projeto, não possuindo acompanhamentos que indiquem o 

seu caráter inicial; em outros seis cursos (35%), ao contrário, há menções a esse respeito, 

como, por exemplo em ‘Fundamentos da Prática do Projeto’(UFPel) e ‘Laboratório de 

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1 – Percepção’ (UNESP-Bauru). Além de um caso em 

que o título (‘Espaço e Forma 2’ - UFRN) pouco explicita o caráter introdutório de projetação 

arquitetônica da disciplina. Sobre a ocorrência da palavra ‘projeto’, ela consta na grande 

maioria desse grupo de escolas, ocorrendo em quinze casos (88% do total). 

 Nas escolas sem cursos de pós-graduação observa-se ampla maioria de disciplinas 

introdutórias com nomenclaturas que evidenciam o caráter projetual diretamente (em 

dezessete casos, 63% do total), fato reforçado em razão de muitas estarem posicionadas fora 

do primeiro período dos currículos dessas escolas (70% do total). Nos outros dez cursos 

(37%), os títulos são acompanhados por itens como ‘estudos’ (UFT), ‘elementos’ (UEMA), 

‘fundamentos’ (UNESP-Presidente Prudente) e ‘introdução’ (UDESC, UFRRJ, UFMS, entre 

outras). Nesse mesmo sentido, o vocábulo ‘projeto’ (além de ‘planejamento’) está presente 

em quase todas as escolas desse grupo (em 23 cursos, 85% do total). 

 Nessa perspectiva, constata-se que, nas escolas em que há pós-graduação, existe a 

tendência da disciplina introdutória de projeto inserir-se logo no primeiro período do curso, 

não havendo grandes preocupações em evitar-se a palavra ‘projeto’ de suas nomenclaturas. Já 

nas escolas sem pós-graduação, ao contrário, nota-se alguma tendência desta disciplina situar-
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se fora do primeiro período, utilizando-se a palavra ‘projeto’ nas nomenclaturas de disciplinas 

mais distanciadas da origem do curso. 

 Sobre o conteúdo das ementas (cf. Anexo A), realizaram-se análises tendo como 

facilitadores os gráficos de análise de similitude gerados pelo software Iramuteq em razão do 

aspecto sintetizador do programa em apresentar simultaneamente os resultados acerca das 

palavras mais conectadas e maiores ocorrências de vocábulos. Porém, ressaltamos que as 

nossas análises não se basearam inteiramente nesses dados informáticos, sendo usados, na 

realidade, como elementos auxiliares para o exame das informações textuais das 54 ementas, 

inseridas conjuntamente em um dos três grupos pré-estabelecidos pela pesquisa, apresentados 

a seguir. 

 Antes, porém, apresenta-se uma visão geral de todas as ementas, vistas em conjunto na 

Figura 2. Nela observa-se análise de similitude conformada por um gráfico binucleado pelas 

palavras principais da disciplina em questão, conectadas fortemente: ‘projeto’ e ‘arquitetura’, 

tendo este último vocábulo apresentado maior quantidade de ramificações, dentre as quais são 

evidenciadas ‘estudo’, ‘representação’ (que posteriormente se liga à ‘gráfico’ e ‘expressão’), 

‘programa’, ‘relação’, ‘processo’, ‘percepção’, ‘desenvolvimento’, e ‘forma’ (que, em 

seguida, se conecta à ‘função’). Além destas, a palavra ‘espaço’ aparece como a ligação mais 

importante, formando uma espécie de terceiro (sub)núcleo em torno do qual constam 

principalmente ‘análise’ e ‘organização’. 

 De acordo com esse primeiro apanhado estatístico, em torno do núcleo ‘arquitetura’ os 

segmentos de ementas mais representativos dessa composição vocabular melhor expressam-se 

em: “Desenvolvimento da criatividade através da percepção, estudo e pesquisa das formas, 

instrumento e técnicas de representação gráfica em Arquitetura. Práticas de croquis com 

ênfase em proporção, escala e expressão.” (Atelier 1, curso diurno da UFBA) e “Iniciação à 

prática do projeto de arquitetura: desenvolvimento de projetos (...) de complexidade 

tecnológica/funcional/programática elementar, considerando (...) aspectos humanos, sociais 

e físico-ambientais condicionantes da arquitetura: programa de necessidades 

(função/utilidade) (...). Métodos compositivos de interpretação e produção do espaço e da 

forma; sua percepção e descrição; metodologia de projetos de arquitetura. Objetiva 

introduzir o aluno no processo projetivo em arquitetura (...).” (Arquitetura 3, UNILA). 

 Em relação ao subnúcleo ‘espaço’, melhor exprime a ideia desse agrupamento de 

palavras o excerto da disciplina Projeto de Arquitetura 1, da UFAM: “Introdução da prática 

de elaboração de projetos a partir de problemáticas simples (...) permitindo abordar o 

processo de formulação de ideias e programas de arquiteturas e a sua expressão em termos 
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da organização do espaço. Tratamento da arquitetura na sua totalidade, considerados os 

aspectos humanos, ambientais, tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços 

existentes e sua proposição.” 

 
Figura 2 – Gráfico de similitude de todas as ementas das 54 disciplinas introdutórias de projeto de arquitetura. 

 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 

 

 No agrupamento nucleado por ‘projeto’ ocorrem principalmente os vocábulos 

‘prático’ (que se liga a uma gama de itens diferenciados), ‘introdução’, ‘preliminar’, 

‘exercício’, ‘desenho’, ‘arquitetônico’ e ‘linguagem’. Bem expressam esse sentido as ementas 

das disciplinas Oficina 2 (UFSJ) e Projeto de Arquitetura 1 (UnB), expostas respectivamente 

a seguir: “Introdução à prática projetual da arquitetura e do urbanismo. Introdução ao 

desenho de arquitetura (...). Desenvolvimento de linguagem própria para representação e 

expressão analógica e digital. Exercício de problematização e crítica espacial, introduzindo a 
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lógica estrutural (...).Objetiva consolidar a prática de integração de conteúdos (...)”; 

“Prática intensiva de projetos como resposta a situação arquitetônicas simples, 

predeterminadas, com acentuado compromisso com o urbano (...). Desenvolvimento em nível 

de estudo preliminar. Apresentação com ênfase no desenho à mão livre com perspectivas e 

maquetes”. 

 Mesmo que se expressem dois (ou três) núcleos importantes e bem conectados entre si, 

de forma geral, os conteúdos das 54 ementas vistos em conjunto apresentam pouca unidade 

em relação aos seus pormenores, fato observado através da pulverização das ramificações 

secundárias, frágeis na maioria dos casos.   

 A respeito das correlações entre os conteúdos dessas ementas com a hipótese 

defendida nessa tese – segundo a qual a academia pouco considera a bagagem que o alunado 

iniciante traz consigo – essa primeira verificação exibe alguns vestígios que provavelmente se 

confirmem como subsídio para tanto, haja vista o pequeno número de palavras relacionadas 

aos conteúdos que procuramos nas ementas. Dentre os vocábulos expostos no gráfico, as que 

melhor dão sentido a essa ideia são: ‘aluno’, que, apesar de estar em relativa evidência e 

conectada diretamente ao núcleo ‘arquitetura’, não se articula com outras palavras e não se 

ramifica; ‘percepção’, termo igualmente relevante na análise de similitude, mas que apresenta 

ramificações que pouco informam sobre o aspecto que esperamos; e ‘social’, que se apresenta 

pouco relevante. 

 Vistas separadamente em três grupos distintos e com enfoque pormenorizado sobre os 

textos dessas ementas observam-se dados mais elucidativos. 

 Nos dois primeiros agrupamentos, formados pelas escolas com cursos de pós-

graduação stricto sensu, observa-se que no grupo das grandes escolas (com dez cursos no 

total) não constam explicitações sobre o conhecimento prévio do alunado iniciante nas 

ementas das disciplinas introdutórias de projeto de arquitetura, no entanto há importantes 

recorrências feitas aos elementos pré-existentes, tanto arquitetônicos, quanto principalmente 

urbanos. Ou seja, mesmo que o ementário não aponte se tais elementos fazem parte ou não do 

ambiente do alunado, eles se inserem num determinado universo vivo, complexo, não 

existindo clarificações sobre se está situado próximo à escola ou não. Traduzem este ideário 

as passagens: “(...) acentuado compromisso com o urbano. (...) considerados os aspectos 

ambientais, tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços existentes e sua 

reproposição(...)” (UnB, cursos diurno e noturno); “(...) estudar o espaço de arquitetura e 

urbano dentro de uma visão sistêmica, em que se inter-relacionam aspectos sociais, 

espaciais, formais, funcionais, construtivos e ambientais; analisar projetos (...) identificando 
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conceitos e fundamentos projetuais e ampliando a repertorização para o projeto(...). 

Entende-se que a iniciação ao projeto deve partir de um problema concreto, em um espaço 

público aberto(...).” (UFRGS); “Sensibilização para prática de projeto de arquitetura e 

urbanismo. Desenvolvimento da habilidade de percepção individual e compreensão do 

espaço. Introdução ao exercício de projeto pela problematização de situações, proposição e 

execução de ideias (...)” (UFMG, curso diurno); “(...) A disciplina visa fortalecer a 

capacidade crítica e propositiva dos alunos, como futuros arquitetos e cidadãos. O curso tem 

como foco a compreensão do espaço construído da cidade, sua arquitetura e as 

possibilidades de sua modificação (...).” (FAU-USP). 

 Provavelmente devido ao pequeno número de ementas oriundas desse grupo de 

escolas, o gráfico decorrente da análise de similitude não expressou efetivamente essas 

especificidades consideradas pelo pesquisador, ocorrendo destaque somente aos ‘aspectos 

ambientais’ e ‘urbanos’. Outro fato curioso refere-se à palavra ‘projeto’, que se insere de 

maneira não muito relevante, mesmo que todas essas disciplinas visem o exercício projetual 

(cf. Anexo A). Provavelmente, em razão de estarem situadas no primeiro período de curso, as 

ementas tenham procurado amenizar a quantidade de ocorrências desse vocábulo (Figura 3). 

 
Figura 3 – Gráfico de similitude de ementas de disciplinas introdutórias de projeto (grandes escolas). 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 
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 No grupo formado pelas 17 pequenas e médias escolas com cursos de pós-graduação, 

observou-se menção direta às questões relacionadas à hipótese somente na ementa da UFC: 

“Objetiva a elaboração de um projeto de arquitetura com base em um programa relacionado 

à vivência e à percepção empírico-intuitiva do aluno”. Em outros três casos desse grupo, 

assim como verificado em alguns cursos de grandes escolas, percebem-se referências 

tangentes a tais questões: “Conceito e definições de arquitetura desde a escala do edifício até 

a da cidade. Arquitetura como (...) produto social” (UFPB); “(...) temas básicos de caráter 

doméstico (...); considerar o tecido urbano e as particularidades locais como condicionantes 

do exercício projetual; explorar as questões ambientais, social, culturais (...)” (UEM); 

“Percepção da construção histórica da cidade. (...) Morfologia paisagística (...) Repertório 

conceitual” (UFSC). Acerca da análise de similitude, não foram evidenciadas tais 

características no gráfico apresentado na Figura 4, possivelmente em razão de formarem um 

conjunto minoritário de ementas (24% do total) que abarque essas questões. 

  

Figura 4 – Gráfico de similitude de ementas de disciplinas introdutórias de projeto de arquitetura oriundas de 

pequenas/médias escolas com curso(s) de pós-graduação stricto sensu em AU. 
 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 
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 Notam-se já nesta escala, porém, a formação de três núcleos distintos e traços 

referentes à pulverização dos vocábulos (conforme anteriormente observado na Figura 2), 

havendo maiores evidências de termos mais genéricos como ‘concepção’, ‘introdução’, 

‘representação’, próprios desse tipo de disciplina. 

 Semelhantemente, nas ementas dos demais 27 cursos (de escolas sem programas de 

pós-graduação) encontrou-se apenas um caso em que a ementa explicita considerar o 

conhecimento do alunado: “A metodologia da disciplina de Introdução ao Projeto alia a 

bagagem cultural e o potencial criativo dos alunos (...)” (UDESC). Outras quatro ementas 

apresentam algum subsídio nesse sentido, mas não de forma efetiva. Respectivamente, na 

UFMT e UTFPR ocorrem indicações acerca de determinados contextos/universos nos quais as 

escolas se inserem: “Prática intensiva de projetos (...) cujos temas e programas sejam de (...) 

acentuado compromisso com as peculiaridades regionais”; e “Introdução das bases teóricas 

e práticas da metodologia da elaboração de projetos de arquitetura a partir da compreensão 

(...) de um contexto imediato”. Na UFAM há indicações acerca da “(...) prática de 

elaboração de projetos a partir de problemáticas simples que exprimam o cotidiano do ser 

humano (...)”. No caso do curso da UFCG os conhecimentos precedentes do alunado são 

mencionados, mas sem grandes explicitações sobre os mesmos: “Representa o momento em 

que o aluno primeiro se depara com o exercício projetual, tendo que manipular, além de 

conhecimentos prévios, como os de representação gráfica e de maquetes físicas, aqueles 

referentes à forma e a função no projeto”. 

 Quanto ao gráfico decorrente da análise de similitude formada pelas ementas desse 

terceiro recorte de escolas (Figura 5), verificam-se muitas semelhanças com o gráfico 

representado pelas ementas de todas as escolas (haja vista que este grupo compõe-se por 50% 

dos cursos pesquisados), dentre as quais destacamos: a pulverização das ramificações 

secundárias, a pouca unidade acerca dos pormenores, e a conformação elementar da conexão 

‘forma-função’ ligada ao núcleo ‘arquitetura’. Acerca dos excertos levantados sobre a 

hipótese, constam no gráfico menções pouco significativas sobre os mesmos, já que 

apresentam-se relativamente pequenos os apontamentos sobre o conhecimento precedente do 

alunado e as especificidades do lugar. 

 Em suma, constam menções diretas à hipótese em apenas duas ementas, o que 

representa apenas 3,70% do total apurado, sendo uma relacionada ao segundo grupo (UFC) e 

uma ao terceiro (UDESC). Tangenciamentos à questão principal, relacionados indiretamente a 

ela, foram verificadas em doze ementas, 22,22% do total, oriundas de cinco cursos do 



96 

primeiro grupo (UFRGS, FAU-USP, UFMG e dois da UnB), três do segundo (UFPB, UEM e 

UFSC) e quatro cursos do terceiro grupo (UFMT, UTFPR, UFAM e UFCG). 

 

Figura 5 – Gráfico de similitude de ementas de disciplinas introdutórias de projeto de arquitetura oriundas de 

pequenas/médias escolas sem curso(s) de pós-graduação stricto sensu em AU. 
 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq 

 

4.2.2. Sobre os perfis, posicionamentos e opiniões dos docentes 

 

 Esta parte da pesquisa foi desenvolvida com o auxílio de ferramentas de busca na 

Internet e informações contidas nas páginas virtuais das escolas de AU que, na maioria das 

vezes, mostraram-se satisfatórias em relação à listagem do corpo docente. Entretanto, em 

muitos casos as atualizações desses sites pouco acompanhava as alterações no quadro das 

disciplinas e seus ministrantes, sobretudo, aquelas referentes aos professores não efetivos 

(substitutos, voluntários e temporários). 
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 Para suprir esta lacuna, também foram realizadas pesquisas utilizando os filtros de 

busca da Plataforma Lattes/CNPq, utilizando o nome da instituição e a área do conhecimento 

pretendidos. O que resultou em 971 nomes de docentes para os quais foram enviados e-mails 

convidando para responderem ao questionário online, abarcando todas as instituições públicas 

associadas à ABEA. Foram obtidas 124 respostas de professores vinculados a 46 diferentes 

cursos, todos eles docentes das disciplinas iniciais de projeto arquitetônico, compondo um 

quadro coerente com as proporcionalidades regionais, e representativo das 24 unidades 

federativas onde há escolas públicas de AU (cf. Apêndice B1). 

 

4.2.2.1. Acerca das qualificações e dedicação dos docentes 

 

 Tomando como base as disciplinas iniciais de projeto de arquitetura – a partir do 

referido universo dos dois primeiros anos do curso – confirma-se praticamente todos os 

pontos referentes à hipótese que aponta para menores qualificações e dedicação de seu corpo 

docente à medida que o curso avança no tempo; sendo, portanto, as disciplinas ‘pré-

introdutórias’ e ‘introdutórias’ de projeto menos privilegiadas em relação às demais. 

 De acordo com a pesquisa, a proporção de professores melhor titulados, especialmente 

doutores, aumentou se comparadas as disciplinas por eles ministradas: ‘pré-introdutórias’, 

‘introdutórias’ e ‘pós-introdutórias’, nesta ordem. Fato que se acentuou nas escolas com 

PPGAUs e pouco se alterou naquelas sem PPGAUs. O mesmo pode-se afirmar em relação aos 

dados sobre regime de trabalho, verificando-se crescimento exponencial de docentes com 

‘dedicação exclusiva’, tanto nas escolas providas quanto naquelas desprovidas de PPGAUs. 

Ambos os indicadores desta parte da pesquisa – titulação e regime de trabalho – revelam, em 

consonância com as nossas conjecturas iniciais, a pouca prioridade em relação às ‘disciplinas 

introdutórias’ perante aquelas situadas em períodos mais avançados (cf. Apêndice B2). 

 Entretanto, oscilações pouco significativas foram detectadas quanto à experiência 

acadêmica vinculada ao tempo de permanência do professorado, havendo certa constância 

entre os três tipos disciplinares. Equilíbrio que se verificou também sobre a atuação 

profissional, que pouco se alterou entre as disciplinas iniciais. Nesses casos – experiência 

acadêmica e atuação profissional – observou-se indiferenciação, inclusive, quando 

verificadas separadamente escolas com e sem PPGAUs. Desta forma, mesmo que esses 

indicadores se liguem indiretamente à nossa hipótese – haja vista que foram abordadas, de 

certo modo, qualificações acadêmico-profissionais –, eles não a anulam; apontando, portanto, 

no sentido de sua confirmação (cf. Apêndice B2). 



98 

4.2.2.2. Sobre como os professores percebem seus alunos 

 

 Os dados mostraram que, segundo a percepção dos docentes, a quantidade do 

repertório dos estudantes progride à medida que as disciplinas iniciais avançam no tempo, 

sendo tais números mais acentuados nas escolas com PPGAUs. Semelhantemente, mas com 

variações ainda maiores, a percepção sobre a qualidade do repertório apontou para números 

que desconsideram a bagagem dos alunos iniciantes, principalmente daqueles inseridos nas 

disciplinas de caráter introdutório (‘introdutórias’ e ‘pré-introdutórias’), havendo especial 

vantagem para as ‘pós-introdutórias’; diferença que se apresenta mais pronunciada nos cursos 

com PPGAUs (cf. Apêndice B3). 

 A partir desses dados confirma-se que, na avaliação do professorado, a academia 

representa papel proeminente perante o processo de construção do repertório discente, tendo 

em vista que se observam números positivos a esse respeito à medida que o curso avança no 

tempo. E que, inversamente, a qualidade e a quantidade desse repertório são vistas como 

irrisórias à medida que o curso está em seu início. 

 A respeito da localização desse repertório, verificou-se que, na opinião dos docentes, 

existe mediano conhecimento do repertório nacional desde a época de entrada do estudante 

no curso, fato que praticamente não evolui com o passar do tempo. Caso parecido deu-se em 

relação aos repertórios de caráter local e regional, que também pouco oscilaram entre os 

níveis disciplinares; porém, nesse caso, a percepção docente é que ambos os conhecimentos – 

locais e regionais – são bastante insatisfatórios ao longo dos dois primeiros anos do curso. 

Opostamente, o conhecimento acerca do repertório internacional foi o único que, 

diferentemente dos locais, regionais e nacionais, apresentou considerável evolução entre os 

níveis disciplinares; esse quesito iniciou-se com valores ‘baixos’ e incrementou-se 

‘medianamente’ ao longo do tempo. Fato potencializado em observação aos cursos com 

PGSS. (cf. Apêndice B3). 

 Os resultados fazem pressupor que, na opinião do professorado, os alunos trazem 

razoável bagagem arquitetônica em nível nacional – provavelmente em virtude da grande 

popularidade de nomes referenciais da arquitetura brasileira65, como Oscar Niemeyer e Paulo 

Mendes da Rocha, por exemplo – a despeito de pouco conhecimento sobre um repertório mais 

próximo de si, de seu lugar de vivência: arquiteturas locais e regionais, que permanecem 

pouco conhecidas ao longo do curso. 

                                                 
65 Fato verificado em pesquisa empírica junto a três CAUs brasileiros, apresentada no Capítulo 4. 
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4.2.2.3. Acerca dos posicionamentos do professorado perante as disciplinas 

 

 Quando perguntados sobre o tipo de conhecimento utilizado nas disciplinas, os 

docentes informaram que mais se valem de conhecimento ‘igualmente acadêmico e 

profissional’ e, em menor escala, daqueles ‘predominantemente acadêmicos’ em suas aulas; 

resultado que se manteve praticamente estável ao longo dos dois primeiros anos, tanto nas 

escolas com, quanto naquelas sem curso de pós-graduação em AU (cf. Apêndice B4). 

 Outras questões que também se apresentaram com pouca diferença entre os períodos e 

tipos de escolas referem-se às localizações, qualidades e período histórico do repertório 

inserido nessas disciplinas que, segundo os professores, em relação à primeira questão, mais 

abordam exemplares situados em lugares variados: ‘local/regional, nacional e internacional’ 

acompanhado em menor escala por ‘predominantemente nacional e internacional’. Sobre a 

questão seguinte, a maioria docente apontou para ‘exemplares de qualidades variadas’. Nesses 

dois quesitos, portanto, há indícios de que nossa hipótese não se confirma, tendo em vista que 

os repertórios, em tese, mais próximos da vivência dos alunos (exemplares ‘locais/ regionais’ 

e ‘de qualidades variadas’) são abordados em todos os níveis disciplinares. Mesma 

observação ocorre relativamente à terceira questão, na qual a ‘atualidade66’ fora escolhida 

como o período que melhor representa os exemplares estudados (cf. Apêndice B4). 

 Em relação à importância em considerar a origem do alunado, as respostas variaram 

consideravelmente entre os níveis disciplinares, não apresentando tendência verificável: a 

opção ‘muito relevante’ despontou com maior proporção apenas dentre o professorado das 

disciplinas introdutórias, porém, analisadas conjuntamente as alternativas ‘muito relevante’ e 

‘medianamente relevante’, percebe-se haver, diferentemente dos resultados alcançados frente 

ao ementário, alguma valorização da origem do alunado. Tal fato foi evidenciado tanto em 

relação aos tipos de disciplinas quanto aos tipos de escolas (cf. Apêndice B4). 

 Sobre a percepção do repertório prévio, os resultados indicaram a pouca importância 

dada à bagagem e ao conhecimento prévio dos estudantes iniciantes; tendo a opção ‘muito 

relevante’ apresentado notável crescimento à medida que as disciplinas avançam no tempo, 

corroborando, desse modo, nossa hipótese. Soma-se a isto, a leitura conjunta das alternativas 

desfavoráveis – ‘medianamente’ e ‘pouco’ relevante e ‘quase’ e ‘totalmente’ irrelevante –, 

que se apresenta majoritária exatamente na ‘disciplina introdutória’ (cf. Apêndice B4). 

                                                 
66 Acreditamos que exemplares contemporâneos estejam, grosso modo, mais presentes na vida cotidiana dos 

estudantes brasileiros, tendo em vista que, na maior parte das cidades onde existem CAUs públicos, predominam 

arquiteturas inseridas em períodos históricos mais recentes. 
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4.2.3. Visão geral da pesquisa sobre ementário e docentes 

 

 Os dados obtidos apontaram para a confirmação parcial das duas hipóteses 

relacionadas à formatação das disciplinas iniciais de projeto e seu professorado. 

 A análise das ementas evidenciou pouquíssimas referências à bagagem arquitetônica 

dos estudantes, com sensível vantagem para as grandes escolas. Mesmo que nenhum dos 

conteúdos disciplinares desse agrupamento tenha evidenciado apontamentos diretos a esta 

questão, em 5 ementas foram localizadas importantes alusões às pré-existências, sejam elas 

arquitetônicas e/ou urbanas. Nas demais escolas com PPGAUs, uma minoria de ementas 

tangenciou o ponto verificado (3 casos), tendo apenas um curso explicitado tal caráter. 

Semelhantemente, nas pequenas/médias escolas sem PPGAUs, verificaram-se dados 

parecidos, com 4 indicações indiretas e apenas uma menção direta ao conhecimento prévio do 

alunado. Em termos percentuais, tais quantitativos traduzem-se, portanto, em 22,22% das 

ementas com apontamentos indiretos e apenas 3,70% com explicitações desse aspecto. 

 Acerca da formação docente, a análise dos currículos e questionários indicou 

tendência a menores qualificações dos professores inseridos nas fases preliminares de ensino 

de projeto. Dentre os pontos pesquisados verificou-se que, à medida que as disciplinas iniciais 

avançavam no curso: (i) a titulação dos seus responsáveis também aumentava, com presença 

maior de doutores nas disciplinas pós-introdutórias e de mestres nas pré-introdutórias, fato 

que se observou com mais proeminência nas escolas com pós-graduação; (ii) o regime de 

trabalho em dedicação exclusiva (DE) fez-se mais presente, com variação mais acentuada 

também nas escolas com pós-graduação. Não havendo variações significativas em relação: 

(iii) à experiência acadêmica vinculada ao tempo de permanência do professorado nas 

disciplinas; (iv) à atuação profissional dos docentes e (v) ao tipo de conhecimento 

utilizado/aplicado nas disciplinas. 

 Acerca das percepções e opiniões dos docentes frente às disciplinas, as informações 

resultantes dos questionários demonstraram posicionamentos que confirmam parcialmente a 

pouca importância dada às questões relativas ao conhecimento prévio do alunado. 

 Sobre os repertórios inseridos, houve pouca variação em relação às suas 

‘localizações’, ‘época’ e ‘qualidades’. Nesse quesito, nossa hipótese se confirma 

parcialmente, já que exemplares ‘locais/regionais, nacionais e internacionais’, ‘atuais’ e de 

‘qualidades variadas’ foram as respostas predominantes; o que, de certo modo, poderia indicar 

que dentre esses repertórios ‘locais/regionais’, ‘atuais’ e de ‘qualidades variadas’ poderia 

estar contemplado o background trazido pelo aluno iniciante. Porém, ao verificarmos os 
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comentários dos professores (inseridos opcionalmente nas perguntas do questionário), 

ocorreram algumas manifestações importantes que elucidam fortes divergências acerca da 

introdução de novos repertórios, como bem ilustram os excertos a seguir: 

 

Na medida do possível, [o repertório dos estudantes] deve ser 

complementado pelos professores através de aulas expositivas e indicação 

de bibliografia (professora de disciplina pós-introdutória de projeto, 3º 

período - curso da região Sul);  

 

O primeiro passo da disciplina é fomentar a construção de um repertório de 

arquitetura com foco na qualidade de projetos (professora de disciplina 

introdutória de projeto, 2º período - curso da região Norte);  

 

A apresentação de obras e projetos arquitetônicos tende a ser evitada. Ao 

longo da disciplina exploram-se criticamente situações análogas (professora 

de disciplina introdutória de projeto, não periodizada - curso da região 

Sudeste). 

 

 Sobre a percepção do repertório do estudante, a ‘quantidade’ é avaliada como 

‘baixa/baixíssima’ em todos os níveis, mas essa visão ameniza-se à medida que o curso 

avança no tempo; enquanto que a percepção de ‘qualidade’, também vista como 

predominantemente ‘baixa/baixíssima’ nos primeiros períodos, reduz-se consideravelmente 

nas disciplinas avançadas. 

 

A maior parte dos alunos chega sem qualquer referência ou cultura 

arquitetônica (professora de disciplina introdutória de projeto, 1º período - 

curso da região Sul);  

 

Os alunos iniciais vêm com um repertório arquitetônico muito limitado 

(professora de disciplina pós-introdutória de projeto, 3º período - curso da 

região Sul);  

 

Os alunos não trazem repertório de arquitetura de referência. Muitos vêm 

contaminados por programas de TV de baixa qualidade e revistas de 

interiores (professora de disciplina introdutória de projeto, inserida no 2º 

período - curso da região Norte). 

  

 Quando indagados sobre a percepção dos repertórios ‘local’ e ‘regional’ dos 

estudantes, as respostas ‘baixa/baixíssima’ permaneceram constantes em todos os níveis, 

indicando que tal compreensão, conforme indicamos em nossa hipótese, além de ser pouco 

considerada, mantém-se estagnada ao longo da evolução disciplinar em projeto. Em 

contrapartida, o repertório ‘nacional’ é percebido como de qualidade majoritariamente 

‘mediana’ desde as disciplinas pré/introdutórias até as pós-introdutórias. Fato singular ocorreu 
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em relação ao repertório ‘internacional’, tendo sido o único que apresentou redução 

considerável de repostas ‘baixo/baixíssimo’ ao longo dos níveis disciplinares, o que indica 

que as atenções dos docentes devem ser maiores para as arquiteturas estrangeiras; mais uma 

vez, corroborando nossa hipótese. 

 

Observo a predominância do que é visto nas disciplinas do curso (nacional 

e internacional) e pouco interesse e desconhecimento em relação ao 

universo local e regional, principalmente sobre realidades alheias ao 

círculo de convivência do aluno. Isso acarreta na falta de juízo crítico sobre 

o contexto onde ele irá atuar nas disciplinas de projeto e, na maioria dos 

casos, gera edifícios que replicam de maneira pouco reflexiva os modelos 

sancionados pelos grandes arquitetos de revistas com pouca relação com a 

cultural local/regional (professor de disciplina introdutória de projeto, 

inserida no 2º período - curso da região Centro-Oeste). 

 

 Sobre a importância em considerar o repertório trazido pelos alunos, a maioria dos 

docentes inseridos apenas nas disciplinas mais avançadas considerou como ‘muito relevante’. 

Nesse sentido, a pesquisa indica polêmica entre os docentes inseridos nas disciplinas 

introdutórias, com opiniões bastante divididas sobre tal assunto, especialmente nas escolas 

com curso(s) de pós-graduação, onde as opiniões mais desfavoráveis em relação a relevância 

em considerar tal repertório e, mais uma vez, confirma parcialmente os resultados indicados 

na hipótese sobre a depreciação desse conhecimento. 

 

A apresentação de repertório arquitetônico em sala pode sugerir um juízo 

de valor, ou de modelos a serem seguidos, considerando a posição 

privilegiada do professor. Minha opção é discutir o repertório trazido pelo 

próprio aluno que, nesse caso, pode ser até bastante atualizado porque em 

geral sua única fonte de pesquisa são os sites e portais de arquitetura na 

Internet (professor de disciplina introdutória de projeto, não periodizada - 

curso da região Sudeste). 

 

 Por fim, sobre a importância em considerar a origem do alunado, também foram 

verificadas fortes divergências e posicionamentos contrastantes entre o professorado, 

indicando a falta de consenso em torno do potencial de uso desse conhecimento prévio 

enquanto objeto pedagógico. 

 

Não importa as origens do aluno. O professor tem que realizar nele uma 

revolução, gerar curiosidade, estimular a criatividade, a busca de 

parâmetros e de referencias (professora de disciplina pós-introdutória de 

projeto, 4º período - curso da região Nordeste); 
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A origem do estudante já auxilia a compreender o padrão do repertório que 

carrega consigo (professor de disciplina introdutória de projeto, 1º período - 

curso da região Sudeste); 

 

Entender o contexto de origem do aluno ajuda a encontrar a melhor forma 

de abordar os assuntos e explicar soluções de projeto (professora de 

disciplina introdutória de projeto, 1º período - curso da região Sudeste). 

 

 Em suma, através da análise do ementário das disciplinas iniciais de projeto frente ao 

universo de CAUs brasileiros e de pesquisa complementar junto ao seu professorado, 

verificou-se: (i) pouquíssimas referências à bagagem arquitetônica dos estudantes, com 

sensível destaque para as ementas provindas de grandes escolas; (ii) percepções e opiniões 

docentes muito contrastantes sobre o tema; (iii) tendência a menores qualificações dos 

professores inseridos nas fases preliminares de ensino de projeto. Pontos que, mesmo 

indiretamente, serão ser retomados em discussão no Capítulo 6 como um dos alicerces para a 

conclusão da tese. 
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5. ESTUDOS DE CAMPO 

 

O capítulo apresenta um estudo de campo realizado com alunos iniciantes em quatro 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, expostos na sequência cronológica em que se aplicou o 

instrumento, nas universidades de Lisboa (UL, Setembro/2014) e nas brasileiras federais do 

Tocantins (UFT, Novembro/2014), do Rio Grande do Norte (UFRN, Fevereiro e 

Agosto/2015) e de Juiz de Fora (UFJF, Março/2015).  

O estudo realizado em Lisboa serviu como parâmetro inicial para a pesquisa, uma vez 

que, conforme comentado anteriormente, na UL a prática de trabalhar os conhecimentos 

anteriores trazidos pelos estudantes (sua “bagagem”) é mais antiga, datando da década de 

1970, de modo que começar a pesquisa por aquela escola nos possibilitou encontrar um clima 

social voltado para a questão. Facilitando esta inserção, o estágio doutoral na instituição 

portuguesa aconteceu ao final do segundo ano de doutorado, época de início da coleta dos 

dados empíricos.  

As três escolas nacionais foram escolhidas em função da sua aceitação em participar 

da pesquisa, por possuírem turmas ingressantes de tamanhos semelhantes (entrada em torno 

de 50 alunos/ano) e por estarem inseridas em diferentes contextos culturais, urbanos e 

geográficos (o que entendemos ter reflexo na percepção ambiental dos estudantes). Além 

disso, ocorrem diferenciações entre elas em relação ao tempo de suas implantações e níveis de 

inserção no campo da pós-graduação e pesquisa.  

Embora tenham sido enviadas solicitações a várias outras instituições brasileiras, as 

respostas demoraram a chegar (algumas mais de um ano após o contato), e as greves nas 

universidades em 2014 e 2015 induziram o surgimento de calendários muito defasados entre 

si, inviabilizando a presença do pesquisador na fase inicial dos cursos. Finalmente, a escolha 

das instituições acabou por envolver a trajetória acadêmica do pesquisador, a qual 

provavelmente agilizou esse contato inicial, pois o mesmo: (i) se graduou em Arquitetura e 

Urbanismo pela UFJF (1994-1999) onde lecionou como professor substituto entre 2006 e 

2008; (ii) efetivou-se como professor do CAU-UFT em 2008, por meio de concurso público; e 

(iii) em 2012 tornou-se doutorando no PPGAU-UFRN, tendo obtido financiamento da 

CAPES para estender investigação doutoral para a UL ao longo de 2014.  

A seguir são detalhados os seis procedimentos autônomos utilizados nos estudos de 

caso. Na sequência, ao considerar cada turma como uma entidade coletiva, são apresentados 

os resultados delimitados por universidade, elucidando: (i) seus perfis (locais/cidades de 

referência e criação do alunado, os níveis de conhecimento e de contato com a disciplina 
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arquitetônica, e as habilidades em relação aos desenhos concebidos); (ii) as percepções sobre 

as cidades/ambientes nos quais os cursos estão inseridos; (iii) as preferências arquitetônicas a 

partir de escolha livre e de repertório pré-definido pelo pesquisador; e (iv) as ideias projetuais 

impressas em textos e desenhos, analisados tanto com o auxílio de software (Iramuteq) quanto 

a partir de categorias temáticas desenvolvidas a partir das próprias informações contidas no 

material coletado. 

Após a caracterização das turmas separadamente, discutem-se comparativamente os 

resultados obtidos a fim de serem evidenciadas as similaridades e as diferenças detectadas 

entre as quatro turmas em favor da verificação da hipótese segundo a qual: existem 

especificidades acerca das ideias de arquitetura de alunos iniciantes, que se alteram 

conforme o lugar no qual a turma se vincula, havendo uma relação sensível entre a 

percepção do ambiente pelos estudantes e a representação textual-gráfica das ideias dos 

mesmos. 

  

5.1. MÉTODO 

 

O trabalho empírico com alunos foi realizado em formato de estudo de casos múltiplos 

(YIN, 2005) utilizando multimétodos (GUNTHER, ELALI, PINHEIRO, 2008 e 2011; 

SOMMER, SOMMER, 2002). Para tanto, procedeu-se à atuação em disciplinas de iniciação 

de projeto (ou similar) de quatro cursos de AU situados em cidades fortemente distintas entre 

si como forma de potencializar os resultados obtidos. 

 Os dados foram coletados nas quatro universidades pesquisadas, junto a turmas de 

aproximadamente 30 alunos (30 na UL, 28 na UFT, 28 na UFRN e 27 na UFJF), num total de 

113 estudantes, representados por seus textos, desenhos e depoimentos, reunidos por meio de 

questionários (estruturados e semiestruturados) e conversas informais.  

Foram selecionados apenas alunos recém-ingressantes no curso de AU em suas 

primeiras semanas de aula, sendo excluídos deste grupo os estudantes estrangeiros, eventuais 

repetentes/reingressantes, alunos de outros cursos em atividade extra (optativas) e estudantes 

que, por motivos diversos, não estivessem presentes naquela semana de aulas ou faltaram a 

quaisquer das atividades. 

Foram objetos de investigação: (i) o perfil da turma (origem, faixa etária, 

conhecimentos relacionados à AU); (ii) o ambiente da cidade; (iii) percepções do alunado 

acerca do ambiente da cidade; (iv) repertório arquitetônico e preferências; e (v) ideias 

projetuais dos estudantes. 
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5.1.1. Trabalho de campo e instrumentos 

 

Ao todo o trabalho de campo foi constituído por seis etapas, realizadas 

autonomamente, cada uma exigindo a construção de instrumentos de pesquisa específicos, 

detalhados a seguir. 

Atendendo às exigências da Ética na Pesquisa, em virtude desse tipo de estudo 

envolver material humano, antes mesmo do início da aplicação do instrumento, os estudantes 

foram informados acerca de todas as atividades componentes e caráter do estudo. Após os 

esclarecimentos, os alunos foram convidados a participar como voluntários da pesquisa, já 

que o caráter não-obrigatório foi exposto através de leitura de Temo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (cf. Apêndice C). 

 

5.1.1.1. Questionário 

 

O questionário acerca do perfil dos alunos (cf. Apêndice D1) teve como objetivo 

identificar seus locais/cidades de vivência, a relação com a cidade onde o curso de AU se 

insere, e seus contatos diretos e indiretos com o campo da AU. Para facilitar o acesso aos 

dados e o entendimento do perfil do aluno optou-se por utilizar a codificação baseada em 

arranjo de Cai et al. (2010) – proposta originalmente por Neiman et al. (1999) –, que permitiu 

rápida verificação das amostras quanto a estarem dentro dos padrões previstos ou se deviam 

ser descartadas, ou ainda, se novas averiguações deveriam ser executadas. A seguir seguem os 

códigos de nossa pesquisa que compuseram o arranjo de identificação de cada estudante. 

I. Cidade/Instituição e data (ano e semestre) de aplicação da pesquisa:  

Li-2014.2: Lisboa/UL; Pa-2014.2: Palmas/UFT; Na-2015.1.2: Natal/UFRN; 

JF-2015.1: Juiz de Fora/UFJF. 

II. Número do aluno: 

Número entre barras, ordenado de acordo com posicionamento em lista de 

frequência da disciplina. Houve ocultação do nome do aluno com fins de 

preservação de sua imagem. A utilização de pseudônimos (à maneira de 

Donald Schön [1983]), mesmo que pudesse facilitar a fluência do texto, foi 

descartada em virtude de códigos melhor expressarem as características dos 

participantes. 

III. Sexo e idade: 

Masculino (M) ou feminino (F) acompanhado de numeral referente à idade. 

http://www.sciencedirect.com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0142694X09000970
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IV. Envolvimento do aluno com o ambiente urbano em questão:  

A1: Habitante nato (considera a cidade como sua referência principal); 

A2: Habitante radicado (considera a cidade como referência principal ou 

secundária); 

A3: Habitante ocasional (pouco considera a cidade como referência); 

A4: Habitante recém-chegado (sem referências com a cidade). 

V. Conhecimento acerca das técnicas e/ou do cotidiano da profissão: 

O objetivo desta questão não é investigar as habilidades de desenho, mas o 

grau de influência da arquitetura, enquanto disciplina, presente no pensamento 

projetual do aluno. 

C1: Pouco contato até o momento; 

C2: Mediano e indireto contato com a arquitetura; 

C3: Conhecimento razoável, com contato frequente; 

C4: Egresso de cursos na área similar à arquitetura, estagiários de ateliers de 

projeto, envolvimento direto com atividades de projeto, estudantes vindos de 

outros cursos afins (como engenharia civil e design). 

VI. Elementos predominantes no desenho (Dc: casa dos desejos; Dm: mapa 

mental):  

Dc1 ou Dm1: desenho livre bidimensional ou perspectivado; 

Dc2 ou Dm2: planta e/ou implantação e/ou vista superior, elevação; 

Dc3 ou Dm3: perspectiva técnica; 

Dc4 ou Dm4: seção. 

VII. O somatório final (acerca da avaliação do estudante enquanto participante apto) 

enumera-se ao final da sentença após o sinal =. Valores superiores a 9,0 

indicam que o perfil do estudante pode não se enquadrar nos critérios mínimos 

estabelecidos pela pesquisa, necessitando reavaliação. 

As letras A (Ambiente), C (Conhecimento) e D (Desenho), se acompanhadas dos 

números 1 ou 2, indicam que o perfil do aluno consta dentro dos padrões previstos para a 

verificação das hipóteses. Os números 3 ou 4 indicam que o material pode apresentar desvios. 

Nesses casos, novas averiguações devem ser executadas a fim de verificar a viabilidade do 

material coletado ou o seu descarte. Exemplos das amostras (situações hipotéticas): 

a) Pesquisa realizada na UFRN em fevereiro de 2015. Aluna: Amanda Lima (posição 

na escala alfabética: 05); com 18 anos; viveu sempre em João Pessoa/PB, mas sempre 
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viajou a Natal, onde moram vários familiares; sem contato com arquitetura até o 

momento; desenhou uma casa em perspectiva livre; mapa mental em planta. No caso, 

tanto o somatório quanto os valores isoladamente indicam aptidão para a pesquisa. 

Na-2015.1/ n°05/ F-18/ A2-C1-(Dc1/Dm2)=4,5 

b) Pesquisa realizada na UFJF em março de 2015. Aluno: Rodrigo Braga (posição na 

escala alfabética: 18); com 19 anos; nascido e criado em Juiz de Fora/MG; egresso de 

curso técnico em edificações; desenhou uma casa em perspectiva técnica, mapa mental 

em planta. Nesse caso, apesar do somatório 8 aproximar-se do limite 9, ele indica 

aptidão para a pesquisa; porém, os valores isolados 4, presentes em dois itens, indicam 

que a participação do aluno deve ser reavaliada. 

JF-2015.1/ n°18/ M-19/ A1-C4-(Dc4/Dm2)=8,0 

No exemplo hipotético de Rodrigo Braga dever-se-ia averiguar, portanto, se a relação 

do aluno com a área de Arquitetura (por ser egresso do curso de Edificações) e sua destreza 

técnica para o desenho da casa indicariam problemas em relação ao perfil esperado para a 

pesquisa. Ao final desta etapa, cada uma das quatro turmas foi codificada indicando os 

valores médios dos itens atribuídos aos estudantes. A estrutura do “código da turma” 

permanece com a mesma configuração informada. 

 

5.1.1.2. Mapa Mental 

 

A atividade objetivou extrair dos alunos elementos que expressem as percepções do 

ambiente urbano no qual estão inseridos. A análise limitou-se aos efeitos dos elementos 

físicos percebidos pelos estudantes. O procedimento, relativamente simples, é originalmente 

atribuído ao psicólogo Edward C. Tolman (em 1948) e desenvolvido posteriormente, com 

maiores repercussões no campo de AU, por Kevin Lynch (em 1960), principal referencial 

teórico desta etapa da pesquisa. Mesmo enunciado por nós como “mapa mental”, ressaltamos 

que na literatura o mesmo instrumento pode ser encontrado com outros nomes, tais como 

“imagem espacial”, “mapa cognitivo”, “mapa psicológico”, etc. Através dele, Aragonés 

(1998, p.47) destaca que “qualquer espaço físico em que o ser humano se desenvolve ou 

imagina, possibilita que este produza um mapa cognitivo (ou “mapa mental” em nossa 

terminologia) desse lugar (...) desde uma casa (LÁZARO, 1993) até a totalidade da Terra 

(PINHEIRO, 1996).” Porém, nosso objetivo caminha no sentido de extrair dos diversos mapas 

mentais, as “imagens públicas” (LYNCH, 1997) de cada cidade pesquisada, pois, por mais 

que cada indivíduo tenha “uma imagem própria e única, (...) parece haver uma imagem 
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pública de qualquer cidade que é a sobreposição de imagens de muitos indivíduos” (LYNCH, 

1997, p.57). Conforme o autor, os elementos estruturantes dos mapas mentais (marcos, nós, 

setores, percursos e limites) estão presentes nos desenhos e podem ser identificados e 

agrupados pelo pesquisador, tendo condições de sintetizar imagens coletivas comuns à maior 

parte dos habitantes de uma mesma cidade (LYNCH, 1997). As estratégias indicadas por 

Lynch para a extração dessa imagem coletiva não se limitavam ao instrumento em si. Mesmo 

não fazendo parte do processo de elaboração do mapa mental, uma série de perguntas era 

inserida para estabelecer melhores relações entre o desenho e as ideias, bem como verificar a 

consistência da amostra. 

Procedimento em classe: A atividade teve duração aproximada de 40 minutos. Os 

alunos, informados anteriormente sobre o material necessário para a confecção do exercício, 

estiveram munidos de lápis/canetas coloridos. Uma folha de papel em branco, formato A3, foi 

entregue para cada aluno. Após uma rápida exposição sobre os objetivos do exercício (e seu 

desenvolvimento), os alunos foram convidados a realizar os desenhos (e complementá-los 

com textos). A sequência de instruções encontra-se no Apêndice D2. No decorrer da 

atividade, o pesquisador manteve certo distanciamento dos alunos, restringindo-se às 

explicações gerais e superação das possíveis dúvidas. 

Procedimento fora de classe: As amostras foram separadas por categorias, variantes 

das mais simples, com representações e símbolos mais abstratos, até os mais estruturados, 

contendo símbolos mais icônicos e de maior semelhança com a configuração do ambiente. As 

orientações utilizadas para o momento seguinte, inspiradas em Appleyard (1980)67, focaram 

no cruzamento das tipologias identificadas conforme caracterização dos alunos. Após o 

cruzamento dos dados, classificaram-se os desenhos em “simbólico” (predominantemente 

icônico, pouco relacionado com o lugar), “semiestruturado” (com lógica operacional simples 

e poucos elementos, apresentando um recorte da área), e “estruturado” (com desenhos mais 

complexos, mais elementos, limites da área e muitas informações sobre o ambiente) 

(ALCANTARA, 2002, p. 60). 

 

5.1.1.3. Mapa Real 

 

Investigação complementar, não exposta explicitamente nesta tese, através da qual se 

objetivou a detecção dos lugares desenhados pelos alunos nos Mapas Mentais, demarcando-os 

                                                 
67 O pesquisador utilizou-se de variáveis como idade, gênero e proximidade do local de moradia, de forma a 

apreender o quanto e como o ambiente afeta a cognição (APPLEYARD, 1980, p. 12). 
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nos Mapas Reais, de modo a auxiliar o pesquisador a melhor se inteirar sobre os mesmos. 

Desta forma, executou-se tanto a leitura dos ambientes enunciados pelos alunos a partir de 

suas próprias percepções, quanto a compreensão desses ambientes a partir da ótica do 

pesquisador. 

Procedimento em classe: Cada aluno recebeu uma impressão com mapa técnico 

simplificado da cidade e instruções em lousa de como proceder: durante 30 minutos, traçaram 

sobre os mapas técnicos linhas representando os principais percursos feitos cotidianamente e 

manchas coloridas das regiões utilizadas (residencial = tonalidades avermelhadas; 

lazer/recreação = tonalidades esverdeadas; escolar/trabalho = tonalidades azuladas; pontos 

marcantes = tonalidades amareladas); a dimensão das manchas e a intensidade das cores 

deveriam variar de acordo com o nível de utilização e abrangência do local: forte intensidade 

cromática significaria frequente utilização da área; fraca intensidade, menos utilização. 

Procedimentos fora de classe: Verificação in loco, por parte do pesquisador, dos 

percursos feitos cotidianamente pelos alunos. 

 

5.1.1.4. Preferências arquitetônicas 

 

Inspirado em teste formulado por Akalin et al. (2009)68, o procedimento investigou as 

preferências do alunado em relação a imagens de edificações com linguagens 

arquitetônicas/estilísticas variadas. Para o aprimoramento do instrumento, durante a fase de 

seleção de imagens, compôs-se um painel de experts (cf. Apêndice E) a fim de reduzir a 

parcialidade nas escolhas. 

Procedimento em classe: Para cada aluno foi distribuída uma folha de papel formato 

A4 contendo a impressão de 30 imagens externas de edifícios bastante distintos entre si, todos 

eles referenciados amplamente pela literatura arquitetônica, mas sem as suas identificações 

e/ou referências impressas no papel (cf. Apêndice D3). Cada grupo estilístico compôs-se de 3 

exemplares/imagens, porém a disposição dessas imagens foi aleatória de modo que os alunos 

não percebessem as segmentações estéticas do teste, pautadas em 10 diferentes grupos 

arquitetônicos/estilísticos. De modo a complementar a visualização impressa, as mesmas 

imagens foram projetadas por datashow na mesma sequência das imagens do papel. A 

finalidade foi de que cada estudante visualizasse bem as projeções e, em seguida, lançasse 

                                                 
68 O estudo de Akalin et al. (2009) contou com a participação de 100 estudantes de graduação em Arquitetura e 

Engenharia da Universidade de Gazi, Turquia, que avaliaram 15 imagens de casas. A pesquisa teve como 

objetivo explorar o efeito do nível de complexidade das fachadas de casas unifamiliares em juízos de 

complexidade, preferência e imponência dos estudantes (p.127-128). 
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uma nota para cada exemplar arquitetônico de acordo com as suas preferências estéticas. 

Sendo apenas enunciado aos alunos que as notas variam de 1 a 5 para cada exemplar 

arquitetônico de acordo com os critérios a seguir: 1,0 = não gosto; 2,0 = gosto pouco; 3,0 = 

gosto medianamente; 4,0 = gosto muito; 5,0 = gosto muitíssimo. 

Procedimento fora de classe: Foram tiradas as médias dos valores atribuídos aos 

grupos de imagens e aos exemplares isoladamente a fim de comparamos as convergências e 

divergências entre os resultados das quatro turmas pesquisadas. 

 

5.1.1.5. Casa dos Desejos 

 

Tarefa de 50 minutos, através da qual foram coletados subsídios para as análises 

acerca do background dos alunos. O procedimento baseou-se no Wish Poem (no original, em 

inglês), proposto por Henry Sanoff (s/d). 

Ao contrário da nossa pesquisa, que objetivou extrair informações acerca do repertório 

arquitetônico do aluno iniciante e suas fontes de inspiração, o Wish Poem é mais comumente 

utilizado em avaliações pós-ocupação. Estrutura-se em torno de uma espécie de 

coparticipação assistida dos usuários com objetivos voltados para o envolvimento dos 

mesmos nas diretrizes iniciais do processo de projeto. 

O método propicia a expressão livre dos participantes envolvidos, fornecendo 

informações e ideias que podem ser especialmente relevantes para o desenvolvimento de 

projetos das mais variadas tipologias (RHEINGANTZ et al., 2009). Citemos, por exemplo, o 

uso desta metodologia aplicada em ambientes hospitalares (MACHADO, AZEVEDO, 

ABDALLA, 2011), creches (BLOWER, AZEVEDO, 2010), bibliotecas e escolas (SANOFF, 

1991), entre outros. 

Originalmente concebido para a aplicação em instituições de ensino, o processo 

consiste em um grupo de enunciados repetidos: "Eu desejo que minha escola...". A partir 

desta questão, o usuário deve dar respostas da forma mais livre possível, sem maiores 

preocupações com a elaboração formal da escrita. É, portanto, uma atividade muito simples. 

O procedimento ocorre em grupo, onde o pesquisador pode solicitar (complementarmente) 

que os usuários falem, escrevam ou desenhem as suas necessidades, sentimentos e desejos 

relativos ao ambiente em questão, incentivando-os a fantasiar por conta de seu caráter aberto e 

amplamente exploratório (SANOFF, s/d). De acordo com Yazici (2012, p. 1007), quando o 



113 

conceito de espaço é identificado com a ‘casa’, essa percepção pode tornar-se mais 

pronunciada69, por ser o espaço que os alunos mais frequentemente experimentam.  

 Procedimento em classe: A atividade foi realizada individualmente e aplicada no 

primeiro dia de teste. Foram estipulados 25 minutos para a execução da tarefa. De início, cada 

aluno recebeu uma folha branca, formato A4, com a frase impressa: “A casa dos meus 

desejos...”. Nela, tiveram de escrever livremente sobre as suas ideias. Passados cinco minutos, 

os alunos receberam outra folha A4 onde tiveram de desenhar essa Casa dos Desejos durante 

os vinte minutos restantes. Considerada mais elementar, a tarefa escrita foi solicitada logo no 

início do exercício, sem que os estudantes soubessem que em seguida deveriam ilustrar as 

ideais contidas no texto. Não houve quaisquer prescrições sobre o tipo de desenho, que se deu 

de forma completamente livre, sem quaisquer interferências do pesquisador no processo – em 

alinhamento à abordagem cognitivista –, como conversas para saber a opinião dos alunos 

sobre o significado dos desenhos, estímulos e orientações. Após, os alunos responderam a um 

questionário (cf. Apêndice D4) sobre o exercício, com duração de 25 minutos. Passado o 

tempo estabelecido, as folhas foram recolhidas juntamente com a cessão completa deste tema. 

Procedimento fora de classe: Após o término da aula, o material foi digitalizado e 

classificado.  Inicialmente, os textos foram analisados com auxílio de programa 

computacional70. Nela se apresentam visões geral e individualizada dos depoimentos dos 

estudantes tratados de modo a permitir uma avaliação preliminar, quantitativa e qualitativa, 

de: (i) vocábulos mais frequentes (nuvem de palavras); e (ii) palavras que mais se 

correlacionaram dentro do grupo (análise de similitude). Em seguida, o exame ocorreu de 

forma manual, sem auxílio de softwares, resultando em categorias temáticas. Tais categorias, 

mais focadas no campo de AU, propriamente, foram constituídas após o contato com o 

subsídio produzido pelos próprios estudantes, em observação aos temas abordados nos 

materiais textuais e gráficos, já que, antes da aplicação do instrumento, pouco se podia prever 

sobre esse conteúdo. Decompuseram-se, ao final, 8 categorias: (i) linguagem arquitetônica; 

(ii) aspectos não físicos e/ou subjetivos; (iii) design de interiores, cores, texturas e 

revestimentos; (iv) aspectos de funcionalidade; (v) programa de necessidades; (vi) conforto 

ambiental; (vii) inserção/ localização; e (viii) espaços livres. 

                                                 
69 Para tanto, a autora utiliza-se de entendimento de Bachelard (1996) sobre o qual “(...) a casa é um abrigo que 

protege a pessoa contra impactos externos. Casa da infância de uma pessoa, em particular, modela um mundo 

psicológico” (p. 12). 
70 O procedimento também foi auxiliado pelo software Iramuteq (Ratinaud, 2012), através do qual foram 

submetidos os conteúdos textuais decorrentes dos 113 exemplares coletados, utilizando dois dos seus parâmetros 

de análise: um de ordem meramente estatística, denominado “nuvem de palavras”; e a “análise de similitude”, 

conforme realizado em estudo com professores. 
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Especificamente sobre a análise dos textos, ressalta-se que: (i) a princípio, de maneira 

a observar os resultados globalmente, consideraram-se conjuntamente todos os textos, os 

reunindo num único grupo composto por 113 redações (7.279 palavras no total); (ii) em 

virtude de o enunciado ser bastante amplo, sem grandes demarcações formais – limitado 

apenas por intervalo de tempo e assunto – buscou-se visualizar os aspectos mais evidentes 

apresentados nesse grande e único grupo, como uma espécie de ponto de partida investigativo, 

haja vista a complexidade e o grande número de textos coletados; (iii) estas visualizações 

iniciais tiveram caráter mais genérico, com a finalidade de se apreender o universo inserido e 

pontos abordados nos textos para, em seguida, adentrarmos nas especificidades de cada um 

dos quatro grupos isoladamente; (iv) embora o processamento do software (Iramuteq) utilize-

se dos radicais dos vocábulos para agrupá-los, fizeram-se necessários ajustes em dois tipos de 

casos: para padronizar expressões (como, por exemplo, ‘dois pavimentos’, ‘dois pisos’, ‘dois 

andares’, etc. que foram unificadas numa única expressão de acordo com a predominância nos 

textos) e com uso de underline para junção de palavras cujo sentido original é diferente 

quando isoladas71 (por exemplo, ‘casa de banho’, foi alterada para ‘casa_de_banho’, assim 

como ‘pé_direito’, ‘não_muito_grande’, ‘área_de_serviço’, etc.) – (cf. Apêndice F). 

Acerca das análises segundo categorias temáticas, salienta-se que nesta seção, textos e 

desenhos foram analisados a partir de oito categorias, definidas segundo aspectos vinculados 

prioritariamente às disciplinas de Arquitetura e Urbanismo, sendo: (i) quatro delas destinadas 

ao exame dos elementos textuais e gráficos conjuntamente: linguagem arquitetônica; design 

de interiores, cores, texturas e revestimentos; aspectos funcionais; e espaços livres; e (ii) 

outras quatro categorias para a análise apenas textual, em complementação às primeiras, já 

que este tipo de informação foi menos detectada nos desenhos: aspectos não físicos e 

subjetividades; programa de necessidades; conforto ambiental; e inserção/localização.  

O caráter livre do exercício “Casa dos Desejos” permitiu que os participantes 

definissem as abordagens e estruturassem livremente seus textos e desenhos (cf. Apêndice G), 

o que, ao mesmo tempo em que proporcionou uma expressão mais natural das ideias, 

dificultou ao pesquisador classificar o material resultante, que apresentou assimetrias tanto em 

relação às turmas, quanto às categorias temáticas (por exemplo, há escolas em que a 

localização da “casa” foi muito abordada e outras que não, e turmas em que algumas 

categorias apresentaram citação diminuta). O apontamento dos valores numéricos para cada 

gráfico elucida essa distinção.  

                                                 
71 Segundo recomendação para o adequado processamento de dados indicado pelo software. 
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Ressalta-se que: (i) o procedimento também encontrou problemas em definir sobre 

quais categorias os elementos deveriam ser inseridos, havendo, portanto, uma espécie de 

dissecação das amostras, procedimento que gerou algumas perdas de acordo com o seu caráter 

de simplificações, mas que obteve enormes ganhos no sentido de evidenciar os dados 

ordenadamente; (ii) as categorias temáticas nas quais os itens foram inseridos, referem-se aos 

contextos dos quais os mesmos foram extraídos. 

 

5.1.1.6. Ajustamento e Debate 

 

A fim de examinar possíveis desvios nas respostas (dos exercícios anteriores) e/ou 

complementá-las foram realizadas entrevistas isoladas. Após essa prática, mas na mesma aula, 

procedeu-se à exibição em classe dos principais dados obtidos, cujo objetivo foi conhecer a 

opinião dos alunos sobre o processo e aprofundar a discussão. 

 

5.1.2. Finalização do estudo 

 

Posteriormente ao trabalho empírico e sistematização de dados, realizou-se o 

cruzamento das informações obtidas, estudando-as no sentido da verificação da convergência 

(ou não) dos resultados em torno dos pressupostos colocados. Para tanto, nos utilizamos de 

estratégia metodológica predominantemente qualitativa, uma vez que esta se mostra mais 

pertinente para os casos que lidam com evidências não numéricas, “(...) sejam configuradas 

em forma verbal ou em forma de objetos (GROAT; WANG, 2001, p. 27)”. Essa opção se 

deve também pelo fato de que o projeto, enquanto objeto de pesquisa, poderá apresentar 

resultados pouco previsíveis. 

Ressaltamos que alguns dos estudos acima descritos combinam abordagens objetivas e 

subjetivas, com procedimentos também (mas em menor escala) quantitativos; alinhados a 

corpos teórico-metodológicos vinculados (em sua maioria) a uma abordagem cognitivista e 

focada principalmente no campo da Percepção Ambiental (AKALIN et al., 2009; SANOFF, 

s/d; LYNCH, 1997). Salientamos que, em algumas turmas, foram encontradas especificidades 

que impossibilitaram o método de ser aplicado de maneira linear. Essas particularidades serão 

apontadas nas seções correspondentes. Entretanto, por terem ocorrido de forma pontual, 

acreditamos que não acarretem prejuízos para a investigação. 

O Quadro 7 apresenta um resumo do trabalho empírico realizado com os estudantes 

explicitando a sua ordem cronológica. 
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Quadro 7 – Resumo das atividades referentes à pesquisa empírica com estudantes (ordem cronológica). 

E
S

T
U

D
O

 

ETAPA PROCEDIMENTO QUANDO? POR QUÊ? 
UNIVERSO 

AMOSTRAL 

 

E
st

u
d

a
n

te
s 

I. Casa dos 

Desejos 

Desenhos, textos e 

questionário baseado no 

Wish Poem (50 min.) 1° 

encontro 

Verificar repertório 

arquitetônico, 

preferências estético-

arquitetônicas e 

fontes de inspiração 

Estudantes de 

AU em 1° 

período do curso 

de quatro 

diferentes 

universidades 

II. Preferências 

estético-

arquitetônicas 

Desenhos e teste de 

múltipla escolha  

(30 min.) 

III. Mapa Mental 

Mapas baseados nas 

proposições de Kevin 

Lynch (50 min.) 

2° 

encontro 

Verificar percepção 

do ambiente da 

cidade pelos 

estudantes 

IV. Mapa Real 

Demarcação, em mapa 

técnico, dos trajetos 

feitos em mapa mental 

(30 min.) 
3° 

encontro 

Verificar com maior 

precisão os locais 

apontados nos Mapas 

Mentais 

V.  

Identificação e 

Codificação 

Questionário sobre perfis 

dos alunos e 

classificação (20 min.) 

Conhecer o perfil dos 

alunos e facilitar o 

manuseio de amostras 

VI. 

Ajustamento e 

Debate 

Conversas individuais 

(5 minutos por aluno); 

Dinâmica de grupo com 

exibição do material 

coletado (20 min.) 

4° 

encontro 

Verificar possíveis 

desvios nas respostas; 

Conhecer as opiniões 

sobre o processo para 

agregar mais dados 

Fonte: o autor 

 

5.1.2.1. Apresentação dos Resultados 

 

Delimitados por universidade, os resultados são apresentados segmentados em quatro 

tópicos, cada qual relacionado: (i) às respostas dos questionários e avaliação dos desenhos 

produzidos; (ii) à análise e classificação dos Mapas Mentais segundo tipos (simbólicos, 

semiestruturados e estruturados), de acordo com a relação entre “elementos físicos 

predominantes x categorias de habitantes”, e entre “tipos de mapas x categorias de 

habitantes”; (iii) ao repertório de livre escolha segundo as suas localizações, autoria e período 

histórico, e, no caso do repertório pré-definido pela pesquisa, análise estatística em 

consideração às maiores e menores médias, tanto para as imagens isoladamente, quanto para 

os grupos de imagens pré-determinados; e (iv) às ideias projetuais, decompondo textos e 

desenhos tanto através de análise de similitude e nuvem de palavras (ambos auxiliados por 

parâmetros do software Iramuteq) e das categorias temáticas decorrentes do material coletado 

junto aos estudantes. 
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Ilustram as análises, conforme se observa nas próximas seções do capítulo: (i) um 

código coletivo que enuncia as características predominantes das turmas; (ii) imagens 

representativas, com exemplos de três Mapas Mentais relevantes, e tabelas com as 

informações necessárias para essa compreensão; (iii) quadros de imagens, dados estatísticos e 

gráficos acerca das preferências estético-arquitetônicas; e (iv) excertos, desenhos e gráficos 

elucidativos das ideias projetuais acerca do exercício A Casa dos Desejos. 

 

5.2. RESULTADOS INICIAIS - UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

A Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FA-UL)72 é a mais antiga 

escola de Arquitetura de Portugal (sua origem remonta ao século XVI) e das mais prestigiadas 

nesse campo, contando com professorado altamente qualificado em todos os seus níveis de 

ensino. Na instituição, a pesquisa procedeu juntamente à unidade curricular Laboratório de 

Arquitetura I (LA I)73, disciplina introdutória de projeto arquitetônico inserida no primeiro 

período do curso, turma 1CD, ministrada pela Professora Dra. Tânia Beisl Ramos. 

O instrumento foi aplicado em Setembro/2014, durante as primeiras aulas do 1° 

semestre do ano letivo 2014-201574. Naquele semestre, a responsabilidade da LA I 

(abrangendo as suas seis turmas) esteve ao cargo do arquiteto J. L. Carrilho da Graça que, 

seguindo tradição da escola – e mantendo o caráter fenomenológico do programa anterior, de 

autoria do professor catedrático Dr. Jorge Cruz Pinto, publicado em formato de livro em 2007 

–, propôs um ousado programa com exercícios lúdico-artísticos em consonância com a 

bagagem dos alunos ingressantes. 

 

5.2.1. O Perfil da turma da UL 

 

De maneira geral, a origem dos alunos (entendida como naturalidade e local de criação 

dos mesmos) condisse com os limites geográficos estabelecidos pelas principais escolas de 

                                                 
72 Nela ingressam atualmente 180 alunos de Arquitetura por ano – curso inserido separadamente de Urbanismo e 

de Design –, havendo seis turmas, com trinta alunos cada, para as disciplinas de prática de atelier. 
73 Segundo o ementário da disciplina, os objetivos consistem “(...) na iniciação à arquitetura e à concepção 

projetual a partir do pensamento analógico-poético (metafórico e metonímico), na definição teórica de 

arquitectura (linguística, mítica e teórica), no conhecimento dos elementos arquitectónicos, dos elementos de 

enquadramento e dos principais arquétipos e paradigmas arquitectónicos e urbanos, que conferirão uma maior 

consciência no acto de projetar” (Licenciatura em Estudos Arquitetónicos, Plano de estudos). Disponível em: 

http://graduacao.fa.ulisboa.pt/images/fichas2013/miarquitetura/laboratorio_arq_i.pdf 
74 Para a realização da pesquisa, foi-nos cedido o primeiro horário (das 8:00h às 9:30h) nas seis primeiras aulas 

(às terças e quintas-feiras, durante três semanas) para a realização da pesquisa. A formação original da turma 

totalizava 32 alunos participantes, que estiveram presentes em todos os encontros. 
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AU portuguesas, tendo as universidades do Porto (ao Norte) e de Coimbra (ao Centro) 

relevante campo gravitacional discente em suas regiões. Suas localidades de origem 

abarcaram, principalmente, a cidade de Lisboa e arredores, com 73% do total do alunado 

(sendo quatorze provenientes da cidade-sede, seis da área metropolitana, e dois alunos 

residentes no distrito, estando a menos de 80 km da capital portuguesa). Dentre os 33% 

restantes, constaram três estudantes oriundos de regiões insulares (sendo dois da Madeira e 

um dos Açores), três do Alentejo, e dois do Centro-Norte (um de Coimbra e outro do Porto).  

Quando perguntados sobre os dois lugares mais marcantes, estes praticamente não 

diferiram das localidades apontadas como ‘cidades de origem’ (pergunta anterior). Ou seja, se 

considerarmos os locais de vivência como importantes referências arquitetônico-urbanísticas, 

esses dois espaços (de origem e de vivência) praticamente sobrepuseram-se (Figura 6). 

 

 

Fonte: Google Earth; imagem trabalhada pelo autor. 

 

Para um exame mais preciso da relação dos alunos com a cidade, foram coletadas 

informações complementares, obtidas em conversas com os estudantes e professores. Notou-

se que muitos dos alunos/moradores da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e subúrbios, 

mesmo estando a pouca distância das áreas centrais lisboetas, pouco as conheciam. O inverso 

também sucedeu, com exemplos de alunos com uma rotina de vínculos com Lisboa, mesmo 

Figura 6 – Localização das cidades: de criação (à esquerda) e de referência (à direita) dos alunos da UL. 
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habitando cidades mais distantes. Ressalta-se, portanto, que a compreensão das distâncias 

geográficas de Portugal foi um dado insuficiente para esse tipo de categorização dos 

estudantes segundo as suas ligações com a capital do país; tendo sido necessária a verificação 

deste ponto a partir de investigação caso a caso, ultrapassando o protocolo inicial, haja vista 

que as pequenas dimensões do país, e complexidades, poderiam causar simplificações 

errôneas prejudiciais à pesquisa. 

De modo geral, o perfil da turma lisboeta, sintetizado através de codificação 

apresentada na Figura 7 – com valores médios e predominantes dos códigos resultantes de 

cada parte da pesquisa –, exprime uma visão coletiva dos componentes necessários para a 

compreensão do perfil do alunado da UL. No início do código são mostradas as 

predominâncias e proporcionalidades entre gênero e idade (1,73F-18: no caso, feminino e 

com 18 anos). Após, seguem valores médios relativos: (i) aos fortes vínculos com Lisboa 

(A:1,53); (ii) ao pouco conhecimento específico em AU (C:1,57); e (iii) às satisfatórias 

habilidades gráficas, pouco vinculadas à linguagem técnica arquitetônica (média 2,33, sendo 

Dc:2,30 para o desenho da casa e Dm:2,37 para o mapa). Assim, o somatório final 5,43, 

distante do valor limítrofe 9,00, é indicador favorável para a verificação das hipóteses (cf. 

pormenores no Apêndice H1). 

 

Figura 7 – Codificação sintética, com valores predominantes e médios, turma da UL. 

Li-2014.2/1,73F-18/A:1,53-C:1,57-(Dc:2,30/Dm:2,37)=5,43 
  

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

5.2.2. A relação da turma com o ambiente de Lisboa 

 

A leitura da Turma da UL ocorreu sobre a milenar cidade de Lisboa, município com 

547.733 habitantes (INE, 2011) e sede de uma área metropolitana (AML) com mais de 2,82 

milhões de pessoas (aml.pt). A capital portuguesa possui patrimônio urbano-arquitetônico 

importante e diversificado, apto a ilustrar parcela significativa da História Universal, 

iniciando-se com os antecedentes da civilização romana e marcada, principalmente, por 

remanescentes dos séculos XVIII e XIX, período no qual foi sendo reconstruída em virtude do 

catastrófico terremoto de 1755. Sua paisagem singular, de forte apelo visual, é caracterizada 

pelo conjunto coeso de ruas e edifícios dispersos ao longo de um relevo acidentado de colinas. 

É banhada pelo rio Tejo, delimitador da cidade na porção sul, que deságua no Oceano 

Atlântico poucos quilômetros à frente. Atualmente, mantêm-se em processo de perda de 
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moradores das áreas centrais/tradicionais, iniciado com mais vigor na década de 1990, e, por 

conseguinte, de crescimento dos subúrbios. 

Apesar de não ser parâmetro para esta parte das análises, o bom nível gráfico dos 

estudantes portugueses (com média Dm:2,37, como visto no item anterior), imprimiu clareza 

à compreensão dessa série de representações sobre a cidade, essenciais para a etapa. Vistos 

em conjunto, os desenhos exibiram média de 8,66 elementos físicos por trabalho, sendo mais 

frequentes, na seguinte ordem: a Ponte 25 de Abril, com 17 ocorrências, presente em 56% do 

total dos desenhos; o Terreiro do Paço, com 15 casos, 50% do total; e o Rio Tejo, 13 casos, 

43% do total dos Mapas (cf. Apêndice H 2.1). 

Dentre os 20 elementos com maior presença: 9 possuem caráter monumental (ponte, 

praças/largos, estádios esportivos, estátuas, edifícios militares e religiosos); 5 localizavam-se 

no casco histórico de Lisboa e 8 próximos ao rio Tejo. Recorrências em relação a pessoas (em 

8 amostras, 26,67% do total) e meios de transportes, como ônibus, metrô e suas estações, 

também foram verificadas dentre os desenhos (em 25 amostras, 83,33%).  

Analisados separadamente, os desenhos oriundos de A1 e A2 – tipos de habitantes 

mais vinculados à cidade – apresentaram em média, 9,33 e 9,14 elementos físicos 

identificáveis por desenho, respectivamente, enquanto que em A3 (pessoas pouco vinculadas 

àquele lugar) essa média foi de 5,60 elementos, demonstrando, de fato, menor conhecimento 

do ambiente da cidade por esses alunos. Exceção ocorreu em relação às menções ao sistema 

de transporte, que foram menos frequentes em A1. Em A2, por exemplo, pontos de ônibus e 

barcos constaram, respectivamente, em 57,14% e 42,86% dos trabalhos. O que ocorreu 

também em A3, com 80% dos desenhos apresentando referências às estações de metrô e/ou 

aos pontos de ônibus, além de supermercados, com 60% do total. Interessante notar que 

alunos A1 e A2 pouco imprimiram aos Mapas aspectos particulares de seus locais de morada 

e cotidiano, centrando suas visões numa espécie de Lisboa mais histórica, turística, próxima 

do rio Tejo. 

Cruzando-se as categorias de alunos com os tipos de desenhos (cf. Apêndice H 2.1), 

verificou-se predomínio de mapas classificados como ‘estruturados’ dentre os estudantes A1 

(61,11%), e ‘semiestruturados’ dentre A2 (57,14%) e A3 (60,00%). As Figuras 8, 9 e 10 

apresentam exemplos relativos aos três tipos de classificação. 

De forma geral, os Mapas expressaram variável riqueza de referências à cidade de 

Lisboa, contabilizando-se 71 diferentes elementos físicos identificáveis. Tendo como base A1, 

houve a ocorrência de 69 elementos; em A2 foram 28; e em A3 identificou-se 16 diferentes 

elementos físicos. 
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Figura 9 – Exemplo de Mapa 

Mental, produzido por aluna 

categoria A2, classificado como 

mapa ‘semiestruturado’, tipo 

predominante nesta categoria. O 

desenho está centrado nas 

regiões do casco histórico de 

Lisboa e nas margens do rio 

Tejo. Nota-se fragmentação 

entre as partes do desenho, com 

ênfase nas estações de metrô e 

pontos de ônibus, concebendo a 

cidade como um somatório de 

partes pouco articuladas. 

Desenhado pela estudante Li-

2014.2/n°26/F-18/ A2-C1-

(Dc3/Dm2)=06. 

Fonte: a pesquisa. 

 

Figura 10 – Exemplo de Mapa 

Mental, proveniente de aluna 

categoria A3, classificado como 

mapa ‘simbólico’. No desenho 

não há elementos que 

caracterizem Lisboa. Constam 

apenas vias (aérea, férrea e 

terrestre) que ligam os locais de 

particular interesse da aluna, 

que demonstra não reconhecer 

importantes pontos de 

referência na cidade. Desenhado 

pela estudante Li-

2014.2/n°12/F-18/ A3-C2-

(Dc3/Dm2)=08. 

Fonte: a pesquisa. 

 

 

Figura 8 – Mapa proveniente de 

aluno categoria A1, classificado 

como ‘estruturado’, tipo 

predominante nesta categoria. 

Notam-se vários dos elementos 

físicos dentre os mais citados, 

como a Ponte 25 de Abril, o rio 

Tejo, o Mosteiro dos Jerônimos, 

o Cristo Rei, os estádios 

esportivos e áreas de casco 

histórico lisboeta. Percebe-se 

ainda que o aluno conseguiu 

inserir/locar os elementos físicos 

adequadamente e representar 

suas rotas de locomoção. 

Desenhado pelo estudante Li-

014.2/n°15/M-30/ A1-C2-

(Dc3/Dm3)=06. 

Fonte: a pesquisa. 
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5.2.3. Repertório e preferências estético-arquitetônicas 

 

Quando livres para escolherem (sem quaisquer predeterminações da pesquisa), os 

alunos da FA-UL indicaram 67 diferentes obras (média: 2,23 por aluno) a partir de um total 

de 82 respostas válidas (média: 2,73). Ao todo, contabilizaram-se 39 ocorrências localizadas 

em Portugal – sendo 24 situadas na Área Metropolitana de Lisboa (AML) –, 29 referentes a 

obras europeias e 14 em outros continentes75. Aponta-se, nesse caso, para considerável apreço 

(e conhecimento) dos estudantes portugueses por arquiteturas locais e nacionais (cf. Apêndice 

H 3.1). Sobre as épocas das obras, 46,25% das referências abarcam período entre a segunda 

metade do século XX e os dias atuais; não resultando os demais períodos históricos menções 

significativas (cf. Apêndice H 3.2). 

Desconsiderando os arquitetos com apenas uma obra citada – a exemplo de Rem 

Koolhaas e Frank L. Wright, por causa de a Casa da Música e a Casa da Cascata, 

respectivamente –, observamos que Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura tiveram 4 

diferentes obras citadas cada um, sendo uma delas em parceria entre ambos. Antoni Gaudí 

também foi citado em 4 de suas obras. Le Corbusier e o arquiteto português Gonçalo Byrne 

tiveram, cada um, 2 de suas obras mencionadas. 

Sobre as dimensões mais evidentes nas obras, a ‘estética’ foi a mais escolhida 

(51,25%), tendo havido inclusive número relevante de escolhas ‘combinadas’ (mais de uma 

alternativa para o referencial indicado), totalizando 37,50% das respostas (cf. Apêndice H 

3.3). Quando as preferências resultaram de um repertório predeterminado pela pesquisa 

observou-se que, dentre as 30 imagens disponibilizadas, as 6 maiores médias indicaram 

quatro exemplares de estética modernista e dois alusivos ao revivalismo europeu; enquanto 

que as 6 menores médias abarcaram dois exemplares representativos do pós-modernismo, 

dois do Art Déco, além de dois edifícios high-tech (cf. Apêndice H 4.1). Fato observado 

semelhantemente quando as imagens foram consideradas congregadamente em grupos de 

imagens (cf. Apêndice H 4.2). 

 

5.2.4. Ideias projetuais 

 

De modo geral, as ideias projetuais da turma lisboeta expressaram ‘casas’ de aparência 

sóbria, compostas por linhas retas e pautadas por geometria rígida; nas quais também se 

                                                 
75 Os países europeus mais citados foram: Espanha, com 7 menções; França e Itália, com 5 citações cada; e 

Alemanha com 4. Nos demais continentes ocorreram citações aos Estados Unidos (6), Austrália (3) e Egito (2). 
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percebem a neutralidade cromática do conjunto e dos materiais a ele aplicados. 

Funcionalmente expressam ideias que priorizam a compartimentação de ambientes internos, 

pouco agregados; diferentemente, percebem-se fortes conexões entre o espaço privativo da 

‘casa’ e o espaço público da rua, muito integrados. 

A seguir, busca-se demonstrar tais características a partir do processo de leitura do 

conjunto de textos congregados num único gráfico (de similitude), bem como esmiuçados por 

meio de análises gráfico-textuais a partir das categorias temáticas. 

 

5.2.4.1. Análise de similitude76 

 

Decorrente do processamento do grupo textual da turma da UL, a análise de similitude 

apresentou a principal conexão entre as palavras ‘casa’ e ‘estar’ (Figura 11), indicando, 

segundo as ramificações constatadas, menções importantes sobre o meio no qual a “casa” se 

insere e sobre os ‘elementos’ que articulam essa relação entre edifício e ‘contexto’, haja vista 

a ocorrência dessas palavras, além de ‘elemento’, ‘fachada’ e ‘árvore’. Como exemplo, 

destacam-se os excertos: “inserido num contexto calmo, natural, que não choque e 

prejudique o meio (...), estando também decorado e construído com elementos naturais”, da 

aluna Li-2014.2/n°27/F-17/A2-C3-(Dc3/Dm2)=08, e “uma habitação inserida num contexto 

natural (...). O interior contemporâneo faz uma profunda ‘comunicação’ com o exterior. 

Ambos os limites estão tão aproximados que poderíamos dizer que existe uma pequena 

espessura que os separa. A casa tem uma fachada de vidro, revestida em capoto se estende ao 

longo do terreno”, do aluno Li-2014.2/n°15/M-35/A1-C2-(Dc3/Dm3)=06. 

Outras conexões importantes se fizeram entre o núcleo do gráfico e as palavras 

‘forma’, ‘pequeno’, ‘simples’, ‘sala/parede’, e ‘cozinha’; descritas a seguir: 

No primeiro caso, a palavra ‘forma’ articulou-se com ‘janela’, que posteriormente 

correspondeu-se com “telhado” e, em maior grau, com ‘luz’ e ‘dia’, conforme exemplificam 

os textos das alunas: Li-2014.2/n°21/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=04 “(...) tetos altos e em vez de 

sótão, uma cave com umas janelinhas para o exterior. O telhado seria em telhas de cor de 

tijolo e em forma de pirâmide retangular” e Li-2014.2/n°23/F-18/A1-C2-(Dc2/Dm3)=06 

“Deverá ter um quarto com grandes janelas, onde eu dormirei. A cozinha deverá ser de cores 

                                                 
76 Todas as 4 análises de similitude apresentadas no capítulo sucederam outros procedimentos fundamentados 

nos textos produzidos pelos estudantes. Procedeu-se de modo a permitir uma avaliação inicial, quantitativa e 

qualitativa, de: (i) vocábulos mais frequentes (nuvem de palavras) conjunta e comparativamente; e (ii) palavras 

que mais se correlacionaram dentro do grupo (análise de similitude) vistas conjuntamente (cf. Apêndice H5). 
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claras e com bastante luz do dia. (...) A sua forma deveria ser não demasiado reta, com 

algumas paredes em madeira e curvas em pedra preta. 

 

Figura 11 – Gráfico de similitude a partir do grupo textual de alunos da UL. 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 

 

Ligaram-se à ‘pequeno’ as palavras ‘amarelo’, ‘porta’ e ‘traseiro/castanho’, 

observadas nos exemplos a seguir: “É amarela, amarelo pastel. (...) Nas traseiras da casa 

tem uma pequena porta, também castanha mas um castanho mais claro. Nas traseiras da 

casa há um jardim (...)” [Li-2014.2/n°02/F-19/A1-C1-(D2/D2)=04]; “É uma vivenda de 
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3_pisos, amarela, com imensas janelas. Também gostava que tivesse um jardim à frente e um 

terraço pequeno nas traseiras” [Li-2014.2/n°21/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=04]; e 

“Aconchegante e pequena! Venho de Coimbra, uma cidade pequena (...). Devido a isto, a 

casa dos meus sonhos tem de ter dimensões socialmente pequenas (...) construída com 

elementos naturais, (como), por exemplo, a madeira ou os tons castanhos e verdes” [Li-

2014.2/n°27/F-17/A2-C3-(Dc3/Dm2)=08]. 

A partir da palavra ‘simples’ partiram várias subdivisões, algumas delas com 

reconexões subsequentes. Num dos ramos dessa composição, ‘espaço’ e ‘piscina’, a 

aproximação entre ‘piscina’ e ‘jardim’ é praticamente natural, porém, houve junção de 

elementos com significados pouco afins com ‘piscina’ no ramo ‘moderno/estética’, ‘linha’, 

‘clássico’. Ocorre que a palavra ‘moderno’, presente em apenas sete textos, esteve 

acompanhada de ‘piscina’ em três deles, havendo, portanto, considerável percentual de 

relação entre ambas, demonstrada no exemplo da aluna Li-2014.2/n°30/F-18/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=05: “É grande, espaçosa e moderna. Tem uma varanda e uma piscina”. Nas 

demais ramificações oriundas de ‘simples’, ocorreram conexões mais triviais, como: 

(i) ‘confortável’ e ‘bem-estar’, exemplificadas pelo estudante Li-2014.2/n°07/M-21/A1-

C2-(Dc3/Dm2)=06: Terá bem-estar a cada vez que entro nela, satisfazer todas as 

minhas necessidades básicas e ser confortável; 

(ii) ‘vista’, ‘quarto/varanda’ e ‘quarto/exterior’ com ‘alto’ e ‘cor’, mencionadas por Li-

2014.2/n°02/F-19/A1-C1-(Dc2/Dm2)=04: “(...) 2_pisos (...) uma pequena porta 

castanha (...). Tem uma pequena varanda com uma porta igual às janelas que dá para 

o meu quarto (...) com vista para o céu”. 

No caso de ‘sala’, ligam-se primeiramente vocábulos como ‘lareira’, ‘agradável’ e 

‘acolhedor’, que traduzem por si próprios o sentido da composição. Posteriormente, observa-

se ligação com ‘parede’, que se reconecta com ‘madeira’, ‘branco’ e ‘divisão’, que 

concentram muitas citações em torno dos aspectos: 

(i) dos materiais constituintes, acabamentos e sua relação com a inserção da “casa” no 

ambiente: “Se trata de uma habitação inserida num contexto natural (...). O interior 

contemporâneo faz uma profunda ‘comunicação’ com o exterior. (...) revestida em 

capoto [tipo de revestimento parecido com pedra] (...) se trata duma extensão do 

terreno e da casa de pedra que já era existente”, do estudante 2014.2/n°15/M-35/A1-

C2-(Dc3/Dm3)=06; 

(ii) decorativos e cromáticos: “Os quartos são espaçosos e de paredes brancas (...) com 

alguns pormenores marroquinos na mobília e na divisão da sala (...). A cozinha (...) 



126 

com uma “ilha” no centro, em madeira, e os tampos do balcão em tons claros, 

próximos do branco. À entrada há um espelho largo e alto, à direita, quando se entra, 

e de seguida se estende um corredor largo que dá acesso a todas as divisões”, de Li-

2014.2/n°22/F-18/A1-C1-(Dc3/Dm3)=05; e “Terá certamente, também, de ter pelo 

menos uma divisão toda em madeira e outra em que veja a partir do interior uma 

grande paisagem, ou seja, com paredes de vidro e uma decoração um pouco moderna. 

Gostava que cada divisão tivesse a sua história ou cultura de forma que tivesse uma 

sensação diferente em cada espaço que me situasse, do estudante Li-2014.2/n°07/M-

21/A1-C2-(Dc3/Dm2)=06. 

Ligados à ‘cozinha’ – vocábulo menos frequente dentre aqueles que se ligaram 

diretamente ao núcleo e se ramificaram –, ocorreram quatro palavras com significados que, 

em tese, pouco interagiriam com ela, mas que apresentaram proximidades devido ao fato de, 

muito provavelmente, ter havido nesse agrupamento maiores concentrações de meras 

descrições do programa de necessidades e menções a dimensionamentos gerais e de 

elementos, gerando, assim, assimetrias textuais de difícil dedução. 

 

5.2.4.2. Categorias temáticas 

 

Os alunos da UL fizeram consideráveis menções à linguagem arquitetônica de a Casa 

dos Desejos: em 77% dos textos e 83% dos desenhos expressaram esta característica. Sendo, 

nesse sentido, a categoria temática com maior concentração de dados. Nos textos, as palavras 

‘simples’, ‘moderna’, ‘varandas’, ‘linhas retas’, ‘clássica’, ‘contemporânea’ e ‘minimalista’ 

foram os itens que mais se repetiram. Genéricos, muitos dos itens citados dificultaram a pré-

visualizações do que viria a ser a ‘casa’ dos estudantes portugueses, mais apontando para 

composições formais simplificadas, compostas por poucos elementos. 

Sobre a linguagem arquitetônica, os desenhos podem ser agrupados em dois grupos 

bastante representativos, além de um terceiro grupo remanescente, como segue:  

A: As menções textuais ‘simples’, ‘moderna’, ‘varanda’ e ‘linhas retas’ exprimiram-se 

graficamente nesse grupo (composto por 10 exemplares, 40% do total). Percebem-se 

leituras particulares do vocabulário moderno, com notável rigidez geométrica 

composta por volumetria única, similar a uma caixa (sendo subtraída em alguns 

casos), através da qual se percebe o peso e a estaticidade da composição, movimentada 

apenas pelo traço (grafismo) perspectivo de alguns desenhos. Os grandes planos 
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transparentes também foram observados, além de varandas e/ou terraços, que 

procuram manter-se consoantes às linhas gerais da proposta; 

B: Permanecem nesse grupo os atributos semelhantes aos destacados no agrupamento 

anterior (como linhas retas, sobriedade e estaticidade), no entanto, nesse caso, as 

‘casas’ propostas desenvolvem-se ao redor de um espaço (semelhante ao) de pátio; 

havendo subversões do aspecto de ‘caixa’ (mencionada anteriormente e predominante 

nesta turma), no sentido da composição das formas por adição e com feições menos 

estáticas. Nesse agrupamento foram contabilizados 9 desenhos (36% do total); 

C: Grupo de remanescentes caracterizados ou pela falta de personalidade formal 

(impressas em 3 exemplares) ou por feições inusitadas de algumas propostas (sendo 

uma esfera envidraçada; e 2 coberturas de edifícios: uma em Nova Iorque, e outra com 

feições que remetem a uma espécie de ecletismo pós-moderno). No total o 

agrupamento totalizou 6 desenhos (24% do total). 

Apontamentos acerca de aspectos não físicos e/ou subjetivos (57%) ocorreram tanto 

de modo genérico, pouco relacionado aos desenhos – a exemplo das palavras ‘acolhedora’, 

‘familiar’, ‘calma’, ‘bem estar’, ‘agradável’ e ‘felicidade’ – bem como a possibilitarem 

complementar os desenhos agrupados nas três categorias de linguagem arquitetônica. 

‘Harmonia’, por exemplo, pode ser entendida como algo próximo às características físicas 

presentes nos exemplares dos grupos A e B, agrupamentos que apresentam composições 

equilibradas, sóbrias e estáticas. Enquanto que os desejos por algo ‘diferente’ e ‘autêntico’ 

pode ser relacionado às formas incomuns do grupo C. Porém, esses dois últimos exemplos 

encontram poucos rebatimentos à maioria dos desenhos, pois as propostas dos alunos da UL 

parecem encontrar fortes paralelismos com as arquiteturas sóbrias encontradas em Portugal 

(Figura 12). 

Poucas e genéricas também foram as menções textuais sobre o design de interiores 

(37%), sendo mais direcionadas ao caráter/estilo dos ambientes; enquanto que referências a 

cores, texturas e revestimentos foram mais recorrentes (60%), havendo recorrências que bem 

convergem aos desenhos, como ‘branco’, ‘madeira’, ‘pedra’, ‘cinza’, ‘neutros’, ‘tijolos’, entre 

outros. Termos que caracterizam a neutralidade cromática e dos materiais aplicados indicadas 

nas propostas dos estudantes portugueses. Ambas as categorias vistas conjuntamente foram 

caraterizadas em apenas 30% dos desenhos, que apresentaram algum aspecto dos espaços 

interiores, porém resultaram desenhos pouco significativos. Representações de mesas e sofás 

relativamente pequenos foram comuns, sendo esses últimos mais direcionados para a 

paisagem ou para a TV e com disposição, a partir de poucas peças, em formato pouco apto 
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para a reunião de muitas pessoas. Observam-se pontualmente algumas peças 

predominantemente decorativas, como lustre, piano de cauda, esculturas e pequenas mesas 

laterais. 

 

Figura 12 – Desenhos representativos dos agrupamentos A, B e C, respectivamente, da esquerda para a direita. 

Li-2014.2/n°01/M-18/A1-C1-

(Dc3/Dm1)=4,0 

 

Li-2014.2/n°09/M-20/A1-C3-

(Dc3/Dm3)=7,0 

 

Li-2014.2/n°07/M-21/A1-C2-

(Dc3/Dm3)=6,0 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

Pequena quantidade de referências textuais também foram observadas em relação à 

funcionalidade (33%), havendo pouca convergência entre textos e desenhos (20%). 

Ocorreram plantas baixas, as quais podem ser decompostas em dois setores bem marcados, 

social e íntimo (característica presente em 6 desenhos), tendo estado o setor de serviços 

(cozinha principalmente) bastante integrado à sala. Três propostas utilizaram-se de halls ou de 

corredores de distribuição para a divisão dos ambientes. 

Acerca dos espaços livres, mencionados em grande parte do material (em 60% dos 

textos e em 87% dos desenhos) as ideias da turma da UL denotaram, na maioria dos casos, 

fortes conexões entre os espaços público e privado, como se ambos se prolongassem, esteja a 

casa inserida em contexto urbano ou natural. Nas demais categorias temáticas, resultantes de 

material apenas textual, as referências mais relevantes privilegiaram: (i) a atmosfera das 

‘divisões’ de compartimentos (categoria programa de necessidades); (ii) a ‘iluminação 

natural’ e o termo genérico ‘confortável’ (conforto ambiental); e (iii) o ambiente urbano 

(inserção/localização). 
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5.3. RESULTADOS INICIAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 

 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Tocantins (CAU-

UFT)77, fundado em 1992 e gerido à época por uma universidade pública estadual 

(UNITINS), praticamente originou-se junto com Palmas, cidade criada ex nihilo em 1990 para 

ser capital administrativa do Estado do Tocantins. Com o estabelecimento da Universidade 

Federal, o CAU foi incorporado à UFT em 2003 que, até o tempo presente, permanece como 

o único curso público de AU circunscrito num raio de mais de 700 quilômetros, abarcando 

outros seis estados da federação (Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia). 

Estudos Elementares de Arquitetura (EEA), disciplina introdutória de projeto, foi 

utilizada para a aplicação do instrumento de pesquisa, que ocorreu durante o 2° semestre 

letivo de 2014 (iniciado em Novembro em virtude de greves recentes). Naquele semestre, a 

responsabilidade conjunta por EEA esteve a cargo das professoras efetivas Dra. Patrícia Reis 

e Me. Marianna Gomes, que atuavam na disciplina temporariamente78. 

 

5.3.1. O Perfil da turma da UFT 

 

No CAU-UFT a origem do alunado apontou tanto para as áreas de recente influência 

de Palmas/TO, principalmente sobre pequenas cidades do interior tocantinense (das quais 

provinham 7 estudantes; 25% do total), quanto para locais que remetem ao processo de 

emigração sulista rumo às novas fronteiras agrícolas do país e formação de novas cidades, 

originado especialmente na porção Noroeste da região Sul brasileira (2; 7% da turma), 

responsável por uma espécie de gênese desse processo de colonização de terras ao Norte.  

De certa forma, o CAU-UFT exprimiu, em menor escala, as contribuições humanas 

extremamente diversificadas responsáveis pela composição da Palmas/TO, dentre as quais se 

destacam: as regiões Sul do Maranhão e Pará (8; 29% do alunado); de algumas cidades do 

Oeste da Bahia, vinculadas à tradição sulista (2; 7%). De Goiás – estado do qual o Tocantins 

desmembrou-se e com o qual melhor se integra – e de Brasília – principal destino aéreo 

                                                 
77 Na UFT há apenas o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Nele ingressam atualmente 25 alunos 

por semestre, havendo duas turmas de até quinze alunos por docente para as disciplinas de prática de atelier. 
78 Comumente na UFT, nesse tipo de disciplina, as turmas fundem-se em virtude da pouca disponibilidade de 

espaço físico na universidade, permanecendo em mesma classe os dois docentes que igualmente dividem a 

responsabilidade dos trabalhos. Todas as atividades de investigação realizaram-se ao longo dos dois primeiros 

dias de aula (entre às 8:00h e 11:40h de quarta-feira), tendo o acompanhamento de uma das professoras, que 

cedeu integralmente os horários desses dois encontros com o intuito de poder utilizar o material coletado como 

subsídio para as aulas seguintes. A turma compunha-se de 28 alunos, que estiveram presentes nas duas aulas em 

questão. 
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palmense (4; 14% do total). A cidade de Palmas, propriamente, contabilizou 5 alunos (18% da 

turma), número expressivo se comparado com valores de outrora, haja vista que até poucos 

anos atrás não havia possibilidade de alunos nascidos/criados em Palmas em idade 

universitária. Apesar de ter havido algumas menções a capitais Nortistas e Nordestinas como 

sendo as suas cidades de criação/referência (Belém, São Luís e Fortaleza, pontuadas nos 

mapas), estas não foram contabilizadas em virtude do pouco contato dos estudantes com estas 

cidades, fato verificado a posteriori através de questionários semiestruturados em formato de 

conversa.  

Sobre os dois lugares mais marcantes, praticamente repetiram-se as cidades de origem, 

fazendo-nos pressupor que estas são as principais referências arquitetônico-urbanística dos 

alunos (Figura 13).  

 

Figura 13 – Localização das cidades: de criação (à esquerda) e de referência (à direita) dos alunos da UFT. 

 

Fonte: Google Earth; imagem elaborada pelo autor. 

 

Apesar de as imensas distâncias entre Palmas e muitas das cidades citadas poderem 

parecer, num primeiro momento, empecilhos para considerar conexões regionais, nenhum 

aluno foi classificado como completamente alheio à cidade, em razão do complexo processo 

de formação da região na qual Palmas se encontra e por meio de vínculos consideráveis com 
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as diversas localidades demarcadas nos mapas da Figura 13. Reforça essa justificativa a 

oficialização de uma região que congrega as identidades (culturais, geográficas e econômicas) 

dessa macrorregião, denominada MATOPIBA: junção silábica referente aos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 

Assim como no caso de Lisboa, onde o entendimento das complexidades relativas à 

pequena escala do território português demandou conversas individuais com os alunos; o caso 

de Palmas exigiu também a compreensão dessas particularidades relativas às imensas 

distâncias unidas por um processo histórico comum e com relevantes similaridades, dentre as 

quais destacamos: 

(i) O tempo de criação das cidades: além de Palmas, Goiânia e Brasília, a maioria das 

localidades citadas pelos alunos são formações urbanas recentes. Como exemplo, constam os 

municípios: tocantinenses Araguaína, Gurupi (fundados na década de 1950), Guaraí e Paraíso 

(ambos da década de 1960); maranhenses Estreito (1958) e Açailândia (1981); Carajás/PA 

(1994), Iporã do Oeste/SC (1988); e Luís Eduardo Magalhães/BA (município emancipado em 

1998). Provenientes dessas cidades contabilizaram-se 15 alunos (54% da turma). Há também 

casos de apontamentos a localidades mais antigas, como Barreiras (BA) e Balsas (MA), 

entretanto são exemplos de cidades com recente e expressivo surto de crescimento; 

(ii) Cidades criadas ex nihilo, das quais se originam 16 alunos (58% do total); 

(iii) Cidades médias, com população entre 50 e 300 mil habitantes, das quais provieram 22 

estudantes (79% dos integrantes da turma); 

(iv) O bioma Cerrado, que caracteriza a região do MATOPIBA, abrangendo as cidades de 

origem de 26 alunos (93% do total). 

Sinteticamente, os valores indicaram que a turma do CAU-UFT compôs-se com 

predominância feminina na faixa etária dos 18 anos (F-18), pouco vinculada a Palmas 

(A:2,04), com poucos conhecimentos específicos em AU (C:1,71) e com pouca habilidade 

técnica para o desenho (média de 1,61 pontos, sendo Dc:1,71 para o desenho da casa e 

Dm:1,50 para o mapa). 

O código final (Figura 14) exprime cada um desses componentes. Desta forma, a 

média final 5,36, distante entre o valor limite 9,00, é indicador favorável para a verificação 

das hipóteses, porém indica que as análises poderão sofrer com dificuldades para o 

entendimento gráfico (por parte do pesquisador) e distanciamento com a cidade em questão, 

haja vista que a maioria dos estudantes não compartilha um mesmo ambiente local, mas 

regional (cf. Apêndice H1). 
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Figura 14 – Codificação sintética, com valores predominantes e médios, turma da UFT. 

Pa-2014.2/1,80F-18/A:2,04-C:1,71-(Dc:1,71/Dm:1,50)=5,36 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

 

5.3.2. A relação da turma com o ambiente de Palmas 

 

Em relação à Turma da UFT, os resultados mostraram baixo número de alunos 

vinculados permanentemente a Palmas (índice A: 2,04), tendo os Mapas Mentais tendido a 

exprimir esta condição. De qualquer forma, essas análises objetivaram coletar dados 

referentes às suas percepções sobre a cidade de Palmas que, como exposto, denota 

similaridades regionais com o universo da turma, tanto que nenhum desenho foi descartado. 

Analisou-se, portanto, as marcas da percepção dos alunos da UFT acerca da mais nova 

capital de estado brasileira (com 272.726 habitantes: IBGE, 2015) e sede administrativa do 

Tocantins, unidade federativa que apresenta uma das mais baixas taxas de densidade 

populacional dentre os estados da federação, com 4,98 hab./km² (IBGE, 2010); possuindo 

uma imagem urbano-arquitetônica que retrata, tardiamente, o processo de ocupação da porção 

Centro-Norte brasileira em virtude da abertura de novas frentes de desenvolvimento 

nacionais. Sua concepção urbanística, realizada pelos arquitetos goianos L. F. Cruvinel e W. 

Oliveira Filho no final da década de 1980 baseou-se num sistema regular de grandes avenidas 

(em grelha, orientadas pelos pontos cardeais), superquadras (predefinidas segundo as suas 

funções e acessos) e zoneamento rigoroso. Resultou, ao fim, num tipo de risco urbanístico que 

ocorre nomeadamente em escala macro/monumental, conformando imensas superquadras 

ortogonais. Os edifícios projetados para as principais instituições públicas imprimem à cidade 

aspectos que se assemelham à Brasília, cuja arquitetura exalta o contraste entre estaticidade e 

fluidez, entre retas e curvas, e também diferentes materiais aplicados (ORSI, 2014). 

Tratando-se dos Mapas Mentais, salientamos a dificuldade em compreender alguns 

deles em virtude da expressão gráfica ainda bastante elementar, com média Dm:1,50, dado 

observado no item anterior. Analisados conjuntamente (estudantes tipos A1, A2 e A3), os 

desenhos continham representações que expuseram, majoritariamente: rotatórias, com 23 

ocorrências, 82% do total dos desenhos; a Praça dos Girassóis (administrativa do governo 

estadual), constante 18 vezes, 64% do total; e o Capim Dourado Shopping, 16 casos, em 57% 

do total dos Mapas. Em meio aos vinte elementos físicos com maior constância: (i) nove 

fizeram alusão à origem da cidade e seu planejamento (rotatórias, praças, edifício sede do 
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governo, lago, avenidas, memorial e a própria malha urbana, nesta ordem); (ii) oito 

reproduziram arquiteturas, dentre os quais quatro comerciais (dois shoppings, supermercados 

e lojas); três de acesso restrito (um edifício militar, um edifício-sede do governo estadual, e 

um memorial/monumento), além de um espaço cultural; e (iii) cinco que remetiam à natureza 

(praças, praias, sol, lago, parque), sendo quatro composições artificiais. 

Analisadas separadamente, os desenhos originados de A1 (habitantes mais vinculados 

a Palmas) apresentaram média de 9,27 elementos físicos identificáveis por desenho, enquanto 

que em A2 e A3 (com menores vínculos a Palmas) essa média foi consideravelmente menor, 

com 5,67 e 5,73 elementos contabilizados, respectivamente. 

Desse modo, A2 e A3 evidenciaram as dificuldades acerca das representações de 

elementos menos convencionais da cidade, ocorrendo mais menções a elementos viário-

urbanos e de ampla visibilidade. Porém, de forma geral, as ocorrências entre A1, A2 e A3 

variaram pouco em relação aos conteúdos, diferindo, de fato, em relação à frequência dos 

elementos físicos (cf. Apêndice H 2.2). 

Tal fato provavelmente ocorreu em razão da cidade apresentar imagem urbana 

homogênea, com poucos pontos de referência, o que acarretaria assimilações semelhantes, 

mesmo perante a diversidade do alunado. Em virtude disto, ao serem cruzadas as categorias 

de alunos com os seus desenhos (cf. Apêndice H 2.2), verificou-se amplo predomínio de 

mapas ‘estruturados’ (72,73% dentre A1) e ‘semiestruturados’ (80,00% dentre os 

participantes A2, e 66,67% para A3). As Figuras 15, 16 e 17 apresentam exemplos 

predominantes nessas categorias. 

 

Figura 15 – Mapa advindo de 

aluno A1, classificado como 

‘estruturado’, predominante 

nesta categoria. Constam vários 

dos elementos físicos mais 

citados nesse grupo, como as 

rotatórias, a Praça dos 

Girassóis, o Palácio Araguaia, 

uma praia, o Sol, e outros 

monumentos que pontuam as 

áreas centrais de Palmas. 

Percebe-se que a aluna 

conseguiu locar os elementos 

de maneira adequada e 

representar suas rotas de 

locomoção. Desenhado pela 

estudante Pa-2014.2/n°22/F-17/ 

A3-C2-(Dc2/Dm2)=7,0.  

Fonte: a pesquisa. 
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De forma geral, os Mapas expressaram baixa quantidade de referências à cidade de 

Palmas, contabilizando-se 31 diferentes elementos físicos identificáveis, com ocorrência de 

199 vezes no total, dando somente 7,11 elementos identificáveis por aluno, em média. Dentre 

A1 houve a ocorrência de todos os 31 elementos; em A2 foram 13; e em A3 identificou-se 17 

diferentes elementos físicos. 

 

5.3.3. Repertório e Preferências estético-arquitetônicas 

 

Os referenciais arquitetônicos apontados pelos estudantes da UFT abarcaram 30 

diferentes obras (média: 1,07 por aluno), baseadas em 64 respostas totais (média: 2,29): 

Figura 16 – Exemplo de Mapa 

Mental, produzido por aluna 

categoria A2, classificado 

como mapa ‘semiestruturado’, 

tipo predominante nesta 

categoria. O desenho aponta 

para muitos dos elementos 

físicos mais recorrentes dentre 

as amostras, porém as partes 

representadas pouco se 

articulam. Desenhado pela 

estudante Pa-2014.2/n°20/F-

19/A2-C1- (Dc1/Dm1)=4,0. 

Fonte: a pesquisa. 

 

 

 
 

Figura 17 – Mapa proveniente 

de aluna A3, classificado como 

‘semiestruturado’, tipo de mapa 

predominante nesta categoria. 

O desenho apresenta um 

pequeno recorte da cidade, no 

qual se inserem importantes 

elementos físicos, como as 

rotatórias e o Memorial 

Prestes, no entanto, faz apenas 

indicações gerais a respeito de 

pontos essenciais contidos no 

enunciado, demonstrando 

reconhecer o espaço urbano de 

modo fragmentário. Desenhado 

pela estudante Pa-

2014.2/n°01/F-22/A3-C2-

(Dc2/Dm1)=6,5. 

Fonte: a pesquisa. 

 

 

 



135 

resultados considerados baixos em relação à quantidade e diversificação do repertório 

abordado. Ao todo, foram citadas apenas 2 obras situadas em Palmas (no caso, o Palácio 

Araguaia, sede do governo estadual), não havendo nenhuma outra alusão ao estado do 

Tocantins. No geral, contabilizaram-se 36 citações a obras brasileiras (56,25%), a maior parte 

localizada em Brasília79, e 28 estrangeiras (43,75%), situadas em várias localidades80 (cf. 

Apêndice H 3.1). 

Sobre a abrangência dos períodos históricos, 48,44% citaram referenciais que 

situavam entre a segunda metade do século XX e os dias atuais; não reunindo as demais 

épocas menções numericamente significativas (cf. Apêndice H 3.2). 

O único arquiteto com mais de uma obra citada foi Oscar Niemeyer, tendo havido 

referências à/ao: Catedral de Brasília, Congresso Nacional, Palácio da Alvorada e a Esplanada 

dos Ministérios, esta última em parceria com Lucio Costa, personagem que não obteve outra 

obra mencionada. 

Sobre as dimensões mais evidentes nas obras, a dimensão ‘estética’ (com 62%) obteve 

ampla maioria frente às demais; ocorrendo apenas 14% das escolhas para a alternativa 

‘técnica/tecnológica’ e 13% para ‘funcional’. As demais respostas, também pouco 

significativas numericamente, indicaram 10% para a combinação de alternativas (cf. 

Apêndice H 3.3). 

Resultantes do repertório de 30 imagens predeterminadas observaram-se preferências 

estético-arquitetônicas enfocadas, majoritariamente, no modernismo. Em menor escala, houve 

a indicação de exemplares provindos do revivalismo europeu e de estética desconstrutivista; 

enquanto que as menores médias difundiram-se em torno de edifícios Art Déco, Art Nouveau, 

pós-modernistas e neocolonial brasileiro (cf. Apêndice H 4.1). Resultados que se mantiveram 

similares quando as imagens foram congregadas em grupos de imagens (cf. Apêndice H 4.2). 

 

5.3.4. Ideias projetuais 

 

Sumariamente, os estudantes da UFT expressaram, na maioria dos casos, ideias que 

congregam grande liberdade formal e, em menor quantidade, ‘casas’ marcadas por traços de 

simetria, perspectiva longa e monumentalidade. Funcionalmente, apresentaram circulações 

superdimensionadas e pouca segmentação entre os setores. Embora tenha havido a predileção 

                                                 
79 Totalizaram 16 menções a cinco diferentes obras, dentre as quais quatro projetadas por Oscar Niemeyer. 
80 Sendo onze europeias, oito egípcias, quatro norte-americanas, três árabes, uma da Ásia e outra latino-

americana. Os países mais citados foram Egito (8 menções às Pirâmides de Gizé) e França (7 menções à Torre 

Eiffel). 
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por espaços naturais, a representação de muros altos e delimitações externas foram fatos 

recorrentes entre os desenhos desta turma. 

Nos tópicos seguintes apresenta-se a princípio o processo de leitura dos textos 

conjuntamente através de análise de similitude, na qual são evidenciadas, dentre outros 

aspectos, as aspirações pela inserção em ambiente natural e o desejo atrelado ao programa de 

necessidades; em seguida, as análises são pormenorizadas por meio das oito categorias 

temáticas desenvolvidas pela pesquisa. 

 

5.3.4.1. Análise de similitude 

 

A análise de similitude relativa ao conjunto de textos advindos da turma da UFT 

apontou para importantes conexões entre “casa” (núcleo central do gráfico) e as palavras: 

‘jardim’, ‘área de lazer’, ‘ambiente’, ‘possuir’ e ‘grande’ (Figura 18). 

‘Jardim’ e ‘área de lazer’, dois setores que normalmente são imaginados dividindo o 

mesmo espaço físico ou em locados em posição contígua, coocorreram em apenas dois textos, 

sendo mais abordados de forma independente. No primeiro caso, citado em nove redações 

(32,14% do total), o vocábulo integrou-se com palavras de modo a informar sobre os seus 

aspectos visuais e de visibilidade (‘belo’, ‘cor’, ‘branco’, ‘vista’, ‘acesso’ ‘varanda’, ‘quartos’, 

‘2 andares’), fato pouco observado no caso de ‘área de lazer’, referido em oito textos (28,57% 

do total), que se associou mais a termos dimensionais e programáticos (‘cozinha’, ‘espaçoso’, 

‘espaço’, ‘família’, ‘confortável’, ‘sala’). 

Os excertos das alunas Pa-2014.2/n°07/F-19/A2-C2-(Dc1/Dm1)=05, Pa-

2014.2/n°24/F-17/A1-C2-(Dc2/Dm2)=05 e Pa-2014.2/n°11/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=04, 

respectivamente, ilustram os aspectos predominantemente contemplativos relacionados ao 

jardim: “Em cada um dos 3 quartos há uma porta de vidro que dá acesso à uma varanda com 

vista para a piscina e um jardim com cores. Há um jardim na parte frontal da casa, traçando 

um caminho à enorme porta de entrada”; “Possui um belo jardim, com flores bem cuidadas e 

cheiro de casa limpa”; e “Teria varandas com vista para o jardim e para além do muro”. 

Já ‘área de lazer’ aparece nos excertos sem muitas complementações, ocorrendo na 

maioria das vezes, ou como mera circunstância do programa de necessidades (em três casos, 

37,50% dos textos) ou como setor relacionado às outras partes da “casa” (em cinco casos, 

62,50% do total dessas ocorrências), como exemplificam respectivamente os excertos: 

“Sendo assim (...), sala, cozinha, área de serviço, área de lazer fazem parte do projeto que eu 

idealizo” [Pa-2014.2/n°05/F-17/A1-C2-(Dc2/Dm2)=05]; e “Apenas a cozinha e a sala de 
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jantar devem ser espaçosas e integradas com a área de lazer. (...) Toda a casa deve se 

comunicar com o paisagismo do espaço externo” [Pa-2014.2/n°17/F-18/A3-C2-

(Dc2/Dm2)=07]. 

 

Figura 18 – Gráfico de similitude a partir do grupo textual de alunos da UFT. 

 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 

 

A palavra ‘ambiente’ ocorreu em onze textos (39,28% do total), sendo em nove deles 

relacionada aos ambientes internos e apenas em duas ao meio externo. Conectou-se à: 
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(i) ‘vidro’, principalmente nos casos que os estudantes mencionaram “(...) ambientes 

muito iluminados, isso proporcionado por grandes janelas e portas de vidro.” [Pa-

2014.2/n°14/M-20/A1-C3-(Dc2/Dm2)=06]; e “(...) estruturas de vidro que possam 

dar bastante claridade para o ambiente.” [Pa-2014.2/n°17/F-18/A3-C2-

(Dc2/Dm2)=07]; 

(ii) ‘criar’, no sentido de ‘projetar’, como no excerto da aluna Pa-2014.2/n°01/F-22/A3-

C2-(Dc2/Dm1)=07: “Ambientes com muitas cores, vida, ambientes com alegria, 

identidade e personalidade. Espaçosa. Liberdade para criar, explorar cada pedaço do 

espaço, ter opção”; 

(iii) uma longa sequência de vocábulos iniciada por ‘traço’, exemplificada por “Terá uma 

arquitetura inovadora e com traços únicos que, de certa forma, tenha um espaço 

interno bastante amplo (...), valorizando a luz do dia para a menor utilização de 

iluminação artificial no período diurno.” [Pa-2014.2/n°08/M-18/A1-C1-

(Dc1/Dm2)=04]. 

O verbo ‘possuir’ – que poderia ocorrer de forma mais relevante, levando-se em conta 

o caráter descritivo do grupo textual palmense, havendo, em muitos casos, meras listagens do 

programa de necessidades – aparece conectado, na maioria dos casos, às aberturas ‘grandes 

janelas’ e ‘porta’, conforme constam nos excertos dos estudantes Pa-2014.2/n°14/M-20/A1-

C3-(Dc2/Dm2)=06 e Pa-2014.2/n°25/F-18/A3-C2-(Dc1/Dm1)=06, que exibem a sequência 

“Possui (...) grandes janelas e portas de vidro.” 

A palavra ‘grande’ apareceu dividida em três ramos: com mais evidência em 

referência às salas ‘de jantar’ e ‘de TV’; assim como para ‘sala de estar’; e ‘sala de visitas’. 

Relacionou-se também ao tamanho da “casa”, como um todo, conforme o exemplo: “Será 

grande, confortável, vai ter 3 suítes (...), uma sala de visitas, uma sala de jantar, uma sala de 

TV.” [Pa-2014.2/n°28/M-20/A3-C3-(Dc2/Dm2)=08]. 

 

5.3.4.2. Categorias temáticas 

 

Embora a categoria linguagem arquitetônica tenha sido aquela com maior 

concentração de referências dentre os estudantes da UFT, ela contabilizou muito mais 

menções gráficas (75%) do que textuais (57%). Especificamente sobre os textos, observou-se 

dispersão dos 22 diferentes itens detectados, sendo apenas quatro citados mais de uma vez: 

‘moderna’, ‘simples’, ‘varandas’ e ‘linhas retas’; já apontando alguns elementos que mais 

recorrentes nos desenhos dessa turma. 
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Os desenhos expressaram linguagens que podem ser reunidas em três diferentes 

grupos: 

A: A dispersão de itens textuais repercute nos desenhos no sentido de entendimentos 

muito específicos (inusitados, na maioria das propostas) acerca da arquitetura 

moderna, denotando grande variabilidade e liberdade formais. Dentre os casos, por 

exemplo, destacam-se: (a) as colunas do Palácio da Alvorada (Oscar Niemeyer, 1960) 

inseridas num tipo de sobrado composto por dois volumes de tamanhos similares 

coroados, cada qual, com telhados aparentes de duas águas; (b) uma formação 

imbricada de planos horizontais e verticais com angulações e cortes variados nos quais 

estranhamente inserem-se portas e janelas de diversos tamanhos; (c) uma pequena 

edificação feita de linhas retas, rígida, de simetria bilateral e estática, não fossem dois 

elementos curvos que parecem ter sido colocados com a intenção de dinamizar a 

forma e torna-la diferente; e (d) uma espécie de semiesfera, na qual se abrem porta e 

janela destoantes do conjunto, coroada por uma plataforma sem cobertura. Ou seja, 

esse agrupamento referente à UFT (formado por nove exemplos, 44% do total) é um 

somatório de propostas que não se assemelham, mas que juntas abarcam os anseios de 

algo diferente, único, inovador; 

B: Conformado por apenas seis desenhos, 28% do total, esse agrupamento 

caracterizou-se por composição bilateral destacada pela disposição regular das 

aberturas (portas e janelas, dispostas regularmente). De forma geral, o aspecto das 

propostas expressa um quê de monumentalidade, ora obtido pela simetria rígida da 

edificação, ora pelo desenho perspectivado do acesso (marcado por escadarias, jardins 

geometrizados e promenades), ou pela combinação entre ambos; 

C: Conformado também por 28% dos desenhos, nesse agrupamento (um tanto residual 

se comparado aos demais) ocorreu certa similaridade entre três composições 

geométricas dominadas por arranjos subtrativos, além de outras não semelhantes com 

as demais nem entre si (também três exemplos) (Figura 19). 

Na turma da UFT, onde houve grande quantidade de enfoques em torno dos aspectos 

não físicos e/ou subjetivos (68%), muitas das recorrências – como ‘única’, ‘personalidade’ e, 

em menor grau, ‘liberdade para criar’, ‘obra-prima’, ‘opção’ e ‘invejável’ – vão de encontro 

às principais características das propostas gráficas da turma tocantinense, congregados no 

grupo A, envolvendo o desejo por algo inédito, diferente. Já ‘harmonia’ e ‘sofisticação’ 

acreditamos que tenham maiores consonâncias com os exemplares (rigidamente simétricos e 
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com acessos perspectivados) inseridos no grupo B. ‘Não luxuosa’, ‘aconchegante’ e 

‘tranquilidade’ completam o quadro dos itens mais mencionados 

 

Figura 19 – Desenhos representativos dos agrupamentos A, B e C, respectivamente, da esquerda para a direita. 

Pa-2014.2/n°04/F-20/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 

Pa-2014.2/n°23/M-17/A3-C1-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 

Pa-2014.2/n°24/F-17/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

. 

Acerca de design de interiores, um pequeno percentual de textos se atentou para essas 

questões (8%), enquanto que para cores, texturas e revestimentos (29%) as referências foram 

um pouco mais variadas em termos percentuais, tendo aparecido itens como ‘tons claros’, 

‘muita cor’, e ‘cores em harmonia’ e ‘preto e branco’; fato semelhante ocorreu para a 

diversificação dos materiais aplicados, como ‘ladrilhos’, ‘porcelanatos’, ‘concreto’ e ‘tijolo’. 

Os poucos desenhos referentes aos espaços interiores mostraram-se não muito elucidativos 

para tanto, expressando ambientes centrados em si próprios, alongados em virtude da 

disposição/representação linear do mobiliário que, apesar das dimensões generosas, 

dispuseram-se em sentido oposto (“de costas”) na maioria dos casos.  

Houve pequena quantidade de referências textuais aos aspectos de funcionalidade 

(18%). E, nesse sentido, as poucas convergências entre textos e desenhos envolveram 

questões de ordem ‘prática’ e de ‘divisão de ambientes’. Desse modo, o material gráfico que 

resultou algum subsídio relativo a esta categoria compôs-se prioritariamente por plantas 

baixas, sendo detectados, na maioria dos casos, espaços de circulação superdimensionados e 

relação entre os setores (social, íntimo e de serviços) dispostos de maneira incomum; 

observou-se, inclusive, a contiguidade de ambientes com funções não afins. 

Sobre as referências aos espaços livres (verificadas em 64% dos textos e 61% dos 

desenhos) o termo ‘área de lazer’ foi amplamente utilizado (o que denota uma área delimitada 

para esse tipo de atividade) e materializado graficamente em áreas livres, quase sempre 

delimitadas por muros; além de demarcações aos espaços/passagens de automóveis. 
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Nas outras categorias, caracterizadas apenas por elementos textuais, as recorrências 

mais representativas indicaram: (i) listagens de compartimentos pouco informativas (categoria 

programa de necessidades); e (ii) a predileção pelo meio natural (categoria 

inserção/localização). 

 

5.4. RESULTADOS INICIAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

No Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CAU-UFRN)81, nosso instrumento teve aplicação em três disciplinas distintas ao longo 

de dois semestres letivos consecutivos (o primeiro e o segundo de 2015). Isso se justificou por 

dois motivos: ocorrência de datas festivas/feriados num dos semestres, com forte interrupção 

de aulas na disciplina pretendida originalmente; e baixo quórum de alunos no início dos 

semestres em razão da existência de mais de um processo seletivo em vigor na instituição, 

com convocação de aprovados em datas variadas. Desta forma, as turmas totalizaram pequeno 

número de alunos em cada semestre: 11 na primeira aplicação e 17 na segunda, consideradas 

pela pesquisa como uma única turma. 

Em todas as disciplinas utilizadas para a pesquisa, tanto teóricas quanto de prática de 

atelier, houve apenas um professor responsável por turma: André Alves (em Espaço e Forma 

1); Gabriel Leopoldino de Medeiros (em Estética e História das Artes 1); e Glauce de 

Albuquerque (responsável por Desenho de Arquitetura I), única docente efetiva dentre os três 

citados. As aplicações ocorreram durante a primeira hora-aula de cada disciplina, ao longo das 

três primeiras semanas do curso. 

 

5.4.1. O Perfil da turma da UFRN 

 

A pesquisa com os alunos do CAU-UFRN apontou para vínculos muito fortes com a 

cidade de Natal/RN e/ou com áreas de sua região metropolitana (25 alunos, 89% do total). 

Dentre os quais, mesmo que alguns tenham relatado terem sido moradores de cidades do 

                                                 
81 Fundado em 1973, o CAU-UFRN data de uma época em que o número de cursos de AU brasileiros tinha 

dobrado em menos de uma década, tendo sido implantados preferencialmente nas regiões mais desenvolvidas do 

país e capitais estaduais, de acordo com a demanda por profissões técnicas. Atualmente, além do curso de 

graduação em AU (com 20 ingressantes semestrais), a UFRN também oferece pós-graduações nos níveis de 

mestrado profissional e acadêmico e doutorado. O corpo docente que atua na graduação é composto, em sua 

maioria, por profissionais de alta qualificação e relevante produção científica, vinculados às diversas linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU). 
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Figura 20 – Localização das cidades de criação (acima) e cidades de 

referência (abaixo) dos alunos da UFRN. 

interior potiguar (4 casos) ou de capitais nordestinas próximas (2 casos), os vínculos com 

Natal foram descritos como preponderantes. Portanto, a turma do CAU-UFRN é homogênea 

em relação às cidades referenciais de seus alunos. Dentre os locais apontados como 

marcantes, Natal confirmou-se como a principal referência, além de um universo regional 

nordestino, delimitado por estados próximos ao Rio Grande do Norte (Paraíba, Pernambuco e 

Ceará), pontuado tanto por capitais quanto por cidades do interior (Figura 20). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth; imagem elaborada pelo autor. 

 

As faixas etárias compuseram-se por 23 alunos com idades entre 16 e 20 anos (82,14% 

do total) e 5 estudantes entre os 21 e 24 anos (17,86%); sendo os 18 anos a idade 
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predominante na turma, com onze casos contabilizados. Em relação aos gêneros, a turma 

formava-se por maioria feminina, sendo dezenove mulheres (68%) e nove homens (32% do 

total). 

Constatou-se relevante número de alunos com algum conhecimento em AU e/ou em 

contato com a área (18; 64,29%): vindos de cursos técnicos praticamente compuseram a 

metade da classe (13; 46,43%), tendo a maioria cursado ‘Edificações’, o que representa quase 

um terço do grupo assim caracterizado (9; 32,14%), dentre os quais, 3 já estagiaram ou 

trabalham na área; 9 estudantes relataram já ter observado pelo menos uma construção 

(32,14%); e 8 respostas positivas a respeito de pessoas próximas que atuam no campo de AU 

(28,57% do total). 

Quando sintetizados, os códigos dos alunos do CAU-UFRN apresentam-se de acordo 

com a Figura 21, que tem o intuito dar uma apreensão geral a cada um dos componentes. 

Desta forma, demonstra: (i) os fortes vínculos com Natal (A:1,11); (ii) o razoável 

conhecimento específico na área de AU (C:1,79); e (iii) as satisfatórias habilidades gráficas 

utilizadas para a produção dos desenhos solicitados (com média 2,09, sendo Dc:1,86 para o 

desenho da casa e Dm:2,32 para o Mapa). Assim, o somatório final 4,85, mostra-se favorável 

para a verificação das hipóteses, no caso de Natal (cf. pormenores dos resultados no Apêndice 

H1). 

 

Figura 21 – Codificação sintética, com valores predominantes e médios, turma da UFRN. 

Na-2015.1.2/2,11F-18/A:1,11-C:1,86-(Dc:1,86/Dm:2,04)=4,92 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

5.4.2. A relação da turma com o ambiente de Natal 

 

Os Mapas Mentais desenvolvidos pelos alunos da Turma do CAU-UFRN confirmaram 

as manifestações a respeito dos laços permanentes da turma (entendida de forma coletiva) 

com a cidade de Natal/RN, haja vista que as informações expostas anteriormente indicaram a 

importância de tais vínculos. Soma-se a isto o bom nível de representação gráfica dos 

estudantes potiguares – condição fundamental para a análise do pesquisador –, que 

possibilitou clareza sobre a compreensão dos desenhos. 

Considerou-se, portanto, as percepções dos alunos da UFRN acerca da capital 

potiguar, cidade litorânea – pontuada por rios, praias e dunas – de paisagem e geografia 
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singulares, que atualmente conta com 862.044 habitantes (IBGE, 2014), e sedia uma região 

metropolitana conformada por doze cidades que somam 1.508.906 pessoas (IBGE, 2014). 

Apesar de sua fundação em 1599, a Natal contemporânea pouco exibe os vestígios da 

antiga cidade que permaneceu como um pequeno núcleo urbano até o início do século XX, 

quando começou a sofrer transformações urbanas mais contundentes, como a criação de dois 

importantes bairros periféricos à época, hoje em dia centrais. Em meados daquele século, no 

intervalo de uma década, o município que já crescia a altas taxas, viu-se dobrar de tamanho – 

entre 1940 e 1950, segundo dados do IBGE, passou de 54.836 para 103.215 habitantes – e 

ganhar projeção internacional em decorrência da Segunda Guerra Mundial, quando se 

instalaram tropas estrangeiras na cidade por causa de sua posição estratégica. Nas décadas 

seguintes, prosseguiram crescimentos expressivos e concomitância entre os processos de 

expansão e renovação urbano-arquitetônica, características estas que permanecem até o tempo 

presente na “sempre nova” capital potiguar, numa espécie de “réquiem (...) (que 

principalmente) reúne remanescentes de uma produção que pontuou o cenário urbano a partir 

dos anos 1930, transformando-o nos anos 1950-60, e mais intensamente nos anos 1970-80” 

(FEIJÓ, TRIGUEIRO, 2012). 

A Natal impressa dos Mapas Mentais compôs-se conjuntamente (participantes tipo A1 

e A2) por elementos físicos que perfazem um circuito de vias82 ao longo das quais são 

pontuados marcos referenciais em grande escala, sejam eles elementos da paisagem natural ou 

grandes construções como shoppings centers, estádios de futebol, pontes, etc83. Também 

ocorreram referências ao sol, aos ônibus e pontos de parada, todos eles constantes em 25% 

dos Mapas. 

 A percepção dos estudantes parece ligar-se fortemente ao percurso, na qual a via e o 

elemento percebido se fundem, pois ambos os tipos de elementos (os viários e aqueles 

lindeiros a eles) são apontados/representados com importância equivalente (cf. Figuras 22, 23 

e 24). 

                                                 
82 Vias: Costeira; BR-101/Salgado Filho; Av. Roberto Freire; citados respectivamente por 32,14%; 53,57%; e 

42,86% da turma. Completam a lista o Parque da Cidade (53,57%) e o Pórtico Reis Magos (35,71%), ambos 

visíveis a partir de grandes eixos de circulação. 
83 Pelo menos ¼ da turma mencionou: o Morro do Careca, os shoppings Midway Mall e Natal, o mar, a Ponte 

Newton Navarro, a praia de Ponta Negra, o estádio Arena das Dunas, o Forte dos Reis Magos, o Viaduto de 

Ponta Negra, o IFRN, a Árvore de Natal, e o Supermercado Carrefour (citados respectivamente por 60,71%; 

57,14%; 53,57%; 50,00%; 46,43%; 46,43%; 39,29%; 35,71%; 35,71%; 32,14%; 25,00%; 25,00% dos 

estudantes). 
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Figura 22 – Mapa feito por 

aluno A1, classificado 

como mapa ‘estruturado’, 

tipo predominante nesta 

categoria. Percebem-se 

vários dos elementos 

físicos mais citados nas 

amostras, como o Morro do 

Careca, Midway Mall, 

Parque da Cidade, BR-101, 

o mar, a Ponte Newton 

Navarro, a Praia de Ponta 

Negra, entre outros. Nota-

se o “circuito de vias” com 

os pontos referenciais 

dispostos ao longo dele. 

Na-2015.2/n°12/M-18/A1-

C3-(Dc2/Dm3)=6,5. 

Fonte: a pesquisa. 

 

 
Figura 23 – Mapa feito por 

aluno A1, classificado 

como ‘semiestruturado’. O 

desenho centrou-se no 

Midway Mall, segundo 

elemento mais citado pela 

turma. Apresenta um 

recorte da cidade 

estruturado pela vida 

cotidiana do aluno, que 

parece pouco vivenciar a 

completude da cidade ao 

enfocar porções urbanas 

mal conectadas. 

Desenhado pelo estudante 

Na-2015.2/n°13/M-18/A1-

C1-(Dc2/Dm2)=4,0. 

Fonte: a pesquisa. 

 

Figura 24 – Mapa feito por 

aluna categoria A2, 

classificado como 

‘semiestruturado’, tipo 

constante em todas as 

amostras desta categoria. 

No desenho representa-se o 

“circuito de vias” e alguns 

dos seus referenciais, mas 

não por completo. Mesmo 

que a aluna relate contato 

menos frequente com a 

cidade, o desenho 

demonstra a fácil 

assimilação perceptiva de 

Natal. Estudante Na-

2015.2/n°15/F-18/A2-C2-

(Dc2/Dm2)=6,0. 

Fonte: a pesquisa. 
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Dentre os 21 elementos físicos com as maiores recorrências: (i) cinco aludem ao mar 

e/ou estão muito próximos a ele; (ii) oito são elementos que remetem ao sistema de transporte 

(rodovia, avenidas, viaduto, ponte, ônibus e ponto de ônibus); (iii) seis são arquiteturas, dentre 

as quais três possuem finalidade comercial (dois shoppings centers e um supermercado), um 

estádio de futebol, uma instituição de ensino e um edifício militar; (iv) cinco são elementos 

naturais ou predominantemente naturais (parque, morro, praia, o mar e o sol); e (v) quinze 

fazem referência à elementos de grande escala muito marcantes na paisagem da cidade (cf. 

Apêndice H 2.3). 

Analisadas separadamente, os desenhos provindos de A1 apresentaram numerosos 

apontamentos a elementos físicos de Natal, totalizando 408 menções identificáveis, com 

média de 16,32 elementos por desenho para esta categoria; dentre os participantes A2 essa 

característica manteve-se alta, com média de 14,67, demonstrando ser evidente o 

conhecimento acerca do ambiente urbano de Natal também por esse grupo de estudantes, o 

que reforça o nosso argumento a respeito de a constituição da turma natelense ser, nesse 

sentido, homogênea. Fato que ocorreu até mesmo quando considerados os elementos 

diferenciadamente: dentre os 25 alunos A1 contabilizaram-se 82 diferentes elementos, 

enquanto que dentre 3 os participantes A2 foram verificados 32 elementos físicos 

identificáveis. Cruzando-se as categorias de alunos com os tipos de desenhos, verificou-se 

predomínio de mapas classificados como ‘estruturados’ dentre os participantes A1 (72%), e 

‘semiestruturados’ dentre A2 (100%) (cf. Apêndice H 2.3). 

 

5.4.3. Repertório e Preferências estético-arquitetônicas84 

 

Os resultados do CAU-UFRN abarcaram 27 distintas obras (média de 1,59 por aluno) 

a partir de 51 respostas válidas (média: 3,00). A turma dividiu seus apontamentos entre o 

Brasil e o exterior de modo equilibrado com, respectivamente, 25 (49%) e 26 respostas (51%). 

As menções feitas a obras brasileiras dividiram-se apenas entre quatro cidades: Natal, citada 

em 17 respostas (68%), Brasília, lembrada 6 vezes (24%), e Rio de Janeiro e Curitiba (ambas 

constantes em 8% das menções); enquanto que as obras estrangeiras indicaram localizações 

mais difusas85 (cf. Apêndice H 3.1). 

                                                 
84 Excepcionalmente na data de aplicação desta parte do instrumento, o número de participantes do CAU-UFRN 

somou apenas 17 alunos em virtude de feriado prolongado, quando foram contabilizadas onze ausências. 
85 Dentre as referências às obras estrangeiras, foram citadas com mais frequência: a França, em seis respostas 

(23,08%), o Egito, mencionado cinco vezes (19,23%), a Índia, em quatro respostas (15,38%), e três referências 
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Sobre os períodos históricos inerentes às obras, praticamente metade da turma 

(49,02%) referenciou intervalo entre a segunda metade do século XX e os dias atuais; não 

resultando os demais períodos históricos menções significativas (cf. Apêndice H 3.2). Acerca 

da autoria das obras, o único arquiteto com mais de uma obra citada foi Oscar Niemeyer, pelo 

Palácio do Planalto e pelo conjunto de edifícios institucionais de Brasília. 

As dimensões mais escolhidas equilibraram-se entre ‘estética’ (42%) e ‘técnica/ 

tecnológica’ (34%), seguidas por ‘funcional’ (14% das respostas) (cf. Apêndice H 3.3). 

Quando as preferências resultaram de um repertório predeterminado pela pesquisa, 

observou-se que, dentre as 30 imagens disponibilizadas, as 6 maiores médias indicaram três 

exemplares modernos, dois advindos do revivalismo europeu e um de estética contemporânea 

desconstrutivista. Por outro lado, as 6 menores médias foram mais difusas ao indicarem 

arquiteturas pós-modernistas, High-Tech, Art Déco e desconstrutivista (cf. Apêndice H 4.1). 

 

5.4.4. Ideias projetuais 

 

De modo geral, as ideias projetuais da turma da UFRN expressaram ‘casas’ 

avarandadas, arejadas e iluminadas, aptas ao convívio social; muito conectadas com o espaço 

externo, seja ele a rua ou, principalmente, quintais, quase sempre práticos/utilitários; com 

telhados aparentes e ampla utilização de madeira. 

Nos tópicos seguintes, tais características serão apresentadas tanto através do processo 

de análise de similitude, bem como através de categorias temáticas. 

 

5.4.4.1. Análise de similitude 

 

A análise de similitude relativa ao grupo textual da turma da UFRN resultou num 

gráfico binucleado pelas palavras ‘casa’ e ‘jardim’, intermediadas pelo verbo ‘possuir’, 

elemento articulador entre ambas (Figura 25). 

Em torno de ‘casa’, percebe-se a importância maior da palavra ‘varanda’, sendo aquela 

que mais fortemente ligou-se a esse núcleo e a que mais se ramificou, conectando-se a: 

(i) ‘espaço’ (que se ramificou em direção a ‘largo’, ‘interno’, ‘cachorro’, ‘mesa’, etc.); e 

‘frente’ (que apareceu como ligação relativamente densa com ‘varanda’). O excerto 

das alunas Na-2015.1/n°06/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm2)=04 e Na-2015.1/n°07/F-18/A1-

                                                                                                                                                         
aos Emirados Árabes Unidos e Itália (constantes cada uma, em 11,54% das menções referentes às obras 

estrangeiras). 



148 

C3-(Dc1/Dm1)=05 exemplificam algumas dessas coocorrências: “Tem uma varanda 

na frente (...), cozinha com uma mesa ilha, despensa e área de serviço (...). O meu 

cachorro tem muito espaço para correr.” e “Tem uma varanda ampla, (...) a porta 

principal é grande e larga com uma estrutura que vai até o primeiro andar, (...) tem 

um espaço de recepção com mesa de centro e cadeiras,(...) tem decoração com 

revestimentos (...) que ocupa(m) toda a frente (...).”; e 

(ii) ‘cômodo’/ ‘interior’, ramo que apresentou alguns aspectos decorativos: “É grande, 

espaçosa, possui disposição de móveis e paredes no estilo loft, as paredes internas são 

quase totalmente revestidas de livros e pinturas.” [Na-2015.1/n°03/F-16/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=05]. 

Ligadas diretamente ao núcleo ‘casa’, também se destacam: 

(i) ‘grande’, que se ramificou com ‘família’ (exprimindo o desejo dessa turma por 

grandes casas e por grandes famílias) e, em menor grau, com ‘pintura’ que 

coincidentemente coocorreu com essas palavras em alguns textos: “Seria enorme! 

Nela devem caber muitas pessoas porque quero ter uma família grande. No interior 

(...), (um dos) cômodos (...) para pintura e desenho.” [Na-2015.1/n°08/F-17/A2-C1-

(Dc1/Dm2)=05]; 

(ii) ‘confortável’; (iii) ‘bom/iluminação’; e (iv) ‘ventilação/sonho’, conexões que 

exprimem recorrente preocupação da turma com aspectos de conforto ambiental e 

novas tecnologias, temas presentes em número considerável de textos, como “Possui, 

acima de tudo, caráter confortável. (...) alcançado através da otimização dos recursos 

naturais, como iluminação, temperatura e ventilação, associados às condições gerais 

de execução da construção.” [Na-2015.1/n°14/M-19/A1-C3-(Dc3/Dm3)=07]; e 

(iii) ‘lugar/receber’, que associam ideias recorrentes ao gosto por receber pessoas e às 

divisões próprias para tanto, como exemplificam, respectivamente, os excertos das 

alunas Na-2015.1/n°11/M-22/A1-C3-(Dc2/Dm2)=08 e Na-2015.1/n°04/M-22/A1-C3-

(Dc2/Dm3)=07: ”(...) uma cozinha com copa para receber várias pessoas, uma sala 

de cinema, uma área de lazer.” e “(...) um bom lugar para receber amigos, conversar. 

(...) Há de haver uma sala de cinema também”. 
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Figura 25 – Gráfico de similitude a partir do grupo textual de alunos da UFRN. 

 

 
Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 

 

Em torno do núcleo ‘jardim’, evidenciam-se mais fortemente duas ligações que, 

posteriormente, ramificam-se. São elas: 

(i) ‘madeira’, em virtude da composição de alguns elementos do ‘jardim’, ‘acabamentos’ 

e ‘aparência’ externos, mencionados em muitos textos em passagens próximas à 

‘jardim’, como ocorre nos excertos dos estudantes Na-2015.1/n°05/M-18/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=05 e Na-2015.1/n°10/F-17/A2-C1-(Dc1/Dm1)=04, citados 
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respectivamente: “Possui um jardim no fundo (...). Aos fundos também tem uma tenda 

de madeira com escapas para armar redes”; “(...) tem grandes janelas e um grande 

jardim, tem alpendre dando a volta ao redor da casa; a maioria dos acabamentos é de 

madeira, e ela é a junção de um ambiente clean e rústico”; e 

(ii) ‘sala de estar/ cozinha’, grupo de palavras relacionadas, maioritariamente, ao 

programa de necessidades da casa que, em virtude de relações funcionais e 

complementares com ‘jardim’, expressam seu caráter mais utilitário e menos 

contemplativo, conforme se observa nos exemplos a seguir: “Cozinha americana com 

ilha, espaço para cachorros e porcos, (...), jardim grande para animais.” [Na-

2015.1/n°03/F-16/A1-C2-(Dc2/Dm2)=05]; “No térreo há uma sala de estar com sofá 

em L, poltronas estampadas, (...), uma cozinha ampla com ilha, área de serviço, sala 

de jantar, quarto para hóspede, piscina na área externa com churrasqueira e móveis 

para jardim; garagem. No primeiro andar há um escritório (...).” [Na-2015.1/n°26/F-

18/A1-C1-(D2/D2)=04]. 

 

5.4.4.2. Categorias temáticas 

 

Na turma da UFRN, embora as referências à linguagem arquitetônica não tenham sido 

tão numerosas (60% dos textos e 68% dos desenhos), detectou-se nesta categoria considerável 

convergência de menções textuais e gráficas: ‘varanda’, ‘estrutura de madeira’, ‘rústica’, 

‘moderna’, ‘simples’ e ‘clean’ foram as maiores recorrências. Observou-se uma pequena 

variação de itens relativos à linguagem arquitetônica (treze no total). Excluindo-se os vários 

entendimentos suscitados pelo vocábulo ‘moderno’, os demais termos citados nos textos 

aludem a um tipo de linguagem arquitetônica singular, presente em boa parte das propostas 

gráficas. 

Especificamente sobre os desenhos, assim como foi observado nas escolas 

apresentadas anteriormente, podemos agrupá-los em dois diferentes grupos principais, 

representativos da categoria linguagem arquitetônica, além de um terceiro grupo 

remanescente (Figura 26): 

A: Agrupamento numeroso e bastante coerente com as descrições textuais dos 

estudantes, no qual reunimos ideias de casas simples, de aparência um tanto pueril, 

bucólicas, compostas de maneira simétrica ou levemente assimétrica, sem grandes 

elaborações formais; casas com telhados aparentes e beirais generosos, contendo 
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varandas frontais ou alpendres, com constante representação de elementos de madeira 

(formado por 11 exemplos, 58% do total de desenhos desta categoria); 

B: Somente quatro exemplares conformaram esse agrupamento (21%), nos quais 

ocorreram, assim como naqueles verificados no grupo anterior, ‘varandas’ e 

‘simplicidade’ (itens oriundos dos elementos textuais), porém conotam aparência 

predominantemente ‘moderna’, com linhas geométricas acentuadas e ênfase nas 

combinações de diferentes materiais, como concreto aparente, elementos vazados e 

vidro; 

C: Incorpora os remanescentes que não, ou pouco, se enquadraram nos dois 

agrupamentos majoritários. Nele tanto constaram desenhos completamente diferentes 

dos demais – como uma composição que remete à arquitetura neoclássica e outra 

parecida com um grande chalé de madeira – bem como algumas ideias similares às 

demais, parcialmente relacionadas àquelas predominantes. 

 

Figura 26 – Desenhos representativos dos agrupamentos A, B e C, respectivamente, da esquerda para a direita. 

Na-2015.2/n°16/M-19/A1-C1-

(Dc2/Dm3)=4,5 

 

Na-2015.1/n°28/F-18/A1-C3-

(Dc3/Dm2)=6,5 

 

Na-2015.1/n°08/F-17/A2-C1-

(Dc1/Dm2)=4,5 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

Sobre os aspectos não físicos e/ou subjetivos (constantes em 46% dos textos), 

acreditamos que as aspirações dos estudantes da UFRN acerca de reunir/receber grupos de 

pessoas no ambiente doméstico, observadas nas seções anteriores, possam estar ligadas aos 

itens ‘aconchegante’ e ‘alegre’, os mais frequentes nesta categoria. Os demais componentes – 

como ‘não luxuosa’, ‘harmônica’, ‘relaxar’, ‘marcante’ e ‘bela’ – além de não apresentaram 

relevância quantitativa, possuem complexidades para serem representados, fazendo-nos 

compreender que a turma tende a preferir casas de aspecto mais despretensioso e informal. 
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As informações textuais sobre design de interiores (40%) centraram-se nos ambientes 

sociais, tendo havido menções referentes aos pormenores desses espaços e pretensões em 

descrevê-los; assim como nos excertos alusivos a cores, texturas e revestimentos (também 

constantes em 40% do total), nos quais apareceram termos variados como ‘cores’ (no plural), 

‘muita cor’, ‘detalhes coloridos’ e ‘cores alegres’; observação que se estende também para a 

diversificação dos materiais aplicados, como ‘madeira’, ‘concreto’, ‘vidros’ e ‘espelhos’. 

Vistas conjuntamente, ambas as categorias foram expressas em 34% dos desenhos (40%) Na 

UFRN, nos quais se observam as áreas sociais com representações de mesas para várias 

cadeiras (na cozinha, sala de jantar e/ou varanda), balcões amplos e grandes sofás/poltronas 

de maneira a permitir a reunião de muitas pessoas. Além da ocorrência de redes (não apenas 

nas salas, bem como nos quartos e espaços avarandados). Nos quartos, observaram-se 

algumas camas dispostas perpendicularmente, talvez por favorecer a visualização do 

companheiro de quarto; fato também verificado nas salas, com poltronas e sofás dispostos em 

formato semelhante, mesmo quando defronte à TV em razão dos formatos frequentes desses 

móveis: em L ou com chaise longue, favorecendo essa característica visual/social do grupo de 

usuários. 

Embora os textos sobre os aspectos de funcionalidade tenham sido pouco informativos 

(21%) e pouco convergentes, o material gráfico a respeito desta categoria temática (39%) 

compôs-se prioritariamente por plantas baixas, tipo de desenho mais comum na turma da 

UFRN; muitas das quais podendo ser decompostas em dois setores bem marcados, social e 

íntimo; tendo estado o setor de serviços (cozinha principalmente) bastante integrado à sala. 

Poucas das propostas utilizaram-se de halls ou de corredores de distribuição para a divisão 

dos ambientes, pois na maioria dos casos os espaços internos comunicam-se de forma mais 

direta. 

Percebem-se nos excertos sobre os espaços livres (64%) menções a quintais utilitários, 

com citações a ‘horta’, ‘plantas frutíferas’, criação de ‘porcos’ e ‘abelhas’; tendo havido 

poucas menções à ‘piscina’. Em maior número, as menções gráficas acerca desta categoria 

(82%) aludem ao caráter repousante e social concebido nos desenhos dos alunos da UFRN, 

com frequentes indicações de delicados jardins frontais contíguos a espaços avarandados com 

redes de descanso. 

Nas demais categorias, determinadas somente por informações textuais, as ocorrências 

mais significativas indicaram: (i) forte apreço por áreas sociais para ‘receber convidados’ e 

muitas referências às áreas semiabertas, como ‘varandas’ e ‘alpendres’ (categoria programa 

de necessidades); (ii) desejo por casas ‘confortáveis’, ‘ventiladas’ e ‘iluminadas naturalmente’ 
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(categoria conforto ambiental); e (iii) a predileção pelo meio natural (categoria 

inserção/localização). 

 

5.5. RESULTADOS INICIAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAU-

UFJF) foi iniciado em 1992 integrado à tradicional Faculdade de Engenharia (FE) da UFJF, 

instituição reconhecida desde 1917 e que, em suas primeiras décadas de atividade, remonta o 

período de maior prosperidade de Juiz de Fora enquanto capital econômica de Minas Gerais. 

Já a implantação do CAU-UFJF, diferentemente da singularidade da FE, seguiu tendência 

nacional à década de 1990, época em que houve forte expansão dos cursos de AU para além 

das cidades mais importantes e capitais de estado, dispersando-se por várias regiões do país. 

Em 2014, o CAU foi incorporado à recém-criada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU-UFJF)86. 

Projeto de Arquitetura e Urbanismo I (PAU I), disciplina introdutória de projeto, foi 

utilizada para a realização da pesquisa, que ocorreu durante o 1° semestre letivo de 2015. 

Naquele semestre, a responsabilidade conjunta pela cadeira esteve a cargo dos professores 

efetivos Me. Mariane Garcia Unanue, recém-admitida no curso, e Dr. Antônio Colchete Filho, 

responsável pela cadeira há mais de dez anos87. 

 

5.5.1. O Perfil da turma da UFJF 

 

No CAU-UFJF observou-se que parcela significativa da turma originava-se: (i) de Juiz 

de Fora (doze estudantes, 44,44% do total); e (ii) de pequenas e médias cidades mineiras bem 

integradas e/ou influenciadas por ela (nove alunos, 33.33% da turma), dentro de um raio de 

influência regional de aproximadamente 100 km que também abrange algumas áreas 

limítrofes com o estado do Rio de Janeiro (Figura 27). 

Observa-se, portanto, que a turma era relativamente homogênea em relação à origem 

dos seus integrantes (A:1,30) retratando, de certa forma, a pouca atratividade de Juiz de Fora 

                                                 
86 Para a graduação em AU, atualmente são disponibilizadas 30 vagas semestrais e 21 vagas anuais para o 

Mestrado em Ambiente Construído, programa interdisciplinar que conta com corpo docente das duas faculdades 

(FAU e FE). 
87 Todas as atividades de investigação realizaram-se ao longo dos dois primeiros dias de aula (entre às 14:00h e 

16:30h de terça e sexta-feira), com o acompanhamento de um dos professores nas primeiras fases de teste e de 

ambos os docentes na etapa final. A turma compunha-se de 27 alunos, todos presentes nos dois encontros. 
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que, se comparada com outras grandes e médias cidades do Sudeste brasileiro (principalmente 

paulistas) influencia com menos intensidade a região na qual se insere. 

 

Figura 27 – Localização das cidades de criação (acima) e cidades de 

 referência (abaixo) dos alunos da UFJF. 
 

 

Fonte: Google Earth; imagem elaborada pelo autor. 

 

Sobre o conhecimento dos alunos do CAU-UFJF em AU, foram numerosas as 

respostas negativas a respeito dessa questão informando nenhum conhecimento ou contato na 

área (treze estudantes, 48,15% do total). 

Observada de forma coletiva, os valores indicam que a turma do CAU-UFJF 

compunha-se por estudantes muito vinculados à cidade de Juiz de Fora (1,30), com poucos 
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conhecimentos específicos em AU (1,78) e pouca habilidade técnica para o desenho (1,58, 

sendo Dc:1,85 para o desenho da casa dos desejos e Dm:1,30 para o Mapa Mental).  

Ao final, sintetizaram-se os 27 perfis, codificados na Figura 28, todos considerados 

próprios para a investigação, sendo 16 estudantes do sexo feminino e 11 do sexo masculino. 

As faixas etárias compuseram-se em 24 alunos com idades entre 17 e 20 anos (88,88%), e três 

estudantes com 22 anos (11,12% do total); sendo os 18 anos a idade predominante na turma, 

com sete casos contabilizados. Assim, o somatório final 4,66, mostrou-se favorável para a 

verificação das hipóteses, no caso de Juiz de Fora (cf. pormenores dos resultados no Apêndice 

H1). 

 

Figura 28 – Codificação sintética, com valores predominantes e médios, turma da UFJF. 

JF-2015.1/1,45F-18/A:1,30-C:1,78-(Dc:1,85/Dm:1,30)=4,66 
Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

5.5.2. A relação da turma com o ambiente de Juiz de Fora 

 

Tendo a maioria da Turma do CAU-UFJF expressado vínculos permanentes ou 

frequentes com Juiz de Fora/MG (77,78%), os Mapas Mentais vistos conjuntamente 

convergiram para exprimir tal característica, haja vista o considerável volume de informações 

a respeito da feição urbana daquela cidade, contidos nos desenhos. As análises desses dados 

têm o intuito, sobretudo, de apresentar quais as gradações do complexo recorte regional 

daquela porção do Estado de Minas Gerais e estabelecer a delimitação adequada para o nosso 

estudo. Para tanto, consideram-se como ponto de partida as manifestações gráficas dos alunos 

do CAU-UFJF a respeito da relação com o ambiente daquela cidade, que é o município mais 

importante da Zona da Mata mineira, tanto em termos demográficos, quanto em relação ao 

seu peso econômico. Conta atualmente com 555.284 habitantes (IBGE, 2015) e sedia uma 

microrregião homônima conformada por 33 municípios que somam 730.264 pessoas (IBGE, 

2010). 

A imagem urbano-arquitetônica de Juiz de Fora atualmente ainda exibe vestígios da 

cidade que tanto prosperou no início do século XX, quando o ecletismo das construções 

referenciou as várias citações arquitetônicas do passado daquele lugar, como pequenas 

reproduções de castelos medievais, igrejas neogóticas e templos neoclássicos. Presentes com 

mais evidência, os edifícios Art Déco e as mais de quarenta galerias comerciais das ruas 
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tradicionais permanecem na atualidade como principal característica do centro da cidade que 

até a década de 1930 era o mais rico e populoso município mineiro. 

O aumento da população e a especulação imobiliária, muito presentes nas últimas 

décadas, talvez tenham sido as principais motivações para uma corriqueira arquitetura 

descuidada que tanto pontua o espaço atual da cidade. Com a duvidosa visão de progresso, 

assistiu impassível a demolição de muitos edifícios importantes. E, em nome do baixo custo 

de produção, foram edificadas, em sua maioria, construções de baixa qualidade arquitetônica 

(CARVALHO, 2006). 

Nos Mapas Mentais salienta-se a difícil compreensão da maior parte dos desenhos, 

fato expresso pelo índice Dm:1,30, observado no item anterior. Analisados conjuntamente 

(A1, A2 e A3), contêm representações que expõem, majoritariamente, um pequeno parque 

urbano, a principal avenida, o calçadão mais movimentado e o maior shopping center da 

cidade88. Em meio aos 25 elementos físicos com maior constância (citados em 4 ou mais 

Mapas): (i) há 16 com localização particularizada, dentre os quais, somente 2 não se situam 

no centro tradicional da cidade, revelando, portanto, a representatividade desta região perante 

a imagem coletiva da turma; (ii) 11 são edificações, as quais apresentam grande variedade de 

usos, sendo 3 de caráter comercial (shopping center, supermercados e lojas), 2 edifícios 

administrativos (a Prefeitura e a Câmara Municipal), um religioso (Catedral Metropolitana), 

um hospital, um museu, um teatro, além de referências a edifícios; (iii) 9 são elementos que 

remetem ao sistema de transporte (ruas, avenidas, rotatória, ônibus, ponto de ônibus e carros); 

e (iv) as poucas menções a elementos naturais (3) referem-se e árvores e a outros 2 elementos 

cravados na paisagem urbana tradicional (um pequeno parque e um morro). 

Analisados separadamente, os desenhos provindos de A1 e A2 apresentaram, médias 

similares, respectivamente 10,47 e 11,00 elementos físicos identificáveis por desenho, 

enquanto em A3 essa média foi consideravelmente menor (3,00). Isso demonstrou fácil 

compreensão da imagem da cidade pelos primeiros e dificuldade para os estudantes A3, 

oriundos de regiões não relacionadas à Zona da Mata Mineira (cf. Apêndice H 2.4).  

Cruzando-se as categorias de alunos com os tipos de desenhos, verificou-se 

predomínio de mapas classificados como ‘estruturados’ dentre as amostras A1 (10; 47,62%), 

‘semiestruturados’ dentre as A2 (3; 75%) e ‘simbólicos’ em A3 (100%). As Figuras 29, 30 e 

31 apresentam exemplos que predominaram nessas categorias. 

                                                 
88 Respectivamente, o Parque Halfeld (com 18 ocorrências; 67% do total), a Av. Rio Branco (15; 56%), o 

Calçadão da Rua Halfeld (14; 52%), o Shopping Independência (14; 52%) e árvores (11; 41%). 
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Figura 30 – Exemplo de Mapa 

Mental, produzido por aluno 

categoria A2, classificado como 

mapa ‘semiestruturado’, tipo 

predominante nesta categoria. O 

desenho apresenta algumas 

partes importantes da cidade e 

vários dos elementos físicos 

mais recorrentes, porém essas 

partes são inseridas com alguns 

problemas de relação entre as 

partes. Desenhado pelo 

estudante JF-2015.1/n°03/M-

19/A2-C2-(Dc2/Dm2)=6,0. 

Fonte: a pesquisa. 

 

Figura 31 – Exemplo de Mapa 

Mental, produzido por aluno 

categoria A3, classificado como 

mapa ‘simbólico’, tipo 

predominante nesta categoria. O 

desenho contém pouquíssimos 

elementos e aponta apenas para 

um esquema simplificado da 

região da UFJF, não 

representando quaisquer outras 

partes de Juiz de Fora. 

Desenhado pela estudante JF-

2015.1/n°26/F-18/A3-C3-

(Dc2/Dm1)=7,5. 

Fonte: a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Exemplo de Mapa 

Mental, proveniente de aluno 

categoria A1, classificado como 

mapa ‘estruturado’, tipo 

predominante nesta categoria. 

No desenho constam alguns dos 

elementos físicos mais citados 

nas amostras, como o Pq. 

Halfeld, a Av. Rio Branco, o 

Calçadão e o Moro do 

Imperador. Apesar de conter 

número reduzido de elementos, 

eles são inseridos de maneira 

adequada, bem como as rotas de 

locomoção dentro do espaço da 

cidade. Desenhado pelo 

estudante JF-2015.1/n°16/M-

19/A1-C3-(Dc2/Dm2)=6,0. 

Fonte: a pesquisa. 
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5.5.3. Repertório e Preferências estético-arquitetônicas 

 

Em geral, os Mapas expressaram muitas referências à Juiz de Fora, contabilizando-se 

84 diferentes elementos físicos identificáveis num total de 270 respostas com média de dez 

elementos identificáveis por aluno. Nas amostras A1 houve a ocorrência de 74 diferentes 

elementos; em A2 foram 31; e em A3 identificou-se somente cinco elementos físicos 

diversificados (cf. Apêndice H 2.4). 

Os resultados obtidos junto ao alunado do CAU-UFJF mostraram-se adequados em 

relação à quantidade e à diversificação do repertório abordado. Sobre as obras brasileiras 

mencionadas (33 respostas, 42,31% do total), apesar de todas elas localizarem-se na região 

Sudeste e no Distrito Federal, houve uma tripartição das respostas em relação às suas 

inserções regionais, sendo: 10 em Brasília (30,30%); 9 em São Paulo e no Rio de Janeiro 

(27,27%); e 14 em Juiz de Fora e cidades de regiões contíguas à Zona da Mata mineira, como 

Petrópolis e Ouro Preto (42,42% do total das referências brasileiras). As menções a obras 

estrangeiras, além de terem contabilizado um maior número de respostas, 45 (57,69% do 

total), apresentaram, assim como nos demais CAUs brasileiros, uma gama bem maior de 

localidades89 (cf. Apêndice H 3.1). 

Sobre a abrangência dos períodos históricos, 35,90% das respostas citaram referenciais 

que situavam temporalmente entre a segunda metade do século XX e os dias atuais; não 

reunindo as demais épocas menções numericamente significativas (cf. Apêndice H 3.2). 

Além de Oscar Niemeyer (lembrado nas menções ao Palácio do Planalto, à Catedral de 

Brasília, ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói e ao Edifício Copam, em São Paulo), 

houve a citação de duas obras de Frank Lloyd Wright: a Casa da Cascata e o Museu 

Guggenheim, em Nova Iorque. 

As dimensões mais escolhidas equilibraram-se entre ‘estética’ (43,42%) e ‘técnica/ 

tecnológica’ (19,74%), seguidas por ‘funcional’ (14,47% das respostas) (cf. Apêndice H 3.3). 

Quando as preferências resultaram de um repertório predeterminado pela pesquisa, 

observou-se que, dentre as 30 imagens disponibilizadas, as 6 maiores médias indicaram 4 

exemplares modernos e 2 advindos do revivalismo europeu; enquanto que as 6 menores 

                                                 
89 Foram contabilizadas 23 obras europeias, seis norte-americanas, cinco árabes, quatro egípcias e indianas, e três 

australianas. Os países mais citados foram, nesta sequência: a Itália (com dez menções, tendo apenas uma 

referência não inserida na Antiguidade); a França (sete menções a obras de períodos variados); os EUA (com 

seis menções, sendo cinco referentes a obras da primeira metade do século XX); o Egito e a Índia (com todas as 

respostas relativas às Pirâmides e ao Taj Mahal, respectivamente); e os Emirados Árabes Unidos (citado quatro 

vezes em alusão às suas obras contemporâneas). 
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médias foram mais variadas ao indicarem arquiteturas Art Déco, High-Tech, pós-modernista e 

Art Nouveau. Resultados que se mantiveram similares quando as imagens foram congregadas 

em grupos de imagens (cf. Apêndices H 4.1 e H 4.2). 

 

5.5.4. Ideias projetuais 

 

Sumariamente, foram expressas ideias que, se por um lado evidenciam traços da 

arquitetura moderna brasileira – liberdade volumétrica, transparência, linhas retas e longas –, 

por outro lado evocaram casas tradicionais marcadas por telhados típicos e composição 

convencional de fachadas. A seguir, são esmiuçados esses e outros pontos através do processo 

de análise de similitude, na qual são evidenciadas, dentre outros aspectos, o desejo pela 

apreensão da paisagem; além de análises pormenorizadas por meio de categorias temáticas. 

 

5.5.4.1. Análise de similitude 

 

Observa-se que o gráfico resultante da análise de similitude da turma da UFJF 

configura-se de forma mais fragmentada do que coesa, havendo conexões relativamente 

representativas somente entre ‘casa’ (núcleo do gráfico) e o verbo ‘possuir’ que, após 

ramificar-se, conecta-se mais fortemente com ‘2 andares’ a partir de um de seus ramos. Na 

sequência, apresenta ligação relevante com a palavra ‘sala’, que depois se liga à ‘segundo 

andar’ e também ao vocábulo ‘vidro’, último item proeminente do conjunto (Figura 32). 

Desta, forma o gráfico juiz-forano compreende, dentre as palavras mais recorrentes, 

um nítido (e único) percurso linear de vocábulos que apontam considerável preferência por 

casas assobradadas e/ou verticalizadas (característica explícita em doze casos, 44,44% dos 

textos) a partir das quais o sentido visual/contemplativo surge como uma particularidade 

desse agrupamento textual, fato ocorrido ou em relação ao espaço do entorno da casa (a partir 

de uma espécie de casa miradouro), ou relacionada à apreensão visual do conjunto edificado, 

externo ou interno (ideia expressa em nove textos, 33,33% do total), exemplificadas nos 

seguintes excertos, em muitos dos quais também ocorre a palavra ‘vista’, item diretamente 

conectado ao núcleo do gráfico e que reforça o pressuposto acerca dos desejos visuais desses 

estudantes: “(...) cercada por uma espécie de muro de vidro, (...) a casa teria o telhado 

levemente inclinado e janelas grandes com vista para o jardim. [JF-2015.1/n°14/F-17/A2-

C1-(Dc2/Dm2)=05]; “Localizada em alguma região de elevada altitude, de modo que tenha 

vista para o centro da cidade com toda sua iluminação e movimentação”. [JF-
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2015.1/n°18/M-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=04]; “Esta casa possui 2 andares, sendo que no 

primeiro há uma enorme sala (...). Dessa sala, parte uma escada larga e curva que dá acesso 

para o segundo andar. A casa possui poucas divisões entre os cômodos, poucas paredes, 

portanto, o segundo andar pode ser visto por quem está no primeiro.” [JF-2015.1/n°23/F-

18/A1-C3-(Dc1/Dm1)=05]; “Está localizada em uma pedra alta, com vista para o mar e as 

montanhas. Para aproveitar a vista, ela é basicamente de vidro. São apenas 2 andares, (...), 

por conta das janelas e a sala de TV integrada com a sala de estar (conta) com vista incrível. 

No segundo andar o quarto chama a atenção também pelo tamanho e vista.” [JF-

2015.1/n°25/F-20/A1-C4-(Dc2/Dm2)=07]; e “(...) parede dos fundos totalmente de vidro, 

virada diretamente para o mar. Assim tendo 2 andares, sem contar com uma cobertura com 

uma piscina sacada.” [ JF-2015.1/n°11/M-20/A1-C4-(Dc2/Dm2)=07]. 

 
Figura 32 – Gráfico de similitude a partir do grupo textual de alunos da UFJF. 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 
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Dentre as outras ligações diretas com o núcleo ‘casa’ (mas menos nítidas do que 

aquelas sequências apontadas anteriormente e não associadas entre si) ocorreram ‘piscina’, 

‘fachada’ e ‘moderno’, constando essas duas últimas em alusão ao caráter mais 

contemporâneo da casa, presente nas ideias de parte considerável da turma (em doze textos, 

44,44% do total), como exemplificam os excertos dos alunos JF-2015.1/n°08/M-22/A1-C4-

(Dc3/Dm1)=07 e JF-2015.1/n°06/M-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=04, respectivamente: “É uma 

casa (na qual) muito vidro seria utilizado. Ela tem linhas longas, retas para compor um estilo 

de fachada minimalista, mas contemporâneo. É uma casa recuada, pois, na frente dela 

ficaria a área de convivência, uma bela área de lazer, com gramado, árvores (...), todos 

contemplariam a fachada principal da casa”; “Moderna, se resume em um projeto pequeno. 

Na entrada principal, com acesso à sala, o pé direito alto e inclinado cria a ideia de um 

espaço amplo, as janelas ocupam toda a parede dos fundos do aposentam e permitem uma 

vista ampla de toda a área externa. Moderna, projeto com muro frontal em vidro”. 

 

5.5.4.2. Categorias temáticas 

 

Tanto os desenhos (89%) quanto os textos (85%) dos alunos da UFJF fizeram 

numerosas referências à linguagem arquitetônica, categoria com maior concentração de dados 

daquela turma. Especificamente sobre os textos, porém, observou-se apenas 19 diferentes 

componentes, muitos dos quais citados duas vezes: ‘muro de vidro’, ‘minimalista’, ‘linhas 

retas’, ‘geométrica’, ‘jogo de volumes’ e ‘curvas’; além de quatro itens mencionados com 

mais relevância: ‘moderna’, ‘vidro’, ‘simples’ e ‘varandas’. Parece-nos, diante disso, a 

predileção por um repertório moderno, simplificado e transparente. Fato que se confirma nos 

desenhos, percebidos em três distintos grupos (Figura 33): 

A: As menções textuais ‘moderna’, ‘vidro’, ‘linhas retas’, etc. materializam-se em dez 

desenhos (42%) que comungam uma linguagem mais coerente com aquela difundida 

pela arquitetura moderna brasileira. Diferentemente das propostas dominadas pelo 

caráter de sobriedade, subtração e estaticidade observadas nos desenhos dos alunos 

portugueses, ocorrem nos exemplos oriundos de Juiz de Fora elementos também 

sóbrios, mas dispostos de maneira mais livre, havendo composições de mais de um 

elemento combinados de forma aditiva, a complementarem-se; resultando num tipo de 

proposta na qual se observa o caráter de dinamicidade do conjunto (até mesmo num 

único exemplo que fez uso de planos de vidro em curva, muito parecido com um 

edifício local projetado por Niemeyer). As grandes aberturas, na maioria dos casos, 
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exploram a parte superior das “casas” com o principal objetivo, como se viu na análise 

de similitude dos textos juiz-foranos, de possibilitar o desejo contemplativo em relação 

à paisagem; 

B: Este agrupamento reuniu mesma quantidade de exemplares do grupo anterior 

(42%), porém conformado por desenhos menos convergentes com os textos, nos quais 

se apresentam casas bucólicas muito semelhantes às propostas pela turma da UFRN, 

mas diferentes em relação à forma dos telhados, mais variados entre o grupo, e à 

menor ocorrência de varandas e elementos de madeira; 

C: Quatro exemplares (16%) muito similares entre si, nos quais se observam 

composições robustas, geométricas, conformadas por linhas retas a partir de um único 

elemento. 

As menções aos aspectos não físicos e/ou subjetivos (constantes em 56% dos textos) 

evidenciaram os termos ‘aconchegante/acolhedora’, ‘contemplação’ e ‘sofisticada’. Desta 

forma, segundo a nossa percepção, a primeiro termo (também recorrente nas demais turmas) 

coloca-se mais como uma generalidade do que um fim, sendo enriquecido pelos vocábulos 

sequentes, que confirmam o apreço desta turma pela vista da paisagem proporcionada pela 

“casa” e pela estética da arquitetura moderna, assimilada convencionalmente como sinônimo 

de requinte. 

 

Figura 33 – Desenhos representativos dos agrupamentos A, B e C, respectivamente, da esquerda para a direita. 

JF-2015.1/n°22/M-18/A1-C2-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 

JF-2015.1/n°16/M-19/A1-C3-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 

JF-2015.1/n°27/F-17/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

Acerca de design de interiores, 30% dos textos se atentaram para essas questões; 

enquanto que para cores, texturas e revestimentos as referências textuais foram mais 

numerosas (44%). Porém, em ambos os casos, houve pouca diversificação das menções, tendo 

havido evidência apenas para os itens ‘objetos familiares’, ‘obras de arte’, ‘cores claras’, 
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‘branco’ e ‘pedra’. Apesar das poucas referências gráficas aos espaços interiores, elas 

apontaram para o uso de mobiliário disposto espaçadamente tanto defronte à paisagem, 

quanto privilegiando o contexto espacial interno de forma geral. 

A pequena quantidade de referências textuais aos aspectos de funcionalidade (18%) 

apresentou convergência insuficiente. Embora o material gráfico também tenha resultado 

pouco subsídio relativo à categoria (18%), percebem-se nos desenhos dois setores bem 

marcados: social e íntimo. 

Em relação aos espaços livres, as menções textuais (59%) evidenciaram os termos 

‘jardins’ e ‘piscina’, constantes também nas outras turmas; ‘área de lazer’, diferentemente, foi 

mencionado com mais frequência apenas pelos estudantes da UFT e UFJF, aludindo a uma 

área delimitada para esse tipo de atividade. Convergem para menções gráficas (56%), desse 

modo, áreas livres quase sempre delimitadas por muros e a presença de piscinas. 

Nas outras categorias, caracterizadas apenas por elementos textuais, as recorrências 

mais representativas indicaram: (i) a abordagem das relações entre os ambientes e seus 

propósitos (categoria programa de necessidades); (ii) o desejo por casas ‘confortáveis’ e com 

‘iluminação natural’ (categoria conforto ambiental); e (iii) a predileção pelo meio natural, 

sendo recorrente o desejo por vistas para a paisagem, comumente para o mar/praia (categoria 

inserção/localização). 

 

5.6. ANÁLISE CONJUNTA 

 

Ao longo capítulo, até o momento centrado na apresentação/caracterização das quatro 

turmas separadamente, acreditamos que, desde logo, além da possibilidade em conhecer 

alguns aspectos intrínsecos a cada um desses universos discentes, tenha-se reunido subsídio 

significativo para a reflexão sobre a existência de especificidades acerca de ideias de 

arquitetura de alunos iniciantes, que se alteram conforme o lugar no qual a turma se vincula, 

questão trabalhada no estudo de campo. 

Desse modo, com o intuito de evidenciar as muitas diferenças e similaridades entre 

turmas detectadas em favor da confirmação da hipótese, ainda que de forma parcial, a seguir 

discutem-se sinteticamente os principais resultados da pesquisa dispostos confrontadamente. 
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5.6.1. Os perfis discentes 

 

O conjunto de informações referente aos perfis discentes – que serviu tanto para 

subsidiar a verificação da hipótese, quanto para investigar o potencial das quatro turmas, 

avaliando os seus integrantes individualmente a fim de averiguar a adequação dos 

participantes aos critérios mínimos estabelecidos pela pesquisa – apontou para os seguintes 

aspectos: 

Sobre os recortes discentes, a homogeneidade em relação à conformação das turmas e 

a heterogeneidade relativa aos locais em que se inserem, sintetizou-se nas codificações acerca 

dos perfis do alunado. Os dados expressos em cada código evidenciam, nesta ordem: (i) o 

recorte temporal da aplicação da pesquisa, que ocorreu entre os segundos semestres de 2014 e 

2015; (ii) a predominância feminina em todos os grupos, observada com mais intensidade na 

turma da UFRN (2,11 mulheres para cada homem) e menor na UFJF (1,45:1,00); (iii) os 18 

anos enquanto idade mais comum nos quatro casos; e (iv) o pouco conhecimento/contato 

anterior com o campo da Arquitetura e Urbanismo (Figura 34). 

Nas demais categorias de análise, embora tenha havido diferenças entre os dados 

numéricos, optou-se por excluir os participantes off line90 (três estudantes estrangeiros) 

constatando-se que: (i) vínculos consideráveis dos alunos com as cidades dos seus CAUs, à 

exceção de Palmas, que apresentou quantidade maior de estudantes de outras partes; (ii) 

habilidades gráficas suficientes para com os desenhos propostos, que oscilou em maior grau 

quando comparados alunos portugueses e brasileiros; e (iii) somatórios finais indicativos da 

viabilidade dessas amostras para a investigação. 

Desse modo, buscou-se caracterizar as turmas evidenciando o processo de seleção das 

mesmas e constituição dos recortes, a fim de ressaltar as especificidades (ambientais, 

geográficas e culturais) das regiões onde as escolas estão implantadas. 

 

Figura 34 – De cima para baixo, codificações sintéticas resultantes das turmas da UL, UFT, UFRN e UFJF. 

Li-2014.2/1,73F-18/A:1,53-C:1,57-(Dc:2,30/Dm:2,37)=5,43 

Pa-2014.2/1,80F-18/A:2,04-C:1,71-(Dc:1,71/Dm:1,50)=5,36 

Na-2015.1.2/2,11F-18/A:1,11-C:1,86-(Dc:1,86/Dm:2,04)=4,92 

JF-2015.1/1,45F-18/A:1,30-C:1,78-(Dc:1,85/Dm:1,30)=4,66 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

                                                 
90 Evitando variações demasiadas nos resultados, os participantes situados fora dos limites preestabelecidos pela 

investigação foram eliminados, neste caso, especialmente estrangeiros inseridos nas turmas. 
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Sobre a diversidade dos perfis – aspecto diretamente vinculado à verificação da 

hipótese, haja vista a necessidade de turmas diferentes entre si – analisou-se a procedência dos 

alunos baseada na compreensão das singularidades das cidades que sediam os CAUs 

pesquisados enquanto polarizadoras regionais/nacionais. Nesse sentido, os perfis das turmas 

mostraram-se amplamente contrastantes e, portanto, pontos de partida favoráveis em prol da 

comprovação da hipótese. Enquanto que a turma da UL mostrou-se relativamente 

heterogênea, caso considere-se o universo geográfico português; a turma da UFT apresentou-

se homogênea quando se observam as particularidades relativas às imensas distâncias unidas 

por um processo histórico comum e com relevantes similaridades relacionadas, dentre outros 

aspectos, à criação de novas cidades e fronteiras agrícolas. As turmas da UFRN e UFJF, por 

sua vez, configuraram-se homogêneas em relação às cidades referenciais de seus alunos (em 

ambas as turmas, cuja maioria dos alunos procedia de cidades próximas à Natal e Juiz de 

Fora, respectivamente, observou-se um contexto local/regional em menor escala). 

 

5.6.2. A relação das turmas com o ambiente da cidade 

 

Acerca das percepções e relações com o ambiente urbano de cada escola, verificaram-

se as diferentes percepções dos estudantes sobre as cidades dos seus CAUs. Desse modo, os 

dados presentes nos Mapas advindos das quatro diferentes turmas confirmam a hipótese 

acerca da relação sensível entre a percepção do ambiente urbano pelos estudantes e a 

representação textual-gráfica expressa nos mesmos. 

 A heterogeneidade dos Mapas Mentais destaca esta diferença quando, por exemplo, 

observa-se que os desenhos provindos da UL somaram maior quantidade de referências 

urbano-arquitetônicas e qualidades estruturais superiores aos Mapas brasileiros: na UFT, por 

exemplo, detectou-se escassez de referências urbanas e pouca variação de conteúdos; dado 

que, em nosso entendimento, exprime a percepção daquela turma acerca da paisagem urbana 

homogênea (e com poucos pontos de referência) representativa da cidade de Palmas. Nas 

outras duas instituições brasileiras – UFRN e UFJF – ainda que os resultados tenham sido 

menos densos do que os apontamentos gráficos feitos pelos alunos portugueses, eles 

expressaram considerável número de referências ao ambiente urbano: nos desenhos sobre 

Natal, por exemplo, foram constantes as menções a elementos em grande escala (da paisagem 

natural e arquitetura) e percurso urbano; em Juiz de Fora, por sua vez, os Mapas convergiram 

no sentido de denotar os fortes vínculos dos estudantes com o centro tradicional daquela 

cidade, expressa através de numerosas referências urbano-arquitetônicas. 
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Interessante notar também que, embora a constituição da turma lisboeta seja 

heterogênea, a força imagética de Lisboa representou-se com notável riqueza de referências, 

inclusive dentre os estudantes indiretamente vinculados a ela. O mesmo não pode ser 

afirmado sobre as imagens de Juiz de Fora e Natal tendo em vista que eles foram construídos 

por alunos que, em sua ampla maioria, as têm como suas principais referências urbanas. No 

caso de Palmas acreditamos, diferentemente, que a escassez de elementos gráficos pode estar 

relacionada à a escassez de elementos urbanos presentes na cidade. 

 

5.6.3. As preferências estético-arquitetônicas 

 

Os dados obtidos apontaram para a confirmação parcial da hipótese acerca da qual as 

ideias de arquitetura – e nelas incluímos as preferências estético-arquitetônicas – se alteram 

conforme o lugar no qual a turma se vincula; tendo em vista que os resultados dos testes: (i) 

quando livres de quaisquer predeterminações indicaram consideráveis variações acerca do 

background prévio das quatro turmas: mais em relação aos seus locais de procedência e 

autoria, e menos relativos aos períodos históricos em que se inserem; (ii) quando limitados a 

um repertório predeterminado pela pesquisa houve grande quantidade de convergências tanto 

em relação aos exemplares individualmente quanto em grupos de imagens, principalmente em 

torno das obras de arquitetura moderna (OAM). 

Em relação ao primeiro caso, em todos os quatro CAUs a maioria das indicações 

contemplou obras mais recentes, que abarcam período entre a segunda metade do século XX e 

os dias atuais. Desse modo, pressupõe-se que as escolhas tenham ocorrido em virtude da 

maior proximidade dessas obras com o tempo (presente) dos alunos, pouco variando entre os 

cursos pesquisados, haja vista que o recorte temporal de aplicação do instrumento foi o 

mesmo. Por outro lado, tal proximidade espacial não ocorreu com relação ao Brasil, pois 

embora o pais não possua obras arquitetônicas datadas da Antiguidade, os estudantes 

brasileiros demonstraram um apreço considerável pelo período, tendo mencionado maior 

quantidade de exemplares antigos do que os portugueses que, em tese, têm maiores 

facilidades em ter contato com tal repertório. 

Genericamente, os estudantes brasileiros – que desconheciam quaisquer personagens 

além de Oscar Niemeyer – apontaram obras localizadas no exterior, concentrando as menções 

a obras nacionais em poucas cidades, principalmente Brasília; enquanto que os alunos 

portugueses indicaram repertório arquitetônico (e de autoria) maior e mais diversificado, 

inclusive acerca das obras localizadas naquele país. 
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Acerca das dimensões predominantes nas obras, em todas as turmas a opção ‘estética’ 

foi a mais escolhida, com especial vantagem para a UFT e UL, e, em menor grau na UFJF e 

UFRN; muito provavelmente por ter havido, nesses dois casos, maior número de alunos 

provenientes de ‘Edificações’, curso técnico que é oferecido por instituição pública em ambas 

as cidades desses CAUs91. Seguindo esse raciocínio, justifica-se a quantidade de escolhas em 

prol da alternativa ‘técnica/tecnológica’ na UFJF e na UFRN ter sido superior às demais 

instituições. Nesse sentido, chama-nos a atenção os conhecimentos ‘formal’ e ‘não formal’ 

que o estudante traz, uma vez que, mesmo que ele seja anterior ao ingresso no curso 

universitário, pode englobar influências consideráveis em relação aos seus referenciais 

arquitetônicos. 

Ainda sobre as dimensões das obras, destacamos a maior multiplicidade de escolhas 

dos alunos portugueses perante os brasileiros. Somadas as escolhas ‘combinadas’, os alunos 

da UL totalizaram mais de 1/3 das respostas, enquanto que dentre os alunos brasileiros o 

maior percentual foi de 11,85% (na UFJF). Acreditamos que tal fato tenha ocorrido por conta 

de um maior universo arquitetônico vivenciado por aqueles estudantes, haja vista a maior 

variabilidade arquitetônica europeia frente às cidades brasileiras pautadas na pesquisa. 

Contrariamente, na segunda parte da pesquisa, quando os estudantes indicaram suas 

preferências estético-arquitetônicas a partir de um repertório predeterminado, houve maior 

quantidade de consonâncias do que dissonâncias, tanto em relação aos exemplares 

individualmente quanto aos grupos de imagens. No primeiro caso, observou-se que, ao ter 

como base as maiores médias individuais, as preferências praticamente se equilibraram nas 

quatro turmas, as quais foram majoritariamente relativas a obras de estética modernista e do 

Revivalismo europeu, tendo havido, inclusive, inúmeras coincidências de exemplares melhor 

avaliados. Em se tratando dos menores scores, também se apurou forte consonância e 

equilíbrio entre os CAUs, sendo as piores avaliações relativas a exemplares próprios do pós-

modernismo historicista, do Art Déco; e da arquitetura High-Tech. A média geral, 

considerando todos os exemplares, foi de 3,14 pontos, valor próximo a 3,00 (que correspondia 

à ‘gosto medianamente’). Investigadas separadamente, as turmas apresentaram médias gerais 

semelhantes (3,29 na UFT; 3,15 na UFJF; 3,14 na UFRN; 2,98 na UL), entretanto, nota-se 

que, de modo geral, a turma portuguesa avaliou os exemplares apresentados com valores 

menores do que os aferidos pelas turmas brasileiras (cf. Apêndice H 4.2). 

                                                 
91 Tradicionalmente, há nesses referidos CAUs quantidade considerável de alunos oriundos dos: Instituto Federal 

do Sudeste de Minas Gerais, em Juiz de Fora/MG, e Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em Natal/RN. 
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Quando as imagens foram analisadas sob a diferenciação em 10 grupos arquitetônicos, 

os resultados obtidos também apresentaram mais semelhanças do que diferenças. 

Curiosamente, nos quatro CAUs os grupos bem e mal avaliados foram praticamente os 

mesmos92, sendo as preferências arquitetônicas centradas nos agrupamentos compostos pelo 

minimalismo das OAM e por temas românticos do Revivalismo europeu. Diferentemente, 

acreditamos que as piores avaliações tenham ocorrido por causa do caráter de forte robustez e 

estaticidade dos exemplares selecionados referentes ao Pós-modernismo/Historicismo, ao Art 

Déco e ao High-Tech (cf. Apêndices H 4.2 e H 4.3). 

Como em todas as turmas pesquisadas as similaridades foram mais expressivas do que 

as diferenças, evidenciou-se uma espécie de convergência de preferências de repertórios 

(quando predefinidos) que ultrapassa as barreiras geográfico-culturais do recorte, apontando 

um campo que merece novos estudos, em função da complexidade dos fatores envolvidos.  

 

5.6.4. As ideias projetuais 

 

Após o entendimento dos aspectos relacionados à origem do alunado, aos traços de 

sua percepção sobre o ambiente urbano em que seus CAUs se inserem, e os resultados acerca 

das preferências estético-arquitetônicas dos estudantes, finalizando, desse modo, uma espécie 

de caracterização tripartite (origem, percepção e preferências) das quatro turmas pesquisadas. 

Comentam-se a seguir as ideias projetuais dos estudantes, comparando-as através de suas 

características mais relevantes para esta investigação. 

A notável diversidade de ideias verificadas, obtidas tanto em relação às análises 

auxiliadas por software quanto através do exame segmentado por categorias temáticas, 

indicam a comprovação da hipótese segundo a qual as existem especificidades acerca das 

ideias projetuais dos estudantes iniciantes em função do lugar ao qual a turma se vincula. 

 

5.6.4.1. Análise de similitude 

 

Decorrente dos processamentos textuais intermediados por tecnologia informática, as 

análises de similitude indicaram algumas informações relevantes – posteriormente 

                                                 
92 As maiores pontuações foram alcançadas por G07: OAM II e G02: Revivalismo. E as menores para G05: Art 

Déco e G08: Pós-modernismo/ Historicismo. Tendo havido exceções apenas para: G09: High-tech, não mal 

avaliado pelos alunos da UFT, que o fizeram em relação ao G03: Art Nouveau; G06: OAM I que, mesmo tendo 

obtido avaliações favoráveis pelos estudantes da UFT e UFRN, estes centraram as maiores pontuações para, 

respectivamente, G10 e G04. 
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confirmadas nos exames pormenorizados por meio da decomposição do material gráfico-

textual sem auxílio tecnológico – dentre as quais destacamos sinteticamente que:  

(i) na UL, a conexão principal deu-se através das palavras ‘casa’ e ‘estar’, 

indicando menções importantes sobre os contextos nos quais essa habitação se 

insere, sejam externos e/ou internos;  

(ii) na UFT, o núcleo central ‘casa’ conectou-se a uma gama ampla de palavras, 

principalmente alusivas a informações programáticas do projeto, em especial à 

quantidade e tipos de repartições/áreas desejadas;  

(iii) na UFRN, o gráfico configurou-se binucleado entre ‘casa’ e ‘jardim’, 

demonstrando a importância das áreas de socialização da proposta, sobretudo 

espaços livres, muitos dos quais quintais utilitários; e  

(iv) na UFJF, a análise resultou num gráfico fragmentado, com evidência de termos 

como ‘segundo andar’ e ‘vidro’, entendidos como indicativos de preferência 

por sobrados que podem proporcionar vista para a paisagem. 

 

5.6.4.2. Categorias temáticas 

 

As análises gráfico-textuais comparativas entre escolas a partir de categorias temáticas 

destacam-se importantes diferenças a corroborar a hipótese relativa às ideias projetuais. As 

considerações sintetizadas a seguir podem ser acompanhadas/complementadas pelo Apêndice 

H6, o qual inclui informações pormenorizadas a respeito.  

(i) Acerca da categoria linguagem arquitetônica (cf. Apêndices H 6.1 e H 6.2), 

percebeu-se mais unicidade nas propostas da UL do que nas turmas brasileiras. 

Na instituição portuguesa, a sobriedade das ‘casas’ dominadas por linhas retas 

e geometria rígida abarcou dois grupos correlatos representados por mais de 

75% (¾) das propostas, diferenciados apenas pela ausência/presença de um 

pátio. Nas três turmas brasileiras, por sua vez, detectaram-se dois grupos bem 

diferenciados. O primeiro, mais numeroso, caracterizou-se por: ideias que 

congregaram grande liberdade formal, na UFT; ‘casas’ com varandas e 

telhados cerâmicos aparentes, na UFRN; e linguagem alusiva à arquitetura 

moderna brasileira, na UFJF. O segundo grupo reuniu exemplares que 

exprimiram propostas marcadas por simetria rígida, perspectiva longa e 

monumentalidade, na UFT, e caracterizadas por telhados cerâmicos típicos e 

aberturas convencionais, UFJF (ambas contrastantes com os exemplares dos 
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primeiros grupos da mesma turma); e, na UFRN, acentuadas por linhas 

geométricas e ênfase nas combinações de diferentes materiais (este último 

aspecto as vezes correlacionado ao primeiro grupo daquela turma). 

(ii) Sobre o design de interiores (cf. Apêndices H 6.3), enquanto os alunos da UL 

trataram mais fortemente do caráter/estilo dos ambientes e dispuseram móveis 

de forma pouco apta à reunião de pessoas, na UFRN a disposição do mobiliário 

aparentou favorecer a socialização dos moradores/convidados. Já na UFT 

houve pouquíssima preocupação com os espaços internos e, quando eles foram 

representados, a disposição do mobiliário mostrou-se aleatória, o que talvez 

seja uma decorrência do fato dos habitantes de Palmas (e de cidades inseridas 

no mesmo contexto regional) privilegiarem os espaços livres em decorrência 

do clima daquela região. Na UFJF, as poucas referências gráficas aos espaços 

interiores indicaram disposição do mobiliário voltada para o exterior de modo 

a propiciar a apreensão do conjunto espacial da residência e/ou da paisagem. 

(iii) A categoria temática funcionalidade (cf. Apêndice 6.4), apesar de ter 

englobado dois setores bem marcados (social e íntimo) nas propostas da UL, 

UFRN e UFJF, também abarcou singulares expressões quando comparadas as 

turmas portuguesa e brasileiras. Nesse sentido, na UL observaram-se 

ambientes internos muito compartimentados, pouco agregados, enquanto na 

UFRN e na UFJF as propostas tenderam a espaços internos diretamente 

comunicativos, e na UFT ocorreram circulações superdimensionadas e pouca 

segmentação entre os setores, algumas vezes relacionados de modo inusitado. 

(iv) Acerca dos espaços livres (cf. Apêndice H 6.8), a turma portuguesa apresentou 

muitas propostas alusivas a conexões fluidas entre os espaços público e 

privado, correlacionando-os entre si; dentre as turmas brasileiras, esse traço foi 

percebido apenas em algumas propostas da UFRN (embora estas se conectem 

mais com o espaço interno/casa do que com o espaço externo/rua); note-se 

ainda que, tanto na UFT quanto na UFJF, observa-se preocupação com espaços 

livres, quase sempre delimitados (muitos cercados por muros). 

(v) Em geral, a inserção/localização das propostas portuguesas incorporou o meio 

urbano, enquanto que as propostas brasileiras, inversamente, tenderam a não 

representar a cidade (cf. Apêndice H 6.7). 
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6. REFLEXÕES SOBRE O ACOLHIMENTO DO ALUNO NAS DISCIPLINAS 

INICIAIS DE PROJETO DE ARQUITETURA 

 

 Embora a cultura da sala de aula tradicional venha sofrendo críticas expressivas desde 

o início do século XX (Capítulo 2), esse tipo de conduta didática persiste quando observado o 

modo de proceder de parcela significativa do professorado brasileiro. Assim, mesmo que nas 

últimas décadas o ensino de arquitetura tenha se tornado objeto de discussão contínua – 

sobretudo em relação ao desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, procedimentos e 

metodologias eficazes de projeto e de ensino (Capítulo 3) –, nossos dados indicam 

divergências entre os docentes acerca da importância em serem consideradas (ou não) as 

especificidades discentes enquanto subsídio para o ensino de projeto em fase inicial (Capítulo 

4), bem como sobre o modo de tratar essas informações. 

 Assim, incorporando as indicações do campo da Pedagogia relativas à valorização da 

experiência prévia dos estudantes como alicerce para a apreensão de novos conteúdos, 

enxergamos problemas em relação ao processo de ensino/aprendizagem nas disciplinas de 

fundamentação do projeto arquitetônico, que tendem a adotar procedimentos tradicionais, nos 

quais a diversidade de perfis discentes é desconsiderada, tendo esta tese demonstrado 

diferenças qualificáveis entre (quatro distintos) corpos discentes, tanto em relação ao 

conhecimento prévio do alunado iniciante quanto às suas ideias projetuais (Capítulo 5). 

 Partindo dessas constatações, o presente capítulo objetiva apontar diretrizes 

pedagógicas que venham a potencializar a comunicação entre professores e estudantes 

iniciantes em Arquitetura e Urbanismo (AU), entendendo-se que os conteúdos referentes ao 

projeto arquitetônico serão melhor absorvidos à medida que estiverem minimamente atrelados 

às suas vivências/experiências pessoais, conhecimento que precisa ser valorizado pelo 

docente. 

 Numa espécie de convergência entre os trabalhos teóricos e empíricos comentados na 

tese, nesse capítulo discute-se como o ensino de projeto em fase inicial pode tirar proveito dos 

conhecimentos prévios do aluno iniciante e investir no potencial de cada estudante/turma em 

específico. Para tanto, o capitulo foi estruturado a partir de dois conjuntos de estratégias de 

ensino, sendo o primeiro, reconhecimento, uma discussão imbricada de alguns dos resultados 

alcançados empiricamente junto ao professorado e ao alunado em função de proposições 

decorrentes da aplicação de recortes da teoria pedagógica no ensino de arquitetura. Nesse 

primeiro conjunto abordam-se tópicos relacionados à importância em reconhecer os diferentes 

perfis de turmas pelos docentes e estratégias para utilizar tais conhecimentos como pontos de 
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partida no processo de ensino-aprendizagem de projeto arquitetônico. No segundo conjunto 

de estratégias, relacionados à complementaridade do processo de reconhecimento e baseadas 

substancialmente na vivência do pesquisador enquanto docente de projeto, comentam-se 

formas de atuação do professorado, defendendo a inserção descentralizada do seu papel no 

processo educativo e a relevância acerca do incremento da comunicação entre professores e 

alunos, além da indicar algumas diretrizes para a condução do alunado, visando a 

potencialização e a integração dos conhecimentos concernentes ao projeto e o estímulo à sua 

curiosidade. 

 Indicando (i) quem são nossos alunos, (ii) que ações tomar frente à diversidade de 

turmas, e (iii) quais as melhores formas de integrar esse conhecimento, essas três premissas – 

reconhecimento, atuação e condução – foram construídas de modo a estabelecer relações 

com os resultados obtidos ao longo desta tese, e sem a pretensão de abarcar a totalidade das 

ações desenvolvidas em classe/atelier em uma única proposição centralizada.  

 Considerando a complexidade dessa aplicação pedagógico-arquitetônica (a julgar que 

ela também pode ser entendida como um exercício experimental), salienta-se que as 

proposições indicadas não almejam um caráter global, atemporal e de verdade absoluta. 

Apontam-se, ao contrário, diretrizes derivadas dos levantamentos executados e alguns dos 

seus rebatimentos, entendendo-se que, “dada à sua natureza lata, o ensino de projeto não se 

enquadra nos tradicionais paradigmas educacionais” (PINTO, 2007, p. 18); pois, além de 

possuir numerosas especificidades, é “(...) um processo educacional mais amplo que 

ultrapassa o mero repasse de técnicas e informações ou o simples adestramento para o 

exercício profissional” (CARSALADE, 1997, p. 11). 

 Apesar de apresentados separadamente, salienta-se que os dois conjuntos de 

estratégias foram concebidos como temas interdependentes, haja vista que o processo de 

reconhecimento da turma, por exemplo, executa-se ao longo da atuação do professorado, e 

atuando, o docente também procede à condução dos estudantes, assim sucessivamente. Ou 

seja, as combinações entre os três conceitos são plenamente possíveis, exprimindo suas 

extensões, sombreamentos e coincidências. Desse modo, os desmembramentos feitos a seguir 

tiveram o intuito de propiciar uma melhor compreensão dos objetos, não significando 

estanqueidade dos temas em si; aliás, espera-se que as evidentes sobreposições indiquem a 

complementaridade dos mesmos. 

 

 

 



173 

6.1. RECONHECIMENTO DOS DISCENTES  

  

 As pessoas variam não apenas intelectualmente, mas também social e 

emocionalmente, carregando consigo experiências, vivências e conhecimentos distintos. Em 

um ambiente educativo, cabe ao professor reconhecer pontos de contato entre a identidade das 

turmas e os conteúdos disciplinares, quer teóricos ou práticos. Esse fato, tão caro a vários 

campos do conhecimento (Capítulo 2), muitas vezes é negligenciado pelo professor de projeto 

ao proceder uniformemente junto a diferentes turmas, pontuando saberes acadêmico-

arquitetônicos desvinculados das particularidades discentes, sua origem, perfis e diversidade. 

 Há aproximados cem anos, John Dewey (1916) preconizava que, sendo a educação um 

processo social, quando se alia a experiência ao processo de ensino os conhecimentos são 

mais facilmente assimilados e desenvolvidos. Em Democracy and Education o autor ressalta: 

“o que a nutrição e a reprodução são para a vida fisiológica, a educação é para a vida social” 

(p. 8), e chama a atenção para o processo educativo enquanto um ato contínuo. Em caminho 

similar, Paulo Freire (1967) propagava que “(...) a posição normal do homem é a de não 

apenas estar no mundo, mas com ele. A de travar relações permanentes com este mundo, de 

que decorre pelos atos de criação e recriação” (p. 104). Ou seja, nesses dois ideários – assim 

como à parcela considerável da disciplina pedagógica – a educação é um fenômeno 

diretamente ligado à experiência e à própria vida, movimentando-se continuamente entre a 

reorganização e a reconstrução da experiência pela reflexão, e constituindo, portanto, a 

característica mais particular da existência humana. 

 Muitos dos autores abordados nesta tese podem ser enquadrados no que se chama de 

corrente Construtivista de ensino, filosofia à qual se vinculam muitas das asserções inseridas 

neste trabalho, procedendo ao “(...) reconhecimento da diversidade, o que faz com que o 

ensino apresente um caráter não linear e não mecânico” (CARSALADE, 1997, p. 48), em que 

cada estudante precisa ser compreendido a partir de suas particularidades e especificidades93. 

Porém, no campo do ensino de projeto arquitetônico, o processo de reconstrução e 

reorganização da experiência do alunado, às vezes não é objeto de interesse docente, como 

comentado a seguir. 

 

 

                                                 
93 Ao tratar da visão Construtivista acerca da diversidade das turmas, Carsalade comenta que “(...) enquanto um 

estudante apresenta uma abordagem mais pragmática para a solução de um tema, outro o faz de uma maneira 

mais poética, e outro de uma maneira mais filosófica; enquanto uns se mostram extremamente conservadores, 

outros pretendem mudar o mundo” (CARSALADE, 1997, p. 165). 
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6.1.1. Vivências e conhecimentos prévios 

  

 Considerada a espinha dorsal do curso de Arquitetura e Urbanismo, a cadeia 

disciplinar de projeto arquitetônico é diferente, em essência, dos demais eixos disciplinares 

em AU. A heterogênea distribuição de cargas horárias entre aulas práticas e teóricas, e a 

multiplicidade de conhecimentos objetivos e subjetivos que são introduzidos, dentre outros 

pontos, tornam esse tipo de disciplina objeto de complexa e singular inserção epistemológica 

dentro do meio acadêmico-científico, comportando “os seus próprios princípios disciplinares 

(...) numa asserção formativa generalista e universalista – das artes e humanidades, às ciências 

e tecnologias – atendendo à complexidade do exercício de projetar, à perspectiva das várias 

saídas profissionais para além do exercício do projeto e dos propósitos culturais” (PINTO, 

2007, p. 17-18). 

 O contato inicial do estudante com o universo da AU ainda é pouco estudado 

(Capítulos 2 e 3), bem como as práticas utilizadas para tanto, as quais podem variar 

substancialmente de escola para escola, conforme métodos de ensino e tradição de cada uma. 

 Ao longo de nossa investigação, vários professores/pesquisadores nos indagaram 

quanto às informações gráfico-textuais de alunos iniciantes (logo em sua primeira semana do 

curso) serem entendidas como “ideias projetuais”, argumentando que as ideias de projeto só 

podem ser materializadas (e compreendidas) através de um arsenal normológico ao qual este 

tipo de estudante ainda não teve acesso. 

 Com relação a este tipo de questionamento, é interessante retomar a distinção entre 

‘iletramento’ e ‘analfabetismo’, trabalhada por Paulo Freire, ao esclarecer que uma pessoa 

alfabetizada é aquela que sabe ler e escrever, e letrada é aquela que, além disso, também 

consegue dar uma resposta adequada às demandas sociais impostas pela leitura e pela escrita. 

O autor também chama a atenção para a interpretação do conhecimento (escrito/lido) em 

função do contexto cultural no qual a pessoa se encontra. 

 Embora na cultura arquitetônica esta distinção também pareça ser elementar, percebe-

se que muitas vezes ela pode ser negligenciada. Nesses termos, caberia ao professor de 

projeto tentar compreender o que está “por trás” dos elementos textuais e gráficos que os 

alunos iniciantes produzem, o que se encontra nas entrelinhas das informações que eles 

revelam sobre suas percepções e aspirações. Mesmo que, em seus momentos iniciais no curso 

os calouros possam ser considerados arquiteturalmente ‘iletrados’ – ainda não aptos a 

produzirem peças gráficas dentro da linguagem técnico-arquitetônica exigida –, seu arquivo 

pessoal e vivências circunscrevem um valioso universo repertorial a ser valorizado. 
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 Guardadas as devidas proporções, de modo geral, esta proposta está em consonância 

com a ‘etapa de investigação’ concebida por Freire (1967) como parte da fase inicial da 

alfabetização de adultos, tendo como base a crítica às cartilhas que “reduzem o analfabeto 

mais à condição de objeto que à de sujeito de sua alfabetização” (p. 111), trabalhando um 

conhecimento descontextualizado e desconectado das condições dos mesmos. Retomando as 

lições desenvolvidas a partir de referencias tradicionais e repetidas indiferenciadasmente dos 

pampas ao sertão nordestino e à floresta amazonica, o autor comenta que, num universo 

repleto de significados próprios, os textos insistem em temas descontextualizados. 

 

Lições que falam de Evas e de uvas a homens que às vezes conhecem poucas 

Evas e nunca comeram uvas. “Eva viu a uva”. Pensávamos numa 

alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz de desencadear outros 

atos criadores (FREIRE, 1967, p. 104). 

 

 Não que palavras como ‘Eva’ e ‘uva’ sejam menos importantes que quaisquer outras. 

O problema, de fato, é a aderência desse repertório à vida cotidiana dos estudantes iniciantes e 

seu consequente reflexo na continuidade do aprendizado; quando o significado da palava não 

for entendido pelo aprendiz, ela torna-se pouco eficaz como ponto de partida para o 

aprendizado. A partir desse entendimento, Freire (1967) propôs a elaboração das cartilhas de 

alfabetização adaptadas ao vocabulário e interesses do adulto, “(...) envolvendo assuntos de 

significado direto na sua vida, mesmo quando ainda não soubesse ler e escrever, [podendo] 

receber ensinamentos orais, sobre os mais diversos temas de geografia, história, ciências, 

higiene e problemas da vida social” (BEISIEGEL, 2010, p. 23).  

 Estabelecendo um paralelo com esse tipo de argumentação, entendemos ser possível 

que o professor de projeto investigue o repertório prévio do estudante iniciante – o que pode 

acontecer por meio do diálogo (e não do ‘monólogo’) e de exercícios que requeiram respostas 

textuais e desenhos elementares a serem realizados – ao mesmo tempo que proceda à 

promoção de ensinamentos acerca do corpus arquitetônico tradicional, voltado para a 

ampliação do repertório deste mesmo estudante.  

 Ou seja, atuando dialogicamente desde o primeiro período é possível que professor e 

alunos aprendam uns com os outros e se reconheçam por meio de ferramentas (mesmo 

elementares) de expressão e representação – as quais, obviamente, vão se aperfeiçoar ao longo 

do curso. Afinal, “(...) muitas operações intelectuais [mesmo aquelas voltadas à concepção 

arquitetônica] não se revelam na realidade gráfica e podem ser mais bem expressas, por exemplo, 

nas palavras/discursos” (BOUDON et al, 2000, p. 79). 
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 Em perspectiva semelhante, Vygotsky (2008 [1934]) defendia que os processos de 

formação de conceitos não podem ser desvinculados da experiência cotidiana, haja vista a sua 

importância para a educação e o aprendizado. Para o autor, os conceitos “se formam e se 

desenvolvem sob condições internas e externas totalmente diferentes, [sejam] em sala de aula 

ou [decorrentes] da experiência pessoal. (...) Embora esses conceitos não sejam absorvidos já 

prontos, o ensino e a aprendizagem desempenham um importante papel na sua aquisição” (p. 

108-109)94. Sob esse ponto de vista, a repertorização de alunos iniciantes pode ser entendida 

como um importante tópico, sobretudo no que se refere a quais tipos de exemplares 

arquitetônicos introduzir e como fazê-lo (seja vinculada às experiências prévias dos 

estudantes ou não). Os dados obtidos em pesquisa com docentes brasileiros apontaram para a 

pouca consideração da bagagem dos calouros, indicando que a atuação de boa parte desses 

professores desvincula os novos repertórios introduzidos daqueles já trazidos pelos 

estudantes. Muitas vezes é desconsiderada, consequentemente, a importância da relação 

dialógica – entre o que se conhece e o que vai ser conhecido – no processo de repertorização 

arquitetônica. 

 Proceder à iniciação do ensinamento do projeto considerando pouco os repertórios 

intrínsecos aos estudantes, e favorecendo, sobretudo, obras exógenas à vivência dos mesmos e 

inerentes à arquitetura internacional (Capítulo 4), remete-nos à questão da supremacia de 

alguns referenciais sobre outros. Sob esse ponto de vista, acreditamos ser sintomática a 

dominância de determinadas culturas sobre outras, entendidas como imersas/submetidas95, o 

que gera obstáculos em relação à autoestima e aprendizado destas últimas. Repete-se em outra 

escala, a relação entre opressores e oprimidos denunciada por Freire no âmbito da educação 

                                                 
94 Salienta-se que tais elaborações, originalmente concebidas em referência às condições da criança, atualmente 

têm sido utilizadas de modo mais amplo, como acontece nesta tese. 
95 Em resposta a este problema, Freire vislumbra caminhos para a sua superação quando o povo “passa a ver com 

os seus próprios olhos” (FREIRE, 1967, p. 53) e vai se integrando com o seu tempo e espaço: “(...) a posição de 

autodesvalia, de inferioridade, característica da alienação, que amortece o ânimo criador dessas sociedades e as 

impulsiona sempre às imitações, começa a ser substituída por uma outra, de autoconfiança. E os esquemas e as 

‘receitas’ antes simplesmente importados, passam a ser substituídos por projetos, planos, resultantes de estudos 

sérios e profundos da realidade. E a sociedade passa assim, aos poucos, a se conhecer a si mesma” (ibidem). 

Assim, a arquitetura, enquanto produto sociocultural, também se enquadraria nesse contexto, relacionando-se ao 

local de sua produção/concepção. Em perspectiva acerca dessa visão de inferioridade, Edgard Morin entende que 

isso ocorre em razão de “(...) algumas nações acreditarem ser superiores e se atribuem por missão guiar ou 

dominar toda a humanidade (...); [e também porque] a centralidade do ocidente nega a condição de homem 

plenamente adulto e racional ao ‘atrasado’, e a antropologia europeia identifica os povos arcaicos não como 

‘bons selvagens’, mas como ‘primitivos’ infantis” (MORIN, 2003, p. 73). Segundo o autor, alternativas para 

contornar essa supremacia cultural de determinadas nações sobre as outras, apresenta-se como questão 

essencialmente educacional, que “(...) deve reforçar o respeito pelas culturas, e compreender que elas são 

imperfeitas em si mesmas, à imagem do ser humano” (idem, p. 105); despertando em nós “(...) um lado mais 

humano (...) [através da] compreensão que o ser humano faz parte de um ambiente complexo, no qual ele não 

esta no topo, mas sim que faz parte do meio; bem como respeitar a si mesmo e todas as culturas existentes, 

reconhecendo também suas falhas” (FREIRE, 1967, p. 53).  
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básica, ao defender a necessidade de uma ação visando superar essas contradições. Segundo o 

autor, o papel dos professores “não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou tentar 

impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa” (FREIRE, 1987 [1974], p. 49). 

 Ao tratar especificamente de ‘métodos e processos de projeto’, J. C. Pinto também 

defende o resgate cultural e a valorização da vivência do alunado no processo de ensino-

aprendizagem, enfatizando a função docente de 

 

ensinar o aluno e sentir, a pensar e a fazer, ou seja, a projetar a partir dos 

seus aspectos culturais mais essenciais e intemporais, mediante uma 

constante tomada de consciência crítica, estética e ética, face à vivência e ao 

impacto ambiental que as decisões projetuais comportam (PINTO, 2007, p. 

18). 

 

 Comentando a importância do conhecimento prévio no processo de ensino-

aprendizagem, Ambrose et al. (2010), focam suas observações em nível exclusivamente do 

indivíduo, ressaltando que os estudantes precisam ser cuidadosamente orientados, pois correm 

o risto de retomar conhecimentos de forma inadequada ou imprecisa96. Para os autores, 

relacionar novas ideias e informações com o que os alunos já sabem pode ajudar ou prejudicar 

o seu aprendizao, precisando o professor estar atento, sobretudo, a qualidade e a natureza do 

conhecimento, evitando ativar o conhecimento impróprio e ajudando-os a rever o 

conhecimento impreciso. Tais indicações remetem ao alerta de Bruno Zevi acerca dos novos e 

‘imprecisos termos’ com os quais os iniciantes em AU têm contato – como ‘verdade’, 

‘movimento’, ‘força’, ‘vitalidade’, ‘sentido dos limites’, ‘harmonia’, ‘graça’, ‘repouso’, 

‘cheios e vazios’ (ZEVI, 2002 [1948], p. 7-8) – e com os quais precisam se familiarizar, tendo 

em vista que tal vocabulário ganha novos significados quando associados à arquitetura em 

geral. Além dos termos apontados por Zevi, outros mais podem levar ao erro e a conclusões 

incorretas, como, por exemplo, ‘pé-direito’, ‘partido’ e ‘programa’ (no caso da língua 

portuguesa). 

 Ao considerar que o indivíduo não consegue aprender sem estabelecer relações 

cognitivas entre o conhecimento novo e o anterior, conectando e sustentando novos 

aprendizados, Vygostsky (2008 [1978]) salienta que ele pode ser guiado nesse processo a fim 

de ampliar os possíveis resultados dessa associação. Nesse sentido o autor ressalta a 

importancia da ‘gênese social’, isto é, “(...) os próprios homens influenciam sua relação com o 

                                                 
96 Citam-se alguns exemplos relacionados ao aprendizado de física, dentre os quais significados de palavras 

dentro e fora do contexto daquela disciplina, diferenciando-as entre significados formal e coloquial/intuitivo. Um 

dos exemplos indicados é a palavra “força” que, distintamente da acepção utilizada nas teorias de Newton, pode 

fazer o estudante incorrer ao erro ao ter como parâmetro o significado cotidiano deste vocábulo. 
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ambiente e, através desse ambiente, pessoalmente modificam seu comportamento, colocando-

o sob seu controle” (p. 50). Em concepção similar, Montessori (1937 [1909]) destacou a 

influência da cultura no processo de aprendizagem, indicando que “para que [a criança] 

progrida rapidamente, é necessário que a vida prática e a vida social estejam intimamente 

misturadas à sua cultura” (p. 38). 

 De modo geral, e retomando a teoria de Freire, acreditamos que o início do processo 

de repertorização arquitetônica encontra expressivas consonâncias às proposições do educador 

brasileiro para a alfabetização de adultos no tocante ao uso de estratégias elementares que 

propiciem a apreensão da cultura particular dos estudantes. Porém, é importante observar que, 

nesta fase de reconhecimento dos ‘educandos’, o objetivo não deve ser somente a 

repertorização arquitetônica, mas que os estudantes se reconheçam a si próprios e projetem-se 

conscientemente a partir dos seus espaços de vivência comuns e conhecimentos prévios. 

 

6.1.2. Limitações e potencialidades 

 

 Assim como não há um estudante igual a outro, suas habilidades individuais também 

são distintas. O que significa que cada aluno tem seu próprio ritmo, limitações e 

potencialidades de aprendizagem. Investigar e, ao final, beneficiar-se da diversidade discente 

pode parecer algo pouco viável, principalmente quando se leciona para turmas grandes; 

porém, experiências pedagógicas evidenciam que tirar proveito da diferença pode ser uma 

estratégia positiva para o coletivo de turmas. 

 Com base no conceito de ‘zona de desenvolvimento proximal’ (ZDP) vygotskyano 

(Capítulo 2) – no sentido de sustentar a idéia de que a aprendizagem ocorre por meio da 

interação com o outro, no processo sócio-histórico-cultural – é relativamente simples inferir-

se que o calouro inicia a sua vivência da arquitetura anteriormente à sua entrada no curso, 

ingressando na formação graduada com conhecimentos iniciais (que se encaixam em 

diferentes zonas proximais) e que tenderão a se aprimorar ao longo das disciplinas. Partindo 

desse princípio, aventam-se imprecisões sobre ‘Como proceder para conhecer os diferentes 

estágios de aprendizagem concernentes aos limites e potencialidades de cada um dos 

estudantes?’ Haja vista a complexidade do exercício projetual e a gama de conhecimentos, 

tácitos e explícitos, explorados no atelier de arquitetura, acreditamos que a diretriz empírica 

de Montessori possa bem articular tais ações: “No lugar da palavra [o professor] deve 

aprender o silêncio; no lugar de ensinar, ele deve observar; no lugar de se revestir de uma 

dignidade orgulhosa que quer parecer infalível, se revestir de humildade” (2000 [1916], p. 
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123). Esse tipo de procedimento analítico, atencioso e distanciado, de acordo com a autora, 

não é uma aptidão natural do ser humano, cabendo ao professorado compreender que 

 

saber observar é a verdadeira marcha rumo à ciência. Porque se não vemos 

os fenômenos, é como se eles não existissem. Ao contrário, a alma do sábio 

é feita de interesse apaixonado pelo que ele vê. Aquele que é iniciado a ver 

começa a se interessar, e esse interesse é a força motriz que cria o espírito do 

sábio (MONTESSORI, 2000 [1916], p. 125). 

 

 Ao refletirmos sobre determinados pontos das teorias de Vygotsky e Montessori com 

pretensões de aplicá-los ao ensino de projeto, depreende-se ser necessário avaliar os 

momentos em que os estudantes ainda dependem de auxílio docente e os momentos em que 

podem trabalhar em grupos, ou sozinhos, ou mesmo auxiliarem colegas com maiores 

dificuldades. Sob esse ponto de vista, o professor precisa estar consciente sobre quais 

exercícios estão dentro ou fora do alcance dos alunos, tendo em mente que a ZDP estabelece 

limites – baseados nos conhecimentos prévios ainda não consolidados e indisponíveis – para 

além dos quais não é possível desenvolver atividades pedagógicas eficazes e, por 

consequência, promover o aprendizado97. 

 Sob perspectiva similar, Ambrose et al. (2010, p. 91-255), ao abordarem questões 

relacionadas à obtenção de habilidades e práticas (e interação entre ambas), defendem alguns 

preceitos, dentre os quais destacamos que: (i) o desempenho dos alunos é muito melhor 

quando são identificadas as suas habilidades necessárias para uma tarefa complexa e quando 

direcionam-se seus pontos fracos para tarefas práticas; (ii) a aprendizagem pode ser 

prejudicada por um desafio insuficiente ou excessivo; (iii) conhecimentos e habilidades dos 

alunos muitas vezes são erroneamente superestimados, tendo em vista que o professorado, ao 

processar informações em blocos, empregar atalhos e executá-las com maior automaticidade, 

pode negligenciar-se a respeito dos estudantes não conseguirem desempenho aproximado ao 

seu; (iv) os alunos nem sempre atendem plenamente às expectativas docentes, já que eles 

podem ser guiados por diversas disciplinas, culturas, convenções, ou até mesmo pelas 

expectativas de outros professores, podendo gerar incompatibilidades entre o que se espera e 

o que é possível para a determinada atividade ou atribuição.  

 A partir dessas perspectivas, acreditamos que o professor de projeto de início de curso 

deva: (a) primeiramente, agir como um investigador, ou seja, tornar-se observador atento da 

                                                 
97 Montessori concebe o processo de aprendizado em forma de uma espécie de movimento não linear e pontuado 

por pequenas explosões criativas. Semelhantemente à ZDP de Vygotsky, tais explosões levariam a níveis 

progressivos de evolução. Segundo a autora, “o desenvolvimento é uma série de nascimentos sucessivos”. 

(MONTESSORI, 1999 [1938], p. 16) 



180 

turma, procurando conhecer seu perfil e potencial; (b) em seguida, mostrar-se orientador, 

colocando-se como uma espécie de intermediário entre os conhecimentos maturados e os 

conhecimentos embrionários dos estudantes, fomentando oportunidades de comunicação entre 

eles e outros personagens inseridos nos diversos estágios de experiência/aprendizado (sejam 

colegas de classe e/ou do curso, profissionais ou o próprio professor). 

 Desse modo, tendo em vista a importância da interação sócio-histórico-cultural frente 

ao processo de aprendizado, propõe-se que a rotina do atelier de projeto seja complementada 

por atividades que induzam, de forma controlada, diferentes pontos/situações de contato entre 

alunos advindos de diferentes estágios de aprendizagem, promovendo, consequentemente, o 

intercâmbio de ideias, habilidades e conhecimentos. Embora novos formatos de atelier 

venham sendo implantados em nível intermediário de CAUs brasileiros98, acreditamos que a 

troca de experiências entre indivíduos mais e menos experientes (sabendo que esses 

indivíduos podem estar na mesma ou em diferentes etapas formais do curso) possa pontuar, 

inclusive, as disciplinas de projeto logo no primeiro ano do curso, através da formação de 

parcerias frente a exercícios avulsos, além de debates sobre experiências de projetação ao 

longo dos encontros; abrindo caminho para, segundo perspectivas vygotskyanas, que o 

indivíduo mais experiente influencie o menos experiente, levando-o a apropriar-se de novos 

conhecimentos. 

 

6.1.3. Preferências e motivações 

 

 Embora ‘preferência’ e ‘motivação’ sejam vocábulos pouco relacionados 

etimologicamente – pois o primeiro associa-se a ‘escolhas’, a ‘estimar mais’, à ‘anteposição’; 

e o segundo alude à ‘possibilidade de fazer mover’, ‘motivo’, ‘razão’ (Dicionário Brasileiro 

                                                 
98 Nas Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e de São João Del-Rei (UFSJ), por exemplo, recentes 

(revisões de) projetos pedagógicos resultaram em disciplinas de Projeto de Arquitetura com ementa única a 

permitirem “(...) conteúdos variáveis, com seus subtítulos especificados para cada turma ofertada. A ementa 

única estabelece o conteúdo e objetivo geral dessas disciplinas, qual seja, o exercício da capacidade e habilidade 

para a prática do projeto de arquitetura. Em todas elas, são abordados, através do trabalho prático de solução de 

problemas, metodologias e conhecimentos para o diagnóstico e proposição de projeto arquitetônico, realizando a 

síntese dos vários conteúdos trabalhados em outras disciplinas e despertando interesse para construção de novos 

conhecimentos. O que varia nessas disciplinas, portanto, é o problema, as questões de projeto e abordagens 

metodológicas propostas por cada professor” (Projeto Pedagógico do Curso diurno da UFMG, 2011, p. 20); “(...) 

nos dois primeiros períodos do curso, nos quais o conteúdo de fundamentação é quase invariável, propõe-se uma 

série de unidades curriculares de fundamentação (fixas) e uma Oficina em cada período, com conteúdo maleável. 

(...) Já no fim do ciclo Introdutório (fim do segundo período), espera-se que o aluno tenha apreendido a proposta 

de integração de conteúdos e adquirido o hábito de trabalhar autonomamente, incorporando a proposta do meta-

aprendizado. A partir do terceiro período, quando o aluno deve iniciar o Ciclo Intermediário, a flexibilidade do 

currículo passa a ser efetiva e o curso de cada aluno é diretamente dependente das suas escolhas” (Projeto 

Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ, 2013, p. 34). 
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Aurélio – FERREIRA, 2004) – este trabalho os compreende integradamente, conectados no 

sentido da coisa que ‘se quer’, ‘aspirações’, enfim, ‘desejos’ ou anseios (dos estudantes 

iniciantes) enquanto proveitosos pontos de partida para o eficaz processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, mesmo que nomenclaturas correlatas (ou sinônimas) surjam 

variadamente na literatura pedagógica e os objetos de aplicação normalmente sejam crianças, 

as conexões derivadas de ambas as expressões (‘preferências’ e ‘motivações’) têm subsidiado 

relevantes asserções didáticas, algumas das quais descritas a seguir. 

 Ao mencionarem o ‘desejo’ na obra de John Dewey, vinculando-o imediatamente ao 

aprendizado, Robert B. Westbrook e Anísio Teixeira (2010)99 depreendem que o aluno 

 

não vendo nenhuma relação da ‘matéria’ com sua vida presente (...) não 

pode ter desejo ou intenção de aprender (salvo motivos artificiais ou falsos); 

não tendo a intenção de aprender, não pode assimilar ativamente a matéria, 

integrando-a a sua própria vida (p. 60)100. 

  

 Em Vygotsky, apesar das formulações originalmente visarem à infância, acreditamos 

que tais entendimentos possuem reverberações interessantes para quaisquer fases e tipos de 

aprendizagem. Na sua obra, o autor reporta-se à ‘motivação’ enquanto conceito móvel, 

evolutivo, atentando-se para que 

 

se ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes 

para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de 

um estágio do desenvolvimento para outro, porque todo avanço está 

conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e 

incentivos (VYGOTSKY, 2008 [1978], p. 108). 

 

 Também Paulo Freire, ao tratar do ‘gosto’ dos ‘educandos’, volta seu olhar para a ação 

do professor, afirmando que aquele “(...) que desrespeita a curiosidade do educando, o seu 

gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua 

prosódia (...) transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência” (FREIRE, 

1996. p.31)101.  

                                                 
99 Anísio Teixeira (1900-1971) foi dos personagens mais importantes para a história da educação no Brasil. 

Influenciado pela obra John Dewey, com quem estabeleceu contato na Universidade de Colúmbia, defendeu, ao 

longo de sua carreira político-pedagógica, o ensino público, gratuito, laico e obrigatório. 
100 Em outra obra, o autor também aborda relações entre desejo e experiência, dando especial destaque para os 

condicionantes ambientais: “A experiência não se processa apenas dentro da pessoa. Passa-se aí, por certo, pois 

influi na formação de atitudes, de desejos e propósitos. Mas esta não é toda a história. Toda genuína experiência 

tem um lado ativo, que muda de algum modo às condições objetivas em que as experiências se passam” 

(DEWEY, 1971, p. 31). 
101 Permeados entre Freire e Vygotsky (conforme apontado no Capítulo 2) há particulares pontos de 

convergência acerca, respectivamente, de [vocábulos como] ‘alegria’ e ‘desejo’, expressões utilizadas pelos 



182 

 Tendo em vista essas bases teóricas e as investigações desenvolvidas nesta tese 

junto a quatro diferentes turmas, indagamo-nos a respeito dos resultados díspares acerca das 

preferências do alunado: (i) quando livres para materializarem seus desejos arquitetônicos em 

ideias de projeto, os resultados variaram consistentemente entre turmas; (ii) quando limitados 

a um repertório arquitetônico preestabelecido, indicaram suas preferências de modo 

convergente, independentemente do local de aplicação da pesquisa (Capítulo 5). Isto mostra 

que, se por um lado os desejos caracterizaram-se atrelados às suas turmas, particularizadas 

quanto às ideias projetuais de seus alunos; por outro, houve forte convergência de 

preferências quando se apresentou um repertório estipulado pela pesquisa, havendo 

diferenciação mínima entre as turmas e estudantes pesquisados. 

 Nesse sentido, ao refletirmos sobre a importância das preferências estético-

arquitetônicas do alunado iniciante e sua utilidade relativa ao processo de repertorização, 

acreditamos que o fascínio latente por determinadas linguagens (em detrimento de outras), 

especialmente aquelas inerentes ao Movimento Moderno102, possa criar desequilíbrios em 

relação ao estudo da multiplicidade arquitetônica. Assim, propõe-se que a introdução de 

novos repertórios seja uma atividade: (i) de descoberta aprofundada e plena de cada obra, não 

centrada apenas nos seus aspectos cênicos, mas sim na compreensão do edifício como um 

todo; (ii) equilibrada entre as diversas linguagens arquitetônicas abordadas, fazendo-se 

compreender que não existe a primazia de uma linguagem sobre as outras; e (iii) de respeito e 

valorização das preferências e repertório prévio do alunado iniciante pois, mesmo que tenham 

pouco valor em termos acadêmicos, atuarão como condutores no processo de apreensão de 

novos repertórios a partir do autoconhecimento propiciado. 

 Ao enxergarmos conexões entre o processo de ensino-aprendizagem enquanto 

instrumento dialógico, e a rejeição à hierarquização linguístico-arquitetônica no processo de 

repertorização discente, destacamos a interlocução com Carsalade, ao defender que “a 

diversidade entre as pessoas deve resultar em uma postura aberta e receptiva, sem a eleição de 

paradigmas projetuais, e ‘estilos’ arquitetônicos que sejam da preferência do professor” 

(1997, p. 207), o que estimula a introdução de novos repertórios de forma desequilibrada e 

descontextualizada da vida do alunado, correndo-se o risco de gerar produções projetuais 

cerceadas da liberdade criativa, baseada na compreensão arquitetônica fragmentada, muitas 

vezes materializada em mera reprodução imagética. Isto é, reproduz-se a roupagem dos novos 

                                                                                                                                                         
autores em prol da influência das bases sociais e culturais na formação do sujeito autônomo; ambas convergindo 

enquanto conexões entre motivação e aprendizado. 
102 Pesquisa aplicada aos estudantes evidenciou forte preferência à estética dos exemplares do Movimento 

Moderno em todas as quatro turmas pesquisadas (Capítulo 5). 
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repertórios introduzidos e, juntamente, podem-se repetir intuitivamente maus traços da 

cultura, das experiências e do repertório precedentes, haja vista que os mesmos não foram 

contextualizados pela academia e não compreendidos pelos estudantes; mas que, de alguma 

forma, permanecem disponíveis nas suas memórias. 

 Acreditamos que falhas nesse processo podem resultar, ao final, na limitação da 

autonomia discente frente à projetação, tendo em vista que procedimentos acadêmicos pouco 

aprofundados e acríticos podem promover pouca consciência em relação às ‘escolhas’ dos 

estudantes, sejam elas advindas dos novos repertórios ou daqueles disponíveis em sua 

memória. Nesse sentido, a obra de Montessori dá especial destaque às escolhas, entendidas 

pela educadora italiana como requisitos indispensáveis para a autonomia: “Em conformidade 

com suas preferências, cada criança irá escolhendo [bem como alunos de arquitetura o fazem 

em etapa de iniciação projetual], espontaneamente, um ou outro dos objetos já conhecidos, 

anteriormente apresentados” (RÖHRS, 2010, p. 77). “É no conceito de autoeducação que 

repousa o dia-a-dia da escola. Assim, é o interesse da criança que dirige a escolha da tarefa 

escolar a desenvolver e o tempo que esta tomará a ser realizada” (KOWALTOWSKY, 2011, 

p. 26); ou seja, coloca-se, portanto, o incentivo à livre escolha e ao desenvolvimento da 

iniciativa como fundamentos metodológicos do ensino montessoriano. 

 Entretanto, talvez o problema maior em dar liberdade de escolha ao alunado resida no 

fato do professorado – conforme apontaram Montessori, Dewey e outros estudiosos da 

educação – não possuir os conhecimentos teóricos e práticos necessários para ensinar de 

maneira mais inteirada com a turma. Nesse sentido o professor, quando devidamente 

preparado e atento para a diversidade dos estudantes e os seus diferentes objetivos, pode 

promover a motivação ao “determinar, direcionar e sustentar o que [os estudantes] fazem para 

aprender, [sendo, muitas vezes] motivados pelo valor subjetivo de uma finalidade e pela 

expectativa de êxito [intrínseca à atividade]” (AMBROSE el al., 2010, p. 68). 

 Frente ao embate entre considerar ou não os interesses dos estudantes em prol da 

potencialização da motivação dos mesmos, John Dewey, numa espécie de posição 

intermediária entre as ideias tradicionalistas – que desconsideravam os interesses da criança – 

e os adeptos da educação centrada nas ideias dos alunos, levantou os perigos de um tipo de 

pedagogia que se utiliza das “capacidades e interesses dos alunos como algo centrado em si 

mesmo” (DEWEY, 1967 [1902], p. 280), sendo um equívoco considerá-las 

descontextualizadas do conhecimento formal. “Na realidade, os interesses não são senão 

atitudes a respeito de possíveis experiências; não são conquistas; seu valor reside na força que 

proporcionam, não no sucesso que representam” (ibidem). Além dessa objeção em 
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considerarem-se os interesses e preferências do alunado tais como são, despropositadamente, 

acreditamos que também possam existir riscos em relação à formação de grupos centrados 

apenas nas afinidades temáticas e disciplinares, acabando por incentivar a homogeneização da 

turma. 

 Outro ponto defendido por Dewey e que pode encontrar consonância no atelier de 

projeto, é fazer com que o professor conheça as experiências dos alunos e as incorpore às 

temáticas acadêmicas. Desta forma, o autor defende uma espécie de “reincorporação dos 

temas de estudo na experiência” (ibidem, p. 285), elucidando-os como produtos do 

conhecimento e experiência humanos acumulados ao longo do tempo. 

 Em perspectiva semelhante, mas enfocada diretamente no ensino de projeto, 

problemas advindos da pouca relação entre os ensinamentos formais e o universo discente 

ocorrem não apenas quando se procede à inserção repertorial. Ela normalmente ocorre, 

inclusive, relacionada aos temas propostos que pouco ou nada se relacionam às vivências e 

preferências dos estudantes: “A crítica generalizada dos estudantes com relação aos temas 

propostos em ateliês é justamente a sua distância do universo pessoal de cada aluno, o que faz 

com que o tema pareça excessivamente abstrato, sem a “pega” necessária que o faça entendê-

lo como inserido na problemática que lhe é familiar” (CARSALADE, 1997, p. 167). 

 Em vista dessa discussão, ao longo do processo de reconhecimento de turmas, deve-se 

considerar as preferências dos alunos enquanto pontos de partida eficazes tanto para a 

inserção de novos repertórios arquitetônicos quanto para o desenvolvimento de temas de 

projeto baseados na realidade discente; potencializando, a princípio, motivações inerentes aos 

estudantes e os levando a uma postura mais realista frente às questões de seu tempo/espaço. 

Corroborando novamente Paulo Freire, seria como inteirar-se da “pesquisa ao invés da mera, 

perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições 

(...) [intensificando] a educação do ‘eu me maravilho’ e não apenas do ‘eu fabrico’” 

(FREIRE, 1967, p. 93). 

 Por fim, acerca da pouca viabilidade do professorado conseguir reconhecer a 

diversidade da turma – focando, sobretudo, na individualidade de seus componentes discentes 

– acreditamos ser mais produtivo utilizarmos o elemento espacial que une essa diversidade 

(Capítulo 4). Procede-se, portanto, à coleta de diferentes perspectivas do espaço catalisador no 

qual os estudantes estão inseridos, analisando as diferentes representações desse elemento 

(urbano, nos casos pesquisados nesta tese103). 

                                                 
103 As cidades brasileiras Natal/RN, Palmas/TO e Juiz de Fora/MG, e a capital portuguesa Lisboa. 
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 Ressaltamos que o processo de reconhecimento da turma – através de coleta de 

informações, disponibilização de insumos para tanto, mensuração dos desafios e avaliação dos 

resultados – não pode ser pensado numa sequência predefinida, não sendo ele um processo 

linear, tampouco atemporalmente quantificável. 

 

6.1.4. Síntese de estratégias para o reconhecimento das turmas 

 

 Com base nos subitens anteriores, consideramos como estratégias para 

reconhecimento das turmas:  

 Compreender que as ideias projetuais dos estudantes iniciantes (EIs) podem trazer 

informações importantes sobre os mesmos; 

 Esforçar-se para compreender as linguagens textuais e gráficas dos EIs, ainda que 

desprovidas da linguagem técnico-arquitetônica convencionada; 

 Desenvolver exercícios projetuais com temas aderentes ao conhecimento prévio e 

experiências cotidianas dos EIs, considerando-se a relação dialógica entre o que se 

conhece e o que vai ser conhecido no processo de repertorização arquitetônica; 

 Utilizar-se de estratégias elementares de comunicação com a turma para 

determinar a qualidade e a natureza do conhecimento dos alunos, evitando ativar o 

conhecimento impróprio e ajudá-los a rever o conhecimento impreciso; 

 Estimular, a partir do estudo dos espaços de vivência comuns e conhecimentos 

prévios da turma, a reflexão acerca do autorreconhecimento; 

 Avaliar os momentos em que os EIs ainda dependem de auxílio docente e quando 

já podem trabalhar em grupos, ou sozinhos, ou até mesmo aptos a auxiliarem 

colegas com maiores dificuldades;  

 Aplicar estratégias diferenciadas aos EIs, reconhecendo seus limites e 

potencialidades individualmente, porém não explicitar condições de superioridade 

e inferioridade no espaço de ensino; 

 Introduzir novos repertórios enquanto atividade de descoberta aprofundada e plena 

de cada obra, não centrada apenas nos seus aspectos cênicos, mas sim na 

compreensão do edifício como um todo; 

 Introduzir novos repertórios equilibradamente entre as diversas linguagens 

arquitetônicas abordadas, fazendo-se compreender que não existe a primazia de 

uma linguagem sobre as outras; 



186 

 Introduzir novos repertórios atentando-se para as preferências e repertórios prévios 

do EIs tomando-os como condutores no processo de apreensão de novos 

repertórios a partir do autoconhecimento de seu repertório próprio. 

 

6.2. CONTINUIDADE/COMPLEMENTARIDADE DO/AO PROCESSO... 

 

6.2.1. Atuação 

 

 A maneira de agir do professorado de projeto tem sofrido transformações importantes 

desde as últimas décadas do século XX (Capítulo 2), evidenciando a repercussão e as 

consequências de proposições didático-pedagógicas que foram progressivamente obtendo 

mais relevo desde então; concernentes às quais destacamos o impulso da comunicação no 

ambiente de ensino e o reposicionamento/autorreflexão do docente frente ao seu real papel no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Situações de incerteza, singularidades e conflitos de valores advindos do exercício 

profissional – e, por extensão ao (ensino de) projeto arquitetônico – são, segundo Schön 

(1983), as principais razões de uma espécie de crise que reverbera no campo da educação 

profissionalizante e que, em nosso entendimento, consequentemente interfere na atuação 

docente. Segundo o autor, tais situações – denominadas por zonas indeterminadas da prática 

– demandam atitudes que ultrapassam o conhecimento profissional meramente vinculado aos 

cânones da racionalidade acadêmica; ademais, muitas dessas situações (únicas, incertas e 

conflituosas) dependem de respostas/elaborações que superam a simples aplicação do 

conhecimento técnico (SCHÖN, 2000 [1983], p. 16)104. 

 Baseada nesse panorama, esta unidade discute algumas situações consideradas 

problemáticas acerca da atuação docente, apontando possibilidades em prol de uma 

comunicação mais assertiva, bem como indicações acerca da (re)inserção do professorado (e, 

por conseguinte, dos alunos) no ambiente de ensino de projeto. Ressalta-se que apesar de 

tratados em seções independentes, ‘comunicação’ e ‘inserção’ são temas evidentemente 

                                                 
104 Fundamentais para a elaboração desta seção, os enunciados de Schön (2000 [1983]), são compreendidos e 

situados pelo pesquisador num entreposto entre as correntes construtivistas e as proposições de Dewey acerca do 

pragmatismo. Sobre a primeira corrente psicopedagógica, o autor se aproxima dela, sobretudo, por enxergar o 

instrutor como um provocador/indutor da autodescoberta do estudante, instigando-o a fazer por si e para si com o 

intuito deste a alcançar respostas a partir do próprio conhecimento. Complementarmente, Schön também se 

aproveita das formulações de Dewey acerca do pragmatismo do “aprender fazendo” para estabelecer conceitos 

similares como “conhecer-na-ação” e “reflexão-na-ação”. Tais conceitos nos convidam ao aprendizado através 

do mundo, onde a sala de aula é somente mais um, dentre vários espaços de ensino. 



187 

correlatos, podendo haver, nas formulações a seguir, muitos pontos em que seus limites sejam 

atenuados e/ou sobrepostos. 

 

6.2.1.1. Comunicação 

 

 Na atualidade, é comum que o professor de projeto coloque-se em posição de 

instigador/provocador que auxilia os alunos a enxergarem soluções a partir de suas próprias 

descobertas (Capítulos 2 e 4); tendendo a se afastar de posicionamentos tradicionais, muito 

comuns durante a vigência de estruturas curriculares implantadas sob a égide do modernismo, 

pautados pela aplicação de procedimentos pouco participativos e centrados, sobretudo, na 

experiência profissional desenvolvida fora da academia105. Hoje em dia, visões totalizadoras 

são incomuns e pouco se aplicam às atividades pedagógico-projetuais em quaisquer de suas 

etapas, seja durante a análise do problema, seja ao longo da elaboração da proposição 

arquitetônica, tampouco no decorrer da projetação propriamente106. 

 De forma geral, métodos alternativos já são uma realidade no modo de agir do 

professorado brasileiro frente à sua interlocução com os estudantes. Ao menos teoricamente, 

críticas como as de Paulo Freire parecem ser bem aceitas no meio acadêmico e são muitas 

vezes incorporadas com sucesso no cotidiano do atelier de projeto arquitetônico: 

 

Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 

discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 

(...) Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as 

fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a 

incorporação é o resultado da busca de algo que exige, de quem o tenta, 

esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção (FREIRE, 1967, p. 97). 

 

 Entretanto, apesar do estímulo à participação integrada, favorecendo, inclusive, a 

construção do problema de forma conjunta – normalmente trazendo apenas a ideia genérica 

                                                 
105 Mesmo incomuns, ainda percebem-se traços daquele tipo de atuação do professorado frente aos ensinamentos 

de projeto de arquitetura. Os exercícios de Hélio Piñon (1998), por exemplo, apontam para um determinado 

direcionamento da ação projetual, no qual se percebem traços de posturas didático-pedagógicas vinculadas à 

tradição do modernismo. As proposições do autor, em algumas passagens, parecem induzir e/ou indicar a 

existência de um gabarito para as repostas/proposições. Ou seja, para tais atividades desenvolve-se não apenas 

um “programa”, mas principalmente, uma “programação” do que seria a forma correta de se projetar. Tendo em 

vista essa postura, Carlos Comas (1986), acerca da “negligência” das escolas frente ao ensino de projeto, aponta 

oposição entre a corrente modernista e o ensino institucionalizado de projeto de arquitetura; semelhantemente, 

Elvan Silva (1986) também chama a atenção para o conservadorismo doutrinal modernista que, segundo o autor, 

ocupou-se da forma arquitetônica e descuidou-se da produção e do processo de concepção. 
106 Ao longo dos estudos desenvolvidos frente aos PPCs e ementas de CAUs brasileiros (sistematizados no 

Capítulo 4), percebeu-se que, na atualidade, a maioria das estruturas curriculares pesquisadas é permeada por 

disciplinas que visam ao processo integrado de ensino que, em nossa opinião, é mais eficiente do que os 

currículos vinculados à tradição do ofício. 
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do tema para ser desenvolvido em sala de aula e rejeitando atitudes ficcionais de outrora que 

relacionavam o professor ao cliente e o aluno ao projetista –, percebe-se que, na prática, a 

complexidade da comunicação constituída no atelier de projeto ainda suscita dificuldades para 

estabelecer-se de maneira efetiva, muitas vezes gerando posturas repressivas. 

 Embora sejam propagadas ideias como “‘critique ideias, não pessoas’ [ou ainda] ‘não 

ofereça opiniões sem evidências que as suportem’” (AMBROSE et al, 2010, p. 248), é 

frequente a ocorrência de “críticas demolidoras (...) no cenário do nosso ensino [de 

arquitetura], fazendo com que o aluno se feche ao professor, tenha medo de assumir uma 

atitude propositiva ou até mesmo se considere inapto à profissão” (CARSALADE, 1997, p. 

164). 

 Acreditamos que tais fatos tenham origem, na maioria das vezes, nas falhas de 

comunicação em torno do esclarecimento da ideia projetual (do aluno para o professor) 

através do desenho, visto, não raro, como inigualável elemento de transmissão da ideia 

arquitetônica. Decorrente disso é válido refletir que, especialmente na fase introdutória, o 

desenho não pode assumir papel central como normalmente ocorre, cabendo ao professor 

perceber quais as outras formas e instrumentos de expressão estão disponíveis aos estudantes 

para que sirvam de reparo/complementação à insuficiência gráfica. Exteriorizações mímicas, 

falas, textos, modelos tridimensionais, produtos informáticos, etc., nesse sentido, não devem 

ser descartados. 

 Diante da dificuldade em estabelecer-se a comunicação eficaz na fase de iniciação 

projetual, Schön atribui devida importância ao recurso da imitação107: no início, “(...) a 

comunicação entre estudante e instrutor parece quase impossível. [Em questão de tempo] eles 

começam a falar um com o outro elipticamente, usando mensagens codificadas em palavra e 

gesto para transmitir ideias” (SCHÖN, 2000 [1983], p. 85). 

 Com base nessa perspectiva, propõe-se que essa multiplicidade comunicativa seja 

naturalizada pelo professorado, isto é, em vez de procurar logo superá-la, que seja 

incorporada enquanto meio de expressão complementar com o propósito do aumento das 

possibilidades de contato com o alunado para além das expressões gráficas convencionais. 

Compreendemos que nessa altura concentrar os maiores esforços didáticos sobre as técnicas 

                                                 
107 Schön (2000 [1983]) defende a importância da imitação para o aprendizado de “(...) habilidades físicas, jogos, 

maneiras de trabalhar, práticas da vida cotidiana.” (p. 90) Segundo o autor, “podemos não gostar da ideia de 

imitação, mas estamos continuamente fazendo isso.” (ibidem) “Seu processo construtivo é, entretanto, uma 

forma de reflexão-na-ação – uma investigação imediata na qual o imitador constrói e testa, em suas próprias 

ações, as características essenciais da ação que observou.” (p. 91) “Ao observar o processo de ação, tentando 

fazer como vi uma pessoa habilidosa fazer, reflito-na-ação tanto sobre o processo que observei quanto sobre 

minhas tentativas de reproduzi-lo” (idem, p. 92). 
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tradicionais de representação pode ser algo desmotivador para os estudantes iniciantes. 

Embora seja o mais respaldado elemento de comunicação entre a ideia arquitetônica e o seu 

produto final, há de ter-se em mente que o desenho possui limitações, não sendo plenamente 

capaz de transmitir a ideia projetual. Sob esta ótica, Lawson (2011 [1980], p. 36) o considera 

um “modelo bastante exato e confiável da aparência, mas não necessariamente do 

desempenho”108.  

 Ao propormos maior liberdade de expressão, acreditamos que o professorado deve 

estar atento para o fato do desenho não ser somente o elemento de comunicação da ideia, mas, 

principalmente, componente basilar no processo de reflexão/elaboração projetual109. Desse 

modo, é preciso ponderar sobre a posição singular do calouro, que geralmente ainda não 

possui destreza técnica em desenho, tampouco a compreensão do seu próprio repertório 

arquitetônico. 

 Contradições e complexidades inerentes à aprendizagem de projeto são apontadas por 

Schön ao discorrer que alunos iniciantes percebem que devem buscar algo, mas não sabem 

exatamente o quê, e tentam aprender em ação. No processo, “o instrutor é pego no mesmo 

paradoxo: ele não sabe dizer o que [o estudante] precisa saber, mesmo que tenha as palavras 

para isso, porque [ele] não o entenderia naquele momento” (SCHÖN, 2000 [1983], p. 72) 110. 

Geram-se, desse modo, “sentimentos de mistério, confusão, frustração e futilidade que muitos 

estudantes experimentam em seus meses ou anos iniciais de estudo arquitetônico” (idem, p. 

73). 

 Entendendo-se que, segundo Lawson (2011 [1980], p. 19) “o estúdio é um processo de 

aprender fazendo”, acreditamos que o procedimento didático para a iniciação do projeto deva 

ter como maior enfoque a comunicação do processo enquanto objeto de expressão evolutiva 

dos alunos. Porém, muitas vezes nota-se que o professorado tem entendimento inverso, 

                                                 
108 Ressaltamos que não é pretensão desse trabalho fazer uma crítica às limitações do desenho enquanto elemento 

de representação/comunicação da ideia projetual, já que se corrobora ao fato de que ele é, sem dúvida, o 

principal instrumento de expressão do arquiteto; muito, porém, o distinga não apenas como o único elemento de 

comunicação da ideia, como é comum na prática de atelier de projeto, especialmente junto às turmas iniciantes. 
109 Bryan Lawson define ‘desenho de projeto’ como sendo aquele que “não é feito pelo projetista para 

comunicar-se com os outros e faz parte do próprio processo de pensamento que chamamos projetar” (2011 

[1980], p. 35). O autor prossegue exemplificando com Donald Schön acerca da ideia de que o projetista 

“conversa com o desenho” (ibidem) e Christopher Jones ao descrever “o processo inteiro como ‘projetar com 

desenhos’” (ibidem). 
110 O excerto refere-se originalmente ao caso da aluna de codinome Petra, uma dentre vários alunos de 

arquitetura acompanhados por Schön durante a investigação em atelier de projeto. O autor, especificamente na 

altura desse excerto, recorre à filosofia socrática e desenvolve paralelismos entre o ateliê de projeto e a busca 

dialógica de Mênon (e Platão) acerca da ideia do que seria a virtude. As convergências entre ambos – o processo 

de aprendizagem projetual e a literatura filosófica – dizem respeito à investigação de “coisas cujo significado e 

importância não [são possíveis] de antemão” (SCHÖN, 2000 [1983], p. 72). Como Mênon, a estudante de 

projeto [no caso, Petra] passa por sentimentos similares. 
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notadamente ao considerar os desenhos de apresentação como uma espécie de expressão 

‘soberana’ frequentemente, valorizando seus aspectos técnico-visuais em detrimento das 

proposições que exprime. 

 Em vista desse panorama, propõe-se avaliar quais as melhores formas de comunicação 

com os estudantes num processo de contínua reflexão e negociação com a turma; haja vista 

que modos de comunicação e formas de processamento de novas informações são diferentes 

entre pessoas, devendo estar o professor atento para o fato, procurando sintonizar seu discurso 

e atuação de acordo com as conjunturas e especificidades, variantes entre turmas de alunos. 

 Nesse sentido, Ambrose et al. (2010, p. 153-188) indicam a importância do retorno 

(feedback) do professorado frente aos trabalhos dos alunos, seja os comentando, corrigindo ou 

os revisando. Desta forma, entende-se que tais retornos servem não somente para promover o 

aprendizado do estudante, bem como para que gradualmente se conheçam os perfis discentes 

em prol de uma melhor sintonia comunicativa. 

 Especificamente sobre o ensino de projeto, os feedbacks deveriam ter grande 

regularidade e atenção, já que “muitos instrutores de ateliê crêem que (...) há ‘coisas 

implícitas’ essenciais que jamais podem ser entendidas” (SCHÖN, 2000 [1983], p. 73); 

podendo ser apreendidas “apenas à medida que o estudante comece a entender, por conta 

própria, o processo que considera misterioso. E, embora [os professores] possam ajudá-lo, ele 

é, essencialmente, o seu auto-educador” (ibidem)111. 

 Nesse sentido, em sua atuação o professor coloca-se diante de um dilema que parece 

melhor se resolver quando ele assume posição de orientador de uma atividade, um 

intermediário entre o estudante e o conteúdo. Essa perspectiva a favor de uma comunicação 

efetiva é fato recorrente nos trabalhos de Vygotsky que, ao tratar do desenvolvimento infantil, 

alerta que 

 

fala e ação têm uma função muito específica na história do desenvolvimento 

(...). O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 

outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo 

de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social (VYGOTSKY, 2008 [1978], p. 19-20). 

 

 Entendemos que essa mediação ocorreria não como expressão de ‘verdades’, mas 

como orientações em prol do descobrimento de caminhos através dos quais os alunos 

encontrariam as suas respostas. Desse modo, segundo Montessori (1937 [1909]), o educador 

                                                 
111 Excerto adaptado para o conteúdo da tese, excluindo-se as referências à Petra, aluna a qual Schön 

originalmente refere-se.  
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deve orientar o trabalho do aluno, guiando-o, procurando as palavras exatas para melhor se 

comunicar – até porque o ensinamento de projeto abarca conhecimentos não-específicos – e 

incentivando-o a buscar suas próprias soluções. Ou seja, ao conceber a atividade do docente 

como indivíduo que deve orientar ao conhecimento e não apenas transmiti-lo, a autora 

enfatiza a importância da sua flexibilidade em busca de linguagens que sejam compreendidas 

pelos estudantes. 

 Apontamentos para posturas sensíveis e flexíveis também são enfatizados por 

Carsalade ao explicar que o professorado precisa ser incentivado a perceber 

 

as sutis variações existentes no processo e as novas demandas que emergem 

diferentemente em cada grupo. Tais diferenças sempre existem e são 

reveladas individual ou coletivamente, nos fenômenos de frustração, alegria, 

raiva, apatia, empenho, distração, atenção e outros tantos (CARSALADE, 

1997, p. 205). 

 

 Tais perspectivas em torno da potencialização comunicativa condizem com a proposta 

de Paulo Freire acerca do ensino exigir disponibilidade para o diálogo112. Por isso o professor 

deve respeitar as singularidades alheias e estimular a reflexão critica que fazem parte daquilo 

que o autor entende como uma ‘aventura docente’. Sendo esta a “razão ética da abertura, seu 

fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade do 

diálogo” (FREIRE, 1996, p. 71). 

 Para que não haja prejuízo ao diálogo, por outro lado, também é preciso preservar o 

significado que as palavras têm em relação ao pensamento. “Uma palavra sem significado é 

um som vazio, que não mais faz parte da fala humana. Uma vez que o significado da palavra é 

simultaneamente pensamento e fala, é nele que encontramos a unidade do pensamento verbal 

que procuramos” (VYGOTSKY, 2008 [1934], p. 6). Isso demonstra que ensinar por meio da 

repetição e da memorização não é certeza da compreensão do significado. Tal ideia encontra 

respaldo quando também se tem em mente o ensino de projeto, haja vista que esse campo do 

conhecimento não lida com entendimentos que gravitam entre o correto e o incorreto. Nesse 

sentido, corrobora-se Vygotsky acerca de que a experiência prática mostra que 

 

                                                 
112 Freire (1967, p. 107-108) explica ‘diálogo’ a partir da definição de ‘antidiálogo’. Ele “implica numa relação 

vertical de A sobre B. (...) É desamoroso acrítico e não gera criticidade, exatamente porque desamoroso. Não é 

humildade. É desesperançoso. Arrogante. Autossuficiente. No antidiálogo quebra-se aquela relação de 

“simpatia” entre seus polos que caracterizam o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comunica. Faz 

comunicados. Precisávamos de uma Pedagogia de Comunicação, com que vencêssemos o desamor acrítico do 

antidiálogo”. 
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o ensino correto de conceitos é impossível e infrutífero. Um professor que 

tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto verbalismo 

vazio, uma repetição de palavras (...), semelhante a de um papagaio, que 

simula um conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na 

realidade oculta um vácuo (VYGOTSKY, 2008 [1934], p. 104). 

 

 Em perspectiva semelhante, ao tratar da relatividade do trabalho de ensino prático e 

das condições e do processo a que estes se destinam, Schön aponta para uma categoria de 

competências [onde melhor se enquadra o projeto arquitetônico] na qual 

 

o conhecimento profissional não resolve todas as situações e nem todo o 

problema tem uma resposta correta. Consideraremos que os estudantes 

devem aprender um tipo de reflexão-na-ação que vai além das regras que se 

podem explicitar. (...) [Portanto] os instrutores enfatizarão zonas 

indeterminadas da prática e conversações reflexivas com materiais da 

situação (SCHÖN, 2000 [1983], p. 41). 

 

 Assim, a sintonia dos dialogantes depende do tipo de atuação do professorado, 

sensível para com as especificidades tanto em relação ao perfil da turma quanto do trabalho 

prático intrínseco à atividade de ensino. Independentemente do nível de sua formação 

acadêmica, Ambrose et al. (2010, p. 91-120) defendem a tese de que educadores experts não 

são necessariamente bons professores. Pouco atentos à eficácia do diálogo, tendem a falar de 

uma forma mais automática, pular passos e superestimar a competência dos alunos. Seu 

domínio inconsciente leva aos chamados “pontos cegos especializados”. 

 Acerca do ensino de projeto, propriamente, acreditamos que o professor deva atentar-

se para a complexidade e as especificidades discentes em relação às suas diferentes 

linguagens, muitas vezes materializadas nas suas ideias projetuais. Enquanto catalisadoras, 

tais ideias podem apontar caminhos no sentido do incremento da comunicação entre 

professores e alunos, melhorando a sua sintonia comunicativa. Desse modo, compreendemos 

que devam ser consideradas, a princípio, quaisquer possibilidades dialógicas. Afinal, 

professores e alunos são diferentes nas suas maneiras de expressar-se e compreender 

significados, o que normalmente leva a mútuas dificuldades de compreensão. Se por um lado 

o professor pouco compreende a linguagem do aluno iniciante, este, por sua vez, está recém-

inserido num novo universo vocabular. 

 Entendemos que tais possibilidades dialógicas não são automáticas e decorrem de um 

processo de negociação entre professores e alunos, no qual os primeiros se empenham para 

que a linguagem seja facilmente assimilada: ao tomar o objeto de estudo como elo entre as 

partes ocasiona-se uma participação mais efetiva de ambos os atores, que se aproximam ao 
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longo do processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, procura-se atenuar as diferenças de 

linguagens dos recém-chegados (alunos iniciantes que normalmente trazem apenas a 

linguagem cotidiana) daqueles que já dominam o discurso acadêmico (os professores). 

 

Com essa preocupação em usar a linguagem de forma concreta, e em 

diminuir a distância entre os conceitos e a realidade e também começar pela 

compreensão dos alunos de seu próprio concreto como é expresso por eles 

próprios, a questão da linguagem está implicada no ato do conhecimento. 

(...) Temos que partir de seus próprios níveis de percepção da realidade. 

Então, isso significa que temos que começar a partir da linguagem deles e 

não da nossa linguagem (FREIRE, SHOR, 1987, p. 179). 

 

 Com base na compreensão da importância do papel da dialogia sobre o 

aperfeiçoamento comunicativo no processo de ensino-aprendizagem, ressaltamos que a ideia 

do professor, simultaneamente, saber entender o aluno e fazer-se entendido por este, não 

significa um mero ponto de equilíbrio entre as linguagens de ambos, nem tampouco algo 

estático; ao contrário, deve tornar-se ponto de partida de um processo que intensifique a busca 

por acordos comunicativos contínuos entre um e outro. 

 

6.2.1.2. Inserção 

 

 Tanto no meio profissional quanto no ambiente acadêmico, a inserção do arquiteto 

projetista (seja fazendo projeto ou ensinando a fazê-lo) abarca uma complexa e extensa 

articulação de funções e disciplinas. Paulo A. Rheingantz (2016), em vistas sobre a 

multiplicidade de conteúdos concernentes ao ensino de arquitetura presente no decurso 

disciplinar e convalidado em documentos oficiais, aponta que “(...) as atribuições 

profissionais do arquiteto, universalistas, são dignas de um deus e não de um homem; [sendo] 

impossível no atual contexto um arquiteto que domine plenamente todas as suas atribuições” 

113. Ao tratar especificamente da atuação do professorado de projeto, o autor considera ser 

comum a crença em torno de verdades universais desprovidas de conhecimentos pedagógicos, 

                                                 
113 Numa de suas mais recentes exposições, o autor comentou sobre alguns importantes documentos pertinentes à 

área de ensino de arquitetura que, em seu entendimento, expressam-se paradoxalmente. Ao citar um desses 

registros, “Nós, arquitetos (...) acreditamos que tudo que tenha um impacto sobre a maneira em que o ambiente 

construído é planejado, projetado, fabricado, usado, equipado, configurado e mantido, pertence ai domínio da 

arquitetura” (Carta para a Educação dos Arquitetos – UIA/UNESCO 1996), utiliza-o para discordar da 

abrangência dos conteúdos conferidos à atividade do arquiteto (Palestra: “Paulo A. Rheingantz: Autonomia, 

desejo e autoavaliação no ensino de projeto de arquitetura”, ministrada em 29/02/2016 na Escola da Cidade, São 

Paulo/SP, disponível em http://escoladacidade.org/bau/paulo-afonso-rheingantz-autonomia-desejo-e-

autoavaliacao-no-ensino-de-projeto-de-arquitetura/). 
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muitas das quais atreladas a modelos tradicionais e doutrinários acerca da transmissão do 

conhecimento. 

 Considerando-se a formação generalista do profissional de arquitetura e a mítica que 

envolve a sua carreira e inserção acadêmica, o professor de projeto tende a encontrar respaldo 

para colocar-se em posição central em sala de aula. A relação de ensino-aprendizagem, desse 

modo, encontra espaço para reproduzir vínculos semelhantes ao de mestre e aprendizes, ou 

seja, entre aquele que domina todos os conhecimentos da carreira e aqueles que nada sabem. 

 Soma-se o fato de que arquitetos (mesmo quando atuam como professores) não 

possuem formação de educadores – já que a arquitetura não é um curso de licenciatura, 

tampouco possui quaisquer disciplinas sobre a prática de ensino em sua estrutura curricular –, 

sendo provavelmente menos favorecidas as incursões sensíveis às demandas específicas da 

turma, culminando em atitudes pouco didáticas (e centralizadoras) e abrindo espaço para que, 

mesmo que bem intencionadamente, professores-arquitetos repitam em suas aulas o que 

apreenderam enquanto alunos, num contínuo processo de tentativa-e-erro. 

 Em vez disso, e corroborando Rheingantz (2016) acerca da impossibilidade do 

arquiteto/professor de projeto dominar todas as habilidades que são necessárias à atuação em 

sala de aula, acreditamos ser mais produtivo que atue perifericamente, numa relação interativa 

com o alunado, praticando o que Montessori (1937 [1909]) chamou de “observação 

científica” ao empregar análise e intuição em prol da descoberta de possibilidades e de novas 

necessidades do alunado, potencializando, acima de tudo, a sua autonomia. 

 Defesas acerca da complementaridade entre posição descentralizada do professorado e 

autonomia dos estudantes são recorrências em vários tratados de pedagogia. Montessori, por 

exemplo, creditava essa ‘evolução’, sobretudo, através do contato dos estudantes com o 

‘material sensorial’ que propôs, o qual, segundo a autora, poderia estimular a atividade 

autoconsciente, a concentração e, consequentemente, a independência do estudante. 

 Vygotsky, por sua vez, destaca a educação participativa, ativa, baseada na premissa de 

que a “formação de conceitos é um processo criativo, e não um processo mecânico e passivo; 

[segundo o autor] um conceito surge e se configura no curso de uma operação complexa, 

voltada para a solução de algum problema” (VYGOTSKY, 2008 [1934], p. 67). Nesse mesmo 

sentido, concebia o professor não mais como a única fonte de conhecimento no ambiente de 

ensino – processos como “dedução, compreensão, evolução das noções de mundo, 

interpretação da casualidade física, o domínio das formas lógicas de pensamento e o domínio 

da lógica abstrata ocorrem todos por si mesmos, sem qualquer influência do aprendizado 

escolar” (VYGOTSKY, 2008 [1978], p. 104) –; porém não minimizava a relevância de sua 
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atuação, haja vista que “(...) só a presença de condições externas favoráveis a uma ligação 

mecânica entre a palavra e o objeto não é suficiente para a criação de um conceito” 

(VYGOTSKY, 2008 [1934], p. 67). Desse modo, caberia o professor exercer o papel de 

mediação no processo, observando os diferentes níveis dos alunos e formando grupos 

heterogêneos para que o aprendizado melhor se propagasse e menos se centralizasse na figura 

do professor. 

 Em Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) salienta complementaridades entre o 

‘ensino’ e a ‘aprendizagem’, procurando inclusive atenuar quaisquer limites acerca de seus 

entendimentos ao defender que “toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um 

que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosiológico” (p. 

36). Ao argumentar que “não há docência sem discência”, destaca que “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” 

(idem, p. 13). 

 Embora recorrentes e largamente estabelecidos no âmbito pedagógico, 

‘descentralização docente’ e ‘autonomia discente’ não são objetos tão bem consolidados no 

campo do ensino arquitetônico, a julgar os posicionamentos do professorado brasileiro 

(Capítulo 4). Fato que parece não limitar-se às nossas escolas, tendo em vista o entendimento 

de Dutton sustentado por Rheingantz sobre o fato de que “os professores de arquitetura 

demonstram muito mais interesse em ‘desenvolver a teoria e a prática da arquitetura do que 

em desenvolver a teoria e a prática da educação’” (DUTTON, 1991, p. xvi apud 

RHEINGANTZ, 2005, p. 43).  

 Especificamente sobre a atual geração de alunos, percebe-se ser praxe do professorado 

comentar sobre as deficiências intrínsecas aos tempos de informação instantânea, baseadas, 

sobretudo, na Internet114. Ainda que esta tese não objetive abordar interlocuções entre a 

tecnologia da informação e o ensino de projeto, seria incoerente ignorá-las enquanto 

ferramentas pedagógicas em prol de ações dialógicas frente à diversidade de turmas/alunos.  

 Mesmo sem subsídios suficientes e distanciamento temporal necessário para 

mensurarmos o real impacto da “sobrecarga de informação” (CARR, 2012, p. 26) no processo 

de ensino-aprendizagem, acreditamos que, provavelmente, críticas do professorado à atual 

geração de alunos não são exclusivas do tempo presente, havendo sempre uma tendência ao 

                                                 
114 Nicholas Carr (2012), um dos autores mais influentes nesse assunto, acredita que "a divisão da atenção 

exigida pela multimídia estressa ainda mais nossas capacidades cognitivas, diminuindo nossa aprendizagem e 

enfraquecendo a nossa compreensão” (p. 180). 
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estranhamento a inovações pelas gerações mais antigas e sua melhor assimilação pelas 

gerações mais novas.  

 Em vista disso talvez seja mais proveitoso que o professorado se preocupe menos com 

o que gostaria que o aluno contemporâneo seja (idealização), e tire mais proveito do que ele 

verdadeiramente é. Desse modo, o professor se mostraria mais fortemente inserido no 

ambiente de ensino e mais sintonizado com a fragmentação do mundo contemporâneo, 

abraçando-a em prol de uma atuação didática conscientemente variada – às vezes neutra, 

distanciada, em outras vezes catalisadora das informações/atenções, de orientação atenta – em 

consonância com o formato proposto para as aulas, também heterogêneo. Propõe-se, portanto, 

uma conjugação de métodos com dinâmica não rígida nem previsível (pelo menos aos olhos 

dos alunos) tanto em relação à conformação das aulas (conteúdo, ordem e duração das 

atividades) quanto ao tipo de atuação docente. 

 Nesta proposição, as ferramentas informáticas digitais, por exemplo, passam a ser 

vistas como aliadas em determinados momentos da aula, em outros não. Ressaltamos que 

embora sejam cada vez mais difíceis aulas expositivas baseadas em métodos tradicionais de 

comunicação, estas aulas (ainda) são indispensáveis. Devendo, nesse caso, o professor atuar 

de modo centralizado, catalisador do conteúdo; porém breve, pulverizado e intercalado pelos 

demais tipos de didática. 

 Em outros momentos, sobretudo nas primeiras semanas do curso, acredita-se que o 

professorado deva reduzir sua preocupação com o ensino de novos conteúdos e investir mais 

fortemente no reconhecimento da turma, priorizando estratégias didáticas voltadas à 

observação de atividades de fácil execução (mas não banais no teor), atraentes e estimulantes 

à concentração do estudante iniciante. 

 A maior parte do tempo, principalmente no meio e ao final do semestre, o professor 

poderia atuar segundo a tradição do atelier de projeto, inserindo-se como orientador de 

atividades mais propositivas. Tal estratégia permitiria tanto introduzir a turma em 

atividades/costumes próprios do ofício da arquitetura, quanto para articular os diferentes 

conteúdos trabalhados na(s) (demais) disciplina(s), procurando relacioná-los à diversidade de 

perfis/preferências do alunado em torno de grupos de estudos temáticos (cf. item ‘condução’) 

em prol da descentralização da atividade pedagógica e estímulo à autonomia dos estudantes. 

Desse modo, os grupos de estudantes se envolveriam em dois tipos complementares de 

atividades: (i) fechando-se sobre seus projetos e temáticas; (ii) abrindo-se para dividir 

conhecimentos com os colegas de outros grupos, auxiliando a orientação do professor. 
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 Ao longo das orientações, também seria fundamental o incentivo à reprodução de 

práticas do ofício, nas quais o professor pode atuar como uma espécie de correspondente do 

alunado, assumindo uma relação mais horizontal para com a turma, em benefício do 

reconhecimento de técnicas de projetação centradas no ‘aprender fazendo’, que podem ser 

absorvidas por meio de exercícios de imitação (como o projeto “à moda de”) – entendidos por 

autores como D. Schön como importantes recursos didáticos. 

 Acerca da avaliação dos trabalhos, acreditamos que o professorado deva manter-se 

atento para a relevância do seu papel de revisor, dando feedback compreensível à turma, 

composto por apontamentos adequados ao seu nível acadêmico. Considerando que o 

estudante iniciante ainda não entende muitos dos significados essenciais à disciplina 

arquitetônica, tais retornos são fundamentais à sua adequada compreensão do fazer projetual. 

 Apesar de apresentados separadamente, ressaltamos que os diferentes tipos de inserção 

levantados – catalisador, observador, orientador, correspondente e revisor – são 

complementares entre si, de modo que uma atuação docente adequada exige que o professor 

desenvolva sensibilidade para reposicionar-se constantemente frente à turma, muitas vezes, de 

modo pouco previsível. 

 

6.2.1.3. Síntese de estratégias para a atuação didático-pedagógica 

  

 Em suma, as principais estratégias didático-pedagógicas esboçadas nesse tópico são: 

 Perceber formas e instrumentos de expressão disponíveis aos EIs como meio de 

complementação à insuficiência gráfica desses estudantes; 

 Ter disponibilidade para o diálogo, estimulando a multiplicidade comunicativa 

junto aos EIs; 

 Conjugar métodos de forma não rígida e pouco previsível aos EIs, tanto em relação 

à conformação das aulas quanto ao tipo de atuação do professor; 

 Atuar/inserir-se de variados modos no ambiente de ensino, em sintonia com o tipo 

de método executado, a fim de abarcar as variáveis didáticas de forma 

concomitante e /ou subsequente. 
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6.2.2. Condução115 

  

 Nos cursos de formação em AU brasileiros, importantes transformações têm ocorrido 

não apenas em relação às formas de atuação do professorado, bem como referentes à 

flexibilização dos conteúdos inseridos, ensinados e, principalmente, integrados. A 

estanqueidade disciplinar estabelecida pela filosofia positivista ao longo do século XIX parece 

estar sendo gradativamente enfrentada, havendo uma crescente proposição de disciplinas que 

perpassam diferentes áreas do conhecimento e dialogam com as novas demandas da sociedade 

contemporânea. 

 No entanto, mesmo que a busca pela integração dos conteúdos formais/eruditos seja 

evidente, o aproveitamento dos conteúdos não-formais trazidos pelos estudantes (sejam eles 

informações ou conhecimentos) se mostra pouco presente nas disciplinas iniciais de projeto 

arquitetônico (Capítulo 4). Com base nessa constatação, este item objetiva discutir 

possibilidades de condução discente a partir das especificidades da atual geração de alunos, 

indicando possibilidades para integrar esses conhecimentos e informações aos conteúdos 

formais ministrados nas disciplinas do curso de AU. 

 

6.2.2.1. Potencialização e integração de conhecimentos 

 

 A crise inerente ao papel do ensino superior frente à conformação do mundo 

contemporâneo fundamenta-se na compreensão da própria origem das universidades, na Idade 

Média europeia, quando o acesso à informação era escasso, e o principal serviço da escola era 

transmitir conhecimentos entre gerações. Embora esse modelo tenha persistido por muito 

tempo, ele precisa ser urgentemente revisto, pois, hoje em dia, a informação flui em 

abundância, muitas vezes desvinculada do espaço físico. Ou seja, a estrutura universitária 

mudou, pois o professor não pode ser mais encarado como o único detentor de 

conhecimentos. 

 A partir desse panorama, repensar a pedagogia do ensino de projeto torna-se uma 

necessidade, desafio que aumenta à medida que ingressam nas escolas de arquitetura gerações 

cada vez mais imersas na tecnologia da informação, habituados a trabalhar em redes, e com 

possibilidade de acessá-las a partir de inúmeros dispositivos móveis. 

                                                 
115 Este trabalho compreende ensino como algo decorrente do processo de condução, de acompanhamento do 

aluno em prol da construção do conhecimento; e não daquilo que apenas se repassa ou se transmite. Condução 

também em razão da própria etimologia do termo Pedagogia, vocábulo de origem grega formado pela junção de 

paidós (criança) e agodé (condução). Ou seja, conduzir a criança ao ensino; e não propriamente a ensiná-las. 



199 

 A partir dessa perspectiva, Rheingantz (2005) argumenta que a escola deixou de ser a 

principal fonte do conhecimento, e fundamenta-se na teoria de Boaventura Santos para 

ressaltar que a universidade tem se confrontado com o aumento do nível de exigências da 

sociedade, culminando na conformação de crises (de hegemonia, de legitimidade e 

institucional) perante as quais decorrem dicotomias entre “alta cultura versus cultura popular; 

educação versus trabalho; teoria versus prática (...), [além da] contradição entre a 

hierarquização dos saberes especializados” (p. 7). 

 Os impactos gerados por esses fenômenos também reverberam nos cursos de AU em 

termos de seus currículos e aulas, ou seja, no caminho pedagógico a percorrer. 

 Em função desse cenário, esta seção aponta para a inserção de alguns conteúdos, 

abordando, essencialmente o que o professor de projeto pode fazer e como pode estruturar sua 

aula tirando proveito de inovações circulantes. 

 Basicamente, destacamos a necessidade de o professorado ter ciência da diferença 

entre informação e conhecimento, termos que não podem ser tomados como sinônimos, uma 

vez que a informação116 decorre do “ato ou efeito de informar”, “notícia dada ou recebida”, 

enquanto o conhecimento117, além de englobar a ação informativa, abarca o “ato ou efeito de 

conhecer”, a “experiência”. Essa diferenciação alicerça as seguintes compreensões 

complementares: (i) a construção do conhecimento é um processo complexo, que envolve 

equilíbrios e desequilíbrios sucessivos, em que o indivíduo assimila, integra e reorganiza as 

estruturas que o permitem interpretar o mundo e interagir com ele (PIAGET, 1973)118; (ii) a 

informação é imediatista, podendo transformar-se em conhecimento ou ser descartada à curto, 

médio ou longo prazo; (iii) a informação só se transforma em conhecimento quando está 

atrelada a algum projeto humano119. 

 Diante dos problemas gerados pela falsa impressão de que os significados destes dois 

termos são similares, compete ao professorado diferenciá-los e encontrar maneiras para 

transformar essa ampla gama de informações em conhecimento, selecionando as primeiras a 

fim de validar o segundo. Esta é uma competência que, em nosso entendimento, deve ser 

constituída cotidianamente em benefício dos estudantes que, ao final do processo, saibam 

                                                 
116 "informação", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/informação [consultado em 21-04-2016]. 
117 "conhecimento", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/conhecimento [consultado em 21-04-2016]. 
118 Argumento evidenciado essencialmente pela teoria psicogenética piagetiana que, em suma, investigou “como 

se ampliam os conhecimentos?” (PIAGET, 1973, p. 12).  
119 “A fonte de legitimação de todo o conhecimento do mundo é justamente essa possibilidade de mobilização 

para a realização dos projetos das pessoas; sem ela, o conhecimento é inerte, é como um banco de dados carente 

de usuários” (MACHADO, 2006, p. 3). 
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conduzir-se com habilidade e autonomia em meio à abundância e fragmentação de 

informações. 

 Atentamo-nos, também, para o que enunciamos como interdisciplinaridade 

amplificada, resultante não apenas da integração entre as disciplinas formais, mas entre elas e 

os conteúdos não-formais. Tal proposição baseia-se no fato de que o mundo é, por natureza, 

interdisciplinar. Desse modo, essa amplificação ajudaria na melhor assimilação dos conteúdos 

formais, atrelando-os aos conteúdos trazidos pelo alunado. Assim, como não há mais como 

ignorar o emaranhado de informações circulantes; devemos sim tirar o maior aprendizado 

delas. 

 Considerando-se a estrutura informacional contemporânea, críticas acerca do excesso 

de compartimentação disciplinar – e, por extensão, da pouca comunicação entre as muitas 

disciplinas – são recorrentes e parecem ser bem aceitas nas escolas de arquitetura brasileiras, 

entendendo-se que, no atual momento globalizado 

 

a realidade tornou-se muito complexa para ser compreendida 

fragmentadamente e, ao buscar-se uma visão integradora de fenômenos e 

processos, a interdisciplinaridade, mostra-se uma das principais estratégias 

para transpor as fronteiras das ciências em busca da articulação entre os 

saberes (ELALI, PELUSO, 2011, p. 227). 

 

 Em vistas disso, acreditamos que um dos maiores desafios da atualidade é desfazer as 

estanqueidades disciplinares, procurando potencializar não somente o diálogo entre os 

conhecimentos formais, mas incorporá-los aos saberes (tidos como) não-formais, fazendo 

com que as disciplinas se abram para a multiplicidade de experiências e se apropriem delas.  

 Dado o ecletismo do campo arquitetônico, os alunos (quer iniciantes quer veteranos) 

demonstram expectativas e interesses variados dentro da própria área acadêmica, competindo 

ao professor a difícil tarefa de apontar caminhos para que os estudantes, sequencialmente: (i) 

selecionem, organizem e compreendam tais conteúdos; (ii) os validem e os atrelem aos 

conhecimentos formais inerentes à disciplina; (iii) e, por fim, compartilhem o resultado com o 

coletivo da turma. 

 Está na essência das disciplinas de projeto a convergência de diferentes tipos de 

conhecimento, o que facilita a incorporação da multiplicidade de saberes ao cotidiano do 

atelier. Assim, facilitando o processo, o professor sai da posição de máxima autoridade e, ao 

invés de coloca-se no papel central, adota o papel de moderador, passando a orientar os 

estudantes na construção do aprendizado de forma dialética. Essa atitude poderia atenuar o 
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conflito entre o que o professor deve e o que ele consegue ensinar, entre aquilo que o 

estudante deseja e o que ele pode/consegue aprender. 

 Complementarmente à variabilidade de arranjos humanos no atelier (conforme 

proposto no item ‘atuação’), defende-se que os diferentes interesses dos estudantes possam ser 

incorporados e/ou tidos como auxiliadores no processo de introdução/aprofundamento de 

(novos) conhecimentos. Propõe-se, nesse sentido que, paralelamente à inserção de conteúdos 

previstos para a turma, o exercício projetual, propriamente, seja auxiliado por grupos de 

estudos, formados por subtemas de acordo com os interesses imediatos dos estudantes, sejam 

relacionados à representação gráfica, funcionalidade, repertório arquitetônico, espaço interior, 

materiais, estruturas, etc. Desse modo, cada grupo escolheria um subtema para aprofundar-se 

e propagá-lo aos demais.  

 Entende-se que fazer com que cada grupo se responsabilize por um determinado 

assunto e tomar como referência os interesses manifestados, apropriando-se das diferenças 

como aliadas, pode ser uma estratégia pedagógica eficiente que promove cooperação entre 

professores e grupos de estudantes (e dos grupos entre si), produzindo uma sinergia criativa. 

 Nesse caso, ao professor, caberia a tarefa de fazer convergir matérias comuns à 

natureza do projeto arquitetônico, orientando os alunos a enxergarem a interdependência entre 

os temas inerente à atividade do arquiteto; mostrando que estudar as partes sem intercâmbio e 

compartilhamento é um processo limitador e pouco criativo. 

 Com o propósito de potencializar esta convergência e de superar possíveis 

acomodações decorrentes das preferências dos alunos120, propõem-se o desenvolvimento de 

temáticas de projeto que instiguem a necessidade de conhecer os diferentes saberes que o 

alunado precisa dominar, o que nos remete novamente aos ensinamentos de Paulo Freire, 

dessa vez com relação aos “temas geradores” (Capítulo 2). 

 Com vistas às indicações de Vygotsky, quanto à necessidade de compreender-se o 

todo e não apenas as partes – evitando o estudo separado dos elementos para compreensão 

posterior (o que, segundo o autor, faz o aluno incorrer em muitos erros) –, acreditamos que 

essa crítica permanece atual em relação ao ensino de projeto arquitetônico, sobretudo no que 

se refere ao aluno iniciante, que muitas vezes tem dificuldade em conectar diferentes 

conteúdos correlatos.  

                                                 
120 Tendo em vista a necessidade dos alunos desenvolverem “um conjunto de competências-chave de 

componentes, praticá-los até o ponto onde eles podem ser combinados fluentemente e usados com um bom grau 

de automatismo e saber quando e onde aplicá-los de forma adequada” (AMBROSE et al, 2010, p. 95). 
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 Quanto à defesa das generalizações, a necessidade dessa sinergia entre os diferentes 

saberes no campo do projeto também encontra paralelismos com a abordagem de Montessori, 

ocorrendo em benefício da impossibilidade do professor trabalhar todos os temas, habilidades 

e competências conferidas à atividade arquitetônica. Ao docente cabe, assim, desenvolver 

uma atitude frente ao exercício projetual, tendo sempre em mente a incapacidade de esgotar 

todos os conhecimentos inerentes a esta ação. Apesar do próprio formato do atelier já 

potencializar a busca por conhecimentos variados e interconectados, acreditamos que esta 

busca pode ser estimulada, tomando como base as próprias diferenças e interesses entre os 

alunos, além de suas singularidades sobre modos para integrar conceitos. 

 Face às proposições de como integrar os diversos tipos de conteúdos (quer 

informações quer conhecimentos formais e informais) destaca-se que, substancialmente, 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 

sua construção” (FREIRE, 1996, p.13). As limitações inerentes ao atelier de projeto e, 

consequentemente, do papel de seus docentes são preocupações também decorrentes desta 

análise. Trata-se aqui, especificamente, das dificuldades de reprodução da experiência plena 

do espaço arquitetônico para o enriquecimento do repertório do alunado. Por mais que se 

esforce, o professor deve reconhecer que os ensinamentos acerca do espaço arquitetônico e 

sua reprodução em classe não substituem a experiência direta121.  

 Tal fato, segundo demonstra esta tese, observa-se com mais ou menos intensidade à 

medida que alunos vivenciam um determinado repertório urbano-arquitetônico (Capítulo 5). É 

por esse ângulo que acreditamos serem válidas para os ensinamentos de projeto as 

considerações de Montessori para as aulas de ciências, quando constata o entusiasmo dos 

alunos ao lidarem com o microscópio percebendo “nascer essa emoção feita de espanto que 

desperta a consciência e o entusiasmo apaixonado pelo mistério da vida” (MONTESSORI, 

2000 [1916], p. 133); ou mesmo para a apreensão do espaço: “Nenhuma descrição, nenhuma 

imagem de nenhum livro podem substituir a vista real das árvores em um bosque com toda a 

vida que acontece em volta delas” (MONTESSORI, 2009 [1949], p. 40). 

 Reconhecendo-se tais limitações, propõe-se que o espaço de vivência comum aos 

estudantes sirva de catalisador para o entendimento de outros espaços urbanos e incorporação 

de novos repertórios arquitetônicos. Por outro lado, no entanto, é preciso que o professor não 

se contente apenas com a possibilidade de utilizar os avanços tecnológicos digitais como 

modo de conduzir esta atividade (o que promove a virtualidade como ferramenta autônoma 

                                                 
121 Bruno Zevi (2002 [1948]) considera que a arquitetura possui infinitas dimensões. Talvez o cinema que 

melhor se aproxime da experimentação do espaço arquitetônico.  
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para a compreensão do espaço urbano-arquitetônico), mas sim a utilize como contraponto às 

possibilidades reais de experimentação desse espaço e estímulo para novas descobertas. 

 

6.2.2.2. Estímulo à curiosidade 

 

 Este item trata de duas indicações correlacionadas que acreditamos possibilitarem o 

estímulo à curiosidade dos estudantes de projeto arquitetônico: primeira, inspirada em 

reflexão de Paulo Freire (1996), reporta à necessidade do professor ter consciência de que 

ensinar é um ato inacabado; a segunda, decorrente do pragmatismo de John Dewey (1997 

[1910]), diz respeito à crítica do autor ao isolamento das escolas em relação à vida dos alunos. 

 Partindo do pressuposto de que entre educadores e educandos a curiosidade tem de ser 

algo recíproco e estabelecido em bases dialógicas, acreditamos que cabe ao professor tanto o 

ato do reconhecimento da turma, quanto deixar lacunas sobre os conteúdos para que seus 

estudantes possam explorá-las por si mesmos. Nesse sentido Freire alerta que o 

comportamento do professorado, quando autoritário, “afoga a liberdade do educando, 

amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto o professor 

licencioso rompe com a radicalidade do ser humano – a de sua inconclusão assumida em que 

se enraíza a eticidade” (FREIRE, 1996, p. 31). 

 Especificamente sobre a ideia de incompletude do ensino, o autor enxerga-se, 

enquanto professor, como “‘aventureiro’ responsável, predisposto à mudança, à aceitação do 

diferente. (...) ser cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabamento” (idem, p. 26), 

chamando a atenção para que nada do que tenha experimentado em sua atividade docente 

“deve necessariamente repetir-se” (ibidem). 

 Ao enfocar o ensino de projeto arquitetônico, tais observações nos remetem às 

constantes necessidades de adaptação do professorado frente às inovações tecnológicas e 

também sobre as novas formas de relacionamento interpessoais baseadas, sobretudo, na 

tecnologia da informação. A mutável realidade escolar arquitetônica demanda posturas 

rápidas e atentas para estabelecer-se o diálogo proveitoso com as suas turmas. Ferramentas – 

tanto de comunicação, quanto de representação gráfica e elaboração projetual – aparecem e 

desaparecem num curto espaço de tempo. Inteirados disso, acreditamos que professores 

podem utilizá-las em favor da potencialização da curiosidade do alunado. 

 Tais ideias nos levam a crer que o atelier de projeto contemporâneo pode tender a ser 

cada vez mais um espaço indutor, (inter)ativo, de atividades menos vinculadas ao espaço 
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físico da sala de aula, e onde sejam propostos temas desafiadores aos alunos, propiciando-lhes 

oportunidades concretas de participação e proposição de ideias/soluções. 

 Ao refletirmos sobre o pragmatismo das propostas de Dewey, indagamo-nos acerca da 

eficácia de posturas didáticas que conduzem o exercício projetual enquanto materialização 

fidedigna do processo de síntese de outros saberes. Nesse sentido, retardar a atividade de 

projeto apenas para quando se considere o aluno preparado para tanto, pode ser, em nossa 

concepção, procedimento didático desmotivador. 

 As transformações inerentes aos currículos de CAUs brasileiros mostram que a 

disciplina introdutória de projeto tem acontecido no primeiro e o segundo semestres (Capítulo 

4), fato que consideramos benéfico, já que propicia a inserção do aluno na atividade projetual 

logo no início de sua formação acadêmica; contradizendo muitas estruturas curriculares 

anteriores que preconizavam que o alunado seguisse um longo percurso de disciplinas de 

fundamentação (práticas e teóricas) antes de ter acesso a esse tipo de atividade. 

 Embora esse passo esteja sendo dado, revelando tendência ao estímulo do exercício de 

projeto desde cedo, acreditamos que a curiosidade do alunado pode ser melhor aproveitada, 

abordando o projeto de arquitetura mais como potencial objeto de exploração e menos como 

objeto agregador de outros conhecimentos, haja vista que o aluno iniciante ainda não dispõe 

de saberes formais variados – o que, em nosso entendimento, não o impede de manifestar as 

suas ideias e elaborar proposições projetuais (mesmo que de modo limitado), fazendo-o 

sentir-se ativo/participativo, diante do tipo de trabalho que poderá vir a realizar futuramente 

como arquiteto. 

 Ao propormos que ao ingressar na universidade o aluno iniciante tenha contato com a 

atividade de projeto, incentivando-a não apenas como síntese, mas principalmente como meio 

de busca para outros conhecimentos, objetivamos dialogar com noções do pragmatismo no 

sentido de que, essencialmente, o aluno de AU vai à escola para fazer arquitetura, sendo o 

projeto, em tese, uma das atividades que mais deseja fazer. Assim como Dewey defendia que 

a criança fosse para a escola “para fazer coisas: cozinhar, coser, trabalhar a madeira e fabricar 

ferramentas mediante atos de construção simples; e, neste contexto e como consequência 

desses atos, se articulam os estudos: leitura, escrita, cálculo etc.” (DEWEY, 1972 [1896], p. 

245), acreditamos que o projeto de arquitetura também possa articular os demais saberes 

inerentes à disciplina arquitetônica, despertando, por si, a curiosidade acerca de outros 

saberes. 

 

 



205 

6.2.2.3. Síntese de estratégias para a condução das turmas 

 

 No tocante à condução das turmas, esse item indica sinteticamente a importância de, 

nas turmas iniciantes, o docente:  

 Potenciar o diálogo entre os conhecimentos formais, incorporando-os aos saberes 

não formais dos EIs (interdisciplinaridade amplificada); 

 Organizar grupos de estudos temáticos de acordo com a curiosidade imediata dos 

EIs, fazendo convergir interesses por assuntos comuns à natureza do projeto 

arquitetônico, a serem disseminados junto ao coletivo da turma a partir do auxílio 

desses grupos; 

 Utilizar o espaço de vivência comum aos EIs como catalisador para o 

entendimento de outros espaços urbanos e incorporação de novos repertórios 

arquitetônicos; 

 Evitar o retardamento da atividade dos EIs em temas que possam ser considerados 

projetuais, como forma de estímulo à curiosidade desse alunado; 

 Abordar o projeto de arquitetura mais como potencial objeto de exploração e 

menos como objeto agregador de outros conhecimentos, estimulando o EI a sentir-

se mais ativo/participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A procura por direções mais eficazes para o ensino de projeto arquitetônico para 

alunos ingressantes no curso de AU conduziu este trabalho por diferentes frentes de estudo, 

tanto teóricas quanto empíricas; tendo buscado convergir, ao final, em diretrizes para uma 

proposição pedagógica fundamentada no conhecimento precedente do alunado iniciante e na 

sua percepção sobre o ambiente no qual está inserido. O estudo foi realizado em período de 

crescente incremento da pesquisa em projeto no Brasil, o que proporcionou interessantes 

oportunidades de interlocuções com pesquisadores de diversas partes do país, os quais, apesar 

de representarem estar em um pequeno número (em termos proporcionais às demais subáreas 

da disciplina arquitetônica), compõem um campo valioso e aprimorado, repleto de visões 

diferentes, muitas delas contraditórias, mas, por isso mesmo, fortemente instigadoras. 

 Com base na premissa acerca da qual são desconsiderados os saberes discentes 

anteriores à academia arquitetônica, inclusive a vivência do ambiente sócio-físico, a princípio 

investigou-se como o conhecimento dos estudantes e dos ambientes experenciados por eles 

são trabalhados nas disciplinas iniciais do curso. Essa pergunta de partida se desmembrou 

em duas hipóteses correlatas – uma fundamentada no professorado e outra no ementário 

disciplinar – comprovadas diferenciadamente. 

 No primeiro caso, através de análise dos currículos dos docentes participantes 

confirmou-se sem grandes dificuldades que, tendo como base o tronco disciplinar referente às 

atividades de projetação arquitetônica, as disciplinas de caráter introdutório (‘introdutórias’ 

e ‘pré-introdutórias’) são atualmente ministradas por professores com menor qualificação e 

tempo de dedicação frente ao corpo docente dos CAUs analisados. Entretanto, a segunda 

hipótese – segundo a qual a bagagem arquitetônica dos estudantes é pouco considerada nas 

disciplinas iniciais – demandou maiores esforços no sentido de conjuntamente compreender 

não apenas como (e se) o estudo do conhecimento precedente dos calouros se inseria nas 

ementas das disciplinas introdutórias, bem como conhecer os olhares e perfis de docentes 

incluídos na fase inicial do curso. Apesar da obtenção de dados favoráveis à confirmação 

dessa hipótese em termos numéricos (quando se observaram reduzidas menções às 

precedências discentes nas ementas analisadas), questiona-se acerca de possíveis 

insuficiências de dados face às generalidades inerentes a (quaisquer) ementários. Procurou-se 

contornar tal lacuna por meio da aplicação de questionários diretamente ao professorado, 

empreitada que apontou para a confirmação parcial da hipótese, tendo em vista as fortes 

divergências de opinião dos participantes a respeito do assunto. 
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 Desse modo, frente ao universo de cursos de Arquitetura e Urbanismo (CAUs) 

públicos brasileiros, verificou-se sumariamente: (i) pouquíssimas referências à bagagem 

arquitetônica dos estudantes em ementários, com sensível destaque para as ementas provindas 

de grandes escolas; (ii) percepções e opiniões docentes muito contrastantes sobre o tema; e 

(iii) tendência a menores qualificações dos professores inseridos nas fases preliminares de 

ensino de projeto. 

 Decorrente das variações e consonâncias obtidas nesse estudo reflete-se, portanto, 

sobre alguns dados inspirando-nos a outras conjecturas, contudo preliminares e ainda 

desprovidas de subsídio satisfatório para tanto. São elas: (i) a inserção da disciplina 

introdutória de projeto no primeiro período/semestre é fato relativamente recente nos CAUs 

brasileiros; (ii) esta ‘precocidade’ acerca do exercício projetual é uma tendência em âmbito 

nacional, desvinculada de limitações regionais e mais potencializada em escolas com cursos 

de pós-graduação stricto sensu; (iii) o estímulo a considerar-se a bagagem do estudante e 

atrelá-la às ementas disciplinares, ainda que pareça embrionária, aparenta relacionar-se ao 

crescimento de publicações e eventos nacionais focados no projeto arquitetônico e na 

constituição deste campo enquanto área específica de conhecimento. 

 Ao final desta reflexão acerca do primeiro estudo empírico, e diante dos possíveis 

desdobramentos decorrentes desses novos pressupostos, apontamos para pesquisas futuras que 

se atentem para o exame de ementas do passado, já inativas, comparando-as às ementas atuais 

para possibilitar construir-se, cronológica e espacialmente, uma linha evolutiva acerca de 

como a disciplina introdutória de projeto foi (e está) se transformando dentro do panorama de 

ensino arquitetônico brasileiro; e nela inserindo dados que possibilitem verificar 

correspondências com o incremento da pesquisa nacional sobre o tema. 

 Com referência ao estudo empírico seguinte, ao proceder-se à leitura de quatro classes 

de alunos iniciantes localizadas, cada qual, em cidades distintas com a finalidade de 

caracterizá-las, foram investigados os enfoques mais apropriados para realizar essas leituras. 

Para tanto apontaram-se, comparativamente, as suas diferenças e similaridades por meio da 

compreensão de sua origem, ambientes de vivência, repertório, preferências arquitetônicas e 

ideias projetuais. Com enfoque nesses elementos constituiu-se um método de abordagem que 

objetivou investigar possíveis singularidades acerca dos conhecimentos prévios dos 

estudantes inseridos nesses quatro quadros acadêmicos.  

 Naquela altura da pesquisa, averiguou-se a hipótese segundo a qual desenhos e textos 

produzidos pelo alunado iniciante em AU refletem suas experiências anteriores, notadamente 

seu lugar de procedência/vivência cotidiana, e permitem investigar as singularidades 
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existentes em grupos/turmas. Apesar de, em termos gerais, os alunos ainda apresentarem 

linguagem muito simples, tanto textual quanto graficamente, foram detectadas consideráveis 

variações entre turmas derivadas do seu repertório arquitetônico e, principalmente, às 

materializações de suas ideias projetuais, classificadas em três agrupamentos distintos (A, B e 

C) aos quais foram agregados desenhos com linguagens arquitetônicas similares e dominantes 

em cada grupo. Foram encontradas, assim, notáveis peculiaridades advindas de cada um dos 

quatro universos de origem. 

 Porém, em relação às preferências arquitetônicas – embora esse dado não tenha sido 

decorrente da análise de desenhos e textos, mas sim do resultado da aplicação de questionário 

de múltipla escolha – não houve confirmação da hipótese; ao contrário, detectou-se forte 

convergência de preferências (a partir de repertório preestabelecido pela pesquisa) havendo 

pouca diferenciação entre os quatro grupos discentes pesquisados. Tais resultados nos fazem 

refletir sobre a eficácia de nosso método. Se por um lado o instrumento parece ter sido 

satisfatório quanto à possibilidade da manifestação de ideias livremente, confirmando o 

enunciado acerca das singularidades discentes com riqueza de elementos, atrelando-os a cada 

turma/lugar; por outro lado, mostrou-se restritivo, tendo em vista que a indução às escolhas 

limitadas a uma única imagem (fotografia externa de cada exemplar arquitetônico 

apresentado) pode ter levado a inclinações pouco convictas por parte dos estudantes e a 

conclusões imprecisas por parte do pesquisador, o que corresponde a um viés da pesquisa 

realizada. Talvez um teste mais longo, que apresentasse uma sequência de imagens mais 

elucidativa sobre cada obra, tivesse obtido um resultado diferenciado. Por outro lado, 

situando-nos entre o que seria o ideal e o possível de realizar, trabalhou-se tendo ciência: (i) 

da pouca disponibilidade de tempo, uma vez que os alunos/turmas pesquisadas estavam sendo 

interrompidas em suas atividades acadêmicas obrigatórias do semestre; (ii) das dificuldades 

em constituir material fotográfico mais amplo com relação a obras escolhidas por terceiros (o 

processo de escolha dos exemplares foi objeto de contribuição coletiva do painel de experts). 

 Apesar disso, acreditamos que os resultados sejam válidos e representem a força 

imagética de cada um dos grupos de edificações selecionados pelos pesquisadores 

participantes. Com relação a essa etapa, as altíssimas médias conferidas às imagens alusivas 

ao Movimento Moderno nos inquietam, considerando o fato das turmas situadas em locais 

distintos, com ideias projetuais diferentes, terem focalizado fortemente suas preferências em 

obras de arquitetura moderna (OAM). Haveria um fascínio latente a esse tipo de linguagem 

capaz de atenuar (ou até mesmo transcender) quaisquer limites regionais/nacionais? 
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 Obviamente tais questões são demasiadamente amplas, ainda não havendo a 

possibilidade de respondê-las objetiva/definitivamente. Paralelamente, porém, tais indagações 

já nos levam a novas empreitadas. Exemplo disso se materializou em estudo recente no qual o 

instrumento utilizado nesta tese foi empregado para investigar comparativamente as 

preferências do alunado em diferentes estágios de aprendizagem a fim de verificar-se 

variações em suas aspirações estético-arquitetônicas, verificando-se que alunos iniciantes têm 

respostas mais diversificadas do que os estudantes em nível avançado, os quais “tendem a 

preferir a estética impressa nas obras de arquitetura Moderna (OAM)” (ORSI, ELALI, 2015, 

p. 3). Diante desse tipo de constatação, mesmo que os resultados ainda sejam preliminares, 

exigindo uma pesquisa em maior escala, aponta-se para a necessidade de (re)discutir a 

permanência do ideário modernista nas escolas brasileiras. 

 Em perspectiva similar, enxergam-se pesquisas futuras com outras possibilidades de 

aplicação do instrumento também em escala comparativo-evolutiva, analisando as 

transformações de turmas ao longo do curso. Acreditamos que esse tipo de informação poderá 

elucidar traços advindos da sucessiva influência acadêmica sobre os estudantes, sejam elas 

estéticas ou relacionadas: (i) à percepção do ambiente urbano no qual eles estão inseridos; (ii) 

às inspirações/referências que utilizam ao projetar; (iii) à linguagem arquitetônica impressa 

nos seus projetos; (iv) ao tipo de desenho utilizado para expressar suas ideias. Outros dados 

coletados nesse estudo têm sido utilizados para clarificar as reflexões do pesquisador, tais 

como: locais de maior uso dos alunos no meio urbano; autoavaliação da qualidade do desenho 

idealizado na memória e o desenho possível; influências externas à academia (relações 

familiares/profissionais, estágios, etc.) enquanto referenciais projetuais. 

 No último capítulo, por fim, utilizando-se do conhecimento obtido junto às principais 

entidades temáticas da pesquisa (o alunado, sua caracterização em função de como entende o 

ambiente que vivencia, e os posicionamentos do professorado das disciplinas iniciais de 

projeto), objetivou-se indicar diretrizes pedagógicas para atuação em turmas iniciantes tendo 

como base as elaborações teóricas desenvolvidas nos capítulos iniciais e os estudos empíricos 

realizados sequentemente. Ou seja, ao passo que os primeiros capítulos incidiram sobre as 

relações imbricadas entre metodologias – de ensino, de projeto, e de ensino de projeto – 

envolvendo conhecimentos de diversas ordens; o último capítulo objetivou potencializar as 

ideias trabalhadas a fim de retornar o debate e alimentar uma reflexão sobre como o ensino de 

projeto pode tirar proveito dos conhecimentos prévios do alunado iniciante, adquiridos por 

meio de experiências próprias, principalmente espaciais. Considerando-se a essencial 

sintonia entre a orientação pedagógica e a filosofia educacional na qual este trabalho se 
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inspirou/baseou, concebeu-se um arcabouço geral da tese dentro do qual o último e os 

primeiros capítulos comunicam-se permeados pelos dois estudos empíricos. Isto é: enquanto 

que no início da tese trabalhou-se estrutura um tanto livre sem obedecer a cronologias, linhas 

de abordagem e segmentações disciplinares rígidas – buscando-se permitir que sua 

(des)organização possibilitasse o permeio de diferentes disciplinas em prol da discussão de 

diferentes abordagens acerca do ensino (em caráter mais amplo e focalizando no projeto) –, a 

diretriz pedagógica proposta ao final a retoma, porém estruturada em três estratégias de 

ensino de projeto: reconhecimento, atuação e condução, enfocando especialmente em 

procedimentos didáticos propriamente. Isso não significa que sua concepção do último 

capítulo, apresentada de forma segmentada, tenha ocorrido de modo independente; ao 

contrário, acreditamos que suas possibilidades de combinações, extensões, sombreamentos e 

coincidências tenham permitido ao leitor refletir sobre essa interação. 

 Dentre as estratégias propostas, reconhecimento foi aquela que melhor nos possibilitou 

intercambiar a totalidade dos trabalhos executados ao longo da tese. Através da premissa de 

que alunos carregam experiências e conhecimentos distintos, articularam-se fundamentos 

teóricos e empíricos acerca de subtemas que exploraram: (i) vivências e conhecimentos 

prévios, (ii) limitações e potencialidades, e (iii) preferências e motivações. Contudo, as 

demais estratégias (atuação e condução) basearam-se, especialmente, na aplicação em AU 

dos apontamentos teóricos desenvolvidos na fase inicial da tese, tendo havido menor 

intercâmbio com o conhecimento provindo dos estudos empíricos; sendo, portanto, 

enxergadas como estratégias complementares às ações do professorado, através das quais se 

englobaram pontos relacionados à/ao: (iv) comunicação, (v) inserção, (vi) potencialização e 

integração dos conhecimentos, e (vii) estímulo à curiosidade. 

 Embora os sete pontos apresentados apreendam em maior ou menor escala os 

resultados obtidos nas pesquisas com alunos e professores, julgamos necessário, ao longo da 

tese, evidenciarmos não somente os dados obtidos, mas também igualmente como esses dados 

foram conseguidos, trabalhados e manipulados; expondo, muitas vezes, informações 

inicialmente brutas, exaustivas ao leitor. Exibiu-se em algumas passagens, inclusive, o 

esqueleto da pesquisa em razão de demonstrarmos a trajetória de comprovação das hipóteses, 

haja vista que, o percurso de comprovação empírica nos parece fundamental para quaisquer 

embasamentos propositivos.  

 Nesse ponto, quando voltamos nosso olhar para trás ao refletirmos sobre os 

procedimentos minuciosos adotados frente à construção da proposição pedagógica, 

observamos pontos de aproximação com relação aos diferentes autores, notadamente, Paulo 
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Freire, John Dewey, Lev Vygotsky e Maria Montessori, nossas principais referências. 

Evidentemente não nos atrevemos no campo da pedagogia, no entanto, em função da prática 

adquirida em função de nossas atribuições acadêmicas tradicionais, relacionadas à atividade 

docente em AU, nos aventuramos empiricamente nesse campo, tentando aplicar tais 

conhecimentos no campo do ensino do projeto arquitetônico. 

 Ainda que nossos alunos iniciantes não sejam crianças ou analfabetos (público alvo 

das teorias clássicas que inspiraram e nortearam essa tese), eles são ingressantes em um 

campo de conhecimento complexo, e ainda não foram apresentados aos conteúdos que 

deverão dominar nos próximos cinco anos, durante os quais serão submetidos ao duplo 

processo de alfabetização e letramento em AU. 

 Esperamos que os subsídios gerados por esta tese possam servir como aplicação 

didática baseada no conhecimento precedente do alunado iniciante, bem como instigar a 

curiosidade de outros pesquisadores acerca das múltiplas possibilidades que o estudo possa 

apresentar. Assumindo a perspectiva da impossibilidade da neutralidade da ciência, 

entendemos que, mesmo gerados a partir de forte embasamento na realidade, os resultados 

aqui apresentados foram formatados de acordo com a visão particularizada do pesquisador, de 

modo que devem haver várias outras muitas maneiras de materializar e trabalhar os mesmos 

dados, ou seja, não há com considerar um estudo como verdade incontestável. 

 Nesse sentido, ainda nos perguntamos sobre até que ponto o somatório de enfoques – 

sejam dominados pelo espírito fenomenológico, ou amparados por perspectivas cognitivistas, 

ou, sobretudo por abordagens advindas da pedagogia (conforme, respectivamente, apontam os 

estudos de Cruz Pinto, Lawson e Schön) –, ainda que benéfico para a sistematização de nossa 

proposta, só são determinantes quando associadas a outras posturas; haja vista que o caráter 

(do ensino) da arquitetura é parte de algo maior; tendo como premissa a junção entre o pensar 

e o fazer. 

 Assim, a materialização de uma ideia projetual, para ser no mínimo producente no 

sentido pedagógico, necessitaria de se apoiar em três pilares didático-pedagógicos. O primeiro 

deles seria um ensino de projeto que partisse de aportes teóricos e conceituais que não se 

circunscrevesse única e exclusivamente na experiência profissional de arquiteto do docente 

responsável pela disciplina de projeto. Em segundo lugar, nota-se nos cursos de AU estudados 

uma grande dificuldade em articular os conhecimentos relativos às disciplinas de 

fundamentação, crítica e formação profissional; via de regra há pouca influência das 

disciplinas de fundamentação teórica com o ensino de projeto, com algumas exceções no caso 

de disciplinas que sirvam diretamente às questões relativas à representação e estruturação do 
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projeto arquitetônico e urbanístico. Finalmente, o confronto de todas essas questões com o 

conhecimento prévio do estudante, condição que acreditamos ser sine qua non para que as 

discussões projetuais não se tornem ineficazes, e nem se apresentem como um desafio 

impossível ao aluno. 

 Diante do exposto é praticamente inevitável deduzir que o conhecimento prévio do 

estudante é uma parte deste tripé. Em outras palavras, compreender o background discente é 

fundamental para o êxito no ensino de projeto mas, por si só, não consegue alterar 

radicalmente o resultado didático-pedagógico, a não ser em situações em que for 

acompanhado dos demais componentes. Desse modo, acredita-se que, a fim de (re)estabelecer 

relação entre o pensar e fazer, o ensino de arquitetura deve propiciar ao aluno iniciante um 

arcabouço de conhecimentos que, além de incluir as temáticas próprias da área, consiga 

estabelecer uma relação entre estas e a experiência de vida do estudante, a partir de seu desejo 

e desígnio. 
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9. APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A 
ESTUDO COM PROFESSORES: QUESTIONÁRIO VIRTUAL 

 

 Imagem de formulário virtual incorporado à plataforma do Google Drive enviado aos 

professores de disciplinas iniciais de projeto de arquitetura. 

 

OLHARES PEDAGÓGICOS PARA O ALUNO INICIANTE EM AU 

Pesquisa PPGAU-UFRN: Questionário com Professores de disciplinas introdutórias de Projeto Arquitetônico 

 

 

*Obrigatório 

Nome do(a) professor(a) * 

 

Instituição * 

 

Endereço eletrônico * 

 

Nome da disciplina introdutória de Projeto Arquitetônico * 

 

Período/semestre em que a disciplina se insere * 

 1° semestre do curso 

 2° semestre do curso 

 3° semestre do curso 

 4° semestre do curso 

Quantidade de docentes que integram a disciplina 

(inclusive docentes de outras turmas) 

 1 

 2 

 3 

 4 ou mais 
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1. Qual a sua experiência em lecionar uma disciplina introdutória de projeto de arquitetura? * 

 É a primeira vez que ministro esse tipo de disciplina 

 2 a 4 semestres letivos 

 5 a 7 semestres letivos 

 8 a 10 semestres letivos 

 Experiência superior a 10 semestres 

2. Nesta disciplina inicial de projeto, de modo geral, que tipo de conhecimento você utiliza? * 

 Acadêmico 

 Predominantemente acadêmico 

 Igualmente acadêmico e profissional 

 Predominantemente profissional 

 Profissional 

3. Na escala a seguir, indique sua opinião sobre o repertório arquitetônico que o alunado traz 

consigo*. 

 
Baixíssima Baixa Mediana Alta Altíssima 

Qualidade 
     

Quantidade 
     

Justifique sua resposta 

(não obrigatório) 

 

 

 

 

4. Na escala a seguir, indique sua opinião sobre o conhecimento do alunado iniciante sobre 

arquitetura * 

 
Baixíssimo Baixo Mediano Alto Altíssimo 

Local 
     

Regional 
     

Nacional 
     

Internacional 
     

Justifique sua resposta 

(não obrigatório) 

 

 

 

 

 



233 
 

5. Em sua opinião, na disciplina inicial de projeto que ministra, qual a relevância do professor 

conhecer os aspectos a seguir? * 

 

Totalmente 

irrelevante 

Quase 

irrelevante 
Pouco relevante 

Medianamente 

relevante 
Muito relevante 

Origem 

do/a 

estudante 
     

Motivações 

do/a 

estudante 
     

Repertório 

prévio do/a 

estudante 
     

Justifique sua resposta 

(não obrigatório) 

 

 

 

 

6. Nesta disciplina inicial de projeto, o repertório arquitetônico abordado/inserido enquadra-se 

predominantemente em qual período da história? * 

 Anterior ao século XIX (e inclusive) 

 Início do século XX 

 Meados do século XX 

 Final do século XX 

 Atualidade 

7. Nesta disciplina inicial de projeto, o repertório arquitetônico abordado/inserido é * 

 Local/regional, nacional e internacional 

 Predominantemente nacional e internacional 

 Somente nacional e internacional 

8. Sobre a qualidade do repertório arquitetônico abordado/inserido na disciplina * 

 Exemplares de baixa, média e alta qualidades 

 De qualidades variadas, com predomínio de repertório de alta/altíssima qualidades 

 De alta/altíssima qualidade arquitetônica 

9. Você desenvolve algum projeto de arquitetura fora do ambiente acadêmico? * 

 Não 

 Raramente 

 Frequentemente com intervalos longos entre projetos 

 Frequentemente com intervalos curtos entre projetos 

 Sempre 
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9.1. Se, na pergunta anterior, respondeu 'frequentemente' ou 'sempre', qual o tipo de projeto que 

faz com maior frequência? 

 

 

 

 

10. Observações 

Espaço reservado para comentários, dúvidas e/ou sugestões a respeito do Questionário. 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) * 
Ao ser convidado(a) a participar como voluntário(a) do estudo: PERCEPÇÃO AMBIENTAL E CONCEPÇÃO DA 

PROPOSTA ARQUITETÔNICA: INTERAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE PROJETO DE 

ARQUITETURA - uma pesquisa que, em sua coleta de dados, utilizará questionários, entrevista, observações, 

atividades e exercícios utilizados em sala de aula -, recebi do seu responsável, professor doutorando GIULIANO 

ORSI MARQUES DE CARVALHO, informações que me fizeram entender, sem dificuldades, que: a) o objetivo da 

pesquisa é investigar o conhecimento prévio do alunado como ponto de partida para a construção de diretrizes para 

o ensino de projeto; b) a importância deste estudo é a de fomentar o debate em torno de proposições pedagógicas 

para o ensino de arquitetura que considerem o conhecimento precedente do alunado; c) a coleta de dados desse 

estudo está prevista para ocorrer entre os meses de Setembro de 2014 e Junho de 2015; d) participarão deste estudo 

professores e alunos de AU; e) serão métodos/técnicas de pesquisa integrantes desse estudo: elaboração de 

desenhos; aplicação de questionários; realização de entrevistas; f) meu nome não será divulgado na pesquisa, sendo 

o resultado de minha participação identificado por um código ou nome fictício; g) poderão ser utilizados excertos 

de meu depoimento (falado e/ou escrito), desde que sem identificação específica do(a) informante; h) caso eu 

deseje, me serão fornecidos mais esclarecimentos sobre quaisquer etapas da pesquisa. Ressaltamos que o método 

utilizado na pesquisa é predominantemente qualitativo, tendo como subsídios dados a serem extraídos 

exclusivamente de entrevistas, questionários e desenhos. Acreditamos que o maior benefício da pesquisa será 

ampliar a discussão na área de Arquitetura e Urbanismo sobre o aproveitamento do conhecimento precedente do 

aluno e sua percepção em relação ao lugar como pontos de partida e para a construção de diretrizes de ensino para 

Projeto de Arquitetura. Os participantes, estudantes ou professores, não terão nenhum benefício direto, a não ser a 

participação em atividades desenvolvidas em atelier de projeto, que servirão de subsídio para esta investigação. 

Não haverá remuneração e benefício material em relação ao trabalho realizado. Os participantes não terão 

quaisquer despesas ou compensação material com a atividade, ficando quaisquer custos sob a responsabilidade do 

pesquisador. Caso o participante comprove que a pesquisa o prejudicou de alguma maneira, terá acesso ao 

ressarcimento e indenização correspondentes a este prejuízo. Não haverá procedimentos invasivos nem qualquer 

perigo à segurança dos participantes: estudantes e professores permanecerão dentro de sua sala de aula ou de 

trabalho, e exporão individualmente (através de desenhos, textos e respostas de questionários) suas percepções 

sobre o ambiente que os cerca e suas ideias sobre projeto de arquitetura, e os docentes também comentarão os 

programas de suas disciplinas. A pesquisa não objetiva adentrar na intimidade dos estudantes ou docentes. O 

caráter das questões não tem potencial para gerar constrangimentos. A diferença entre a participação de discentes e 

docentes é que os primeiros terão participação presencial e os segundos poderão responder de modo presencial ou 

por e-mail. O material coletado será produzido em papel (textos, questionários e desenhos) e posteriormente 

digitalizado. A armazenagem será feita em meio digital, sob responsabilidade do pesquisador, que a manterá em 

sigilo e com a garantia da privacidade dos participantes Após o término da tese de doutoramento, todo e qualquer 

material relativo à coleta de dados junto aos participantes será descartado. Em relação à participação de 

professores, haverá um aceite digital na plataforma GoogleDocs. Garantimos a total liberdade do participante em 

recusar-se, a qualquer tempo sem penalização, a participar ou retirar-se da pesquisa. Por fim, ressaltamos que o 

pesquisador cumpre as exigências contidas nos itens IV.3 e IV.4 da Resolução nº466/12-CONEP. Finalmente, 

tendo compreendido tudo o que me foi informado sobre o mencionado estudo e estando consciente dos meus 

direitos e das minhas responsabilidades, bem como da importância da minha colaboração para sua realização, 

CONCORDO LIVREMENTE EM PARTICIPAR, sem que para isso tenha sido obrigado de qualquer maneira. 

Declaro que li o TCLE e aceito a participar da pesquisa 

Enviar
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APÊNDICE B 
PORMENORES DOS RESULTADOS DA PESQUISA COM PROFESSORES 

 

 

 Esse apêndice complementa o Capítulo 4, apresentando detalhes sobre os resultados da 

pesquisa realizada com os docentes, os quais, embora interessantes, extrapolam as 

necessidades do texto mais amplo da tese. 

 

B1 – Relação entre números real e ideal de professores participantes 

  

 Na Tabela 1 constam os dados pormenorizados também por unidade federativa, onde 

se observam as maiores variações positivas nos estados do Rio Grande do Sul (+5), Minas 

Gerais (+4) e Roraima (+3), e negativas em São Paulo (-4) e Mato Grosso (-3). Nos demais 

estados, as variações oscilaram dentro de pequena margem. 

 
Tabela 1 – Valores relativos ao número de alunos por unidade federativa e Região; e quantitativos (ideal e real). 

Regiões e Estados (UFs) 

Cursos de graduação em AU 

Alunos ingressantes (anuais) Professores respondentes 

Números 

relativos 

Números 

absolutos 

Respostas 

obtidas 

Distrib. ideal 

de respostas 
Variação 

      

CENTRO-OESTE 14,05% 460 9 17 -8 

Distrito Federal 4,28% 140 3 5 -2 

Goiás 3,97% 130 3 5 -2 

Mato Grosso 4,28% 140 2 5 -3 

Mato Grosso do Sul 1,53% 50 1 2 -1 
      

NORDESTE 21,11% 691 25 26 -1 

Alagoas 3,42% 112 3 4 -1 

Bahia 5,05% 165 8 6 +2 

Ceará 1,96% 64 1 3 -2 

Maranhão 1,83% 60 1 2 -2 

Paraíba 2,44% 80 4 3 +1 

Pernambuco 3,05% 100 3 4 -1 

Piauí 1,83% 60 3 2 +1 

Sergipe 1,53% 50 2 2 0 
      

NORTE 5,96% 195 11 8 +3 

Amapá 1,53% 50 1 2 -1 

Amazonas 1,53% 50 3 2 +1 

Pará 1,83% 60 3 3 0 

Roraima 1,07% 35 4 1 +3 
       

SUDESTE 35,35% 1157 43 43 0 

Espírito Santo 2,81% 92 2 3 -1 

Minas Gerais 9,81% 321 16 12 +4 

Rio de Janeiro 13,26% 434 17 16 +1 

São Paulo 9,47% 310 8 12 -4 
       

SUL 23,53% 770 36 30 +6 

Paraná 8,25% 270 12 10 +2 

Rio Grande do Sul 9,78% 320 18 13 +5 

Santa Catarina 5,50% 180 6 7 -1 
       

TOTAL 100% 3273 124 124 0 
 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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B2 – Qualificações e dedicação dos docentes 

  

 Sobre a titulação dos docentes, considerando-se todos os participantes da pesquisa, 

observou-se menor proporção de doutores nas disciplinas pré-introdutórias (45%) e 

introdutórias (54%), e número mais representativo nas pós-introdutórias (67%). Em 

contrapartida, a quantidade de mestres foi maior nas disciplinas pré-introdutórias (50%) e 

introdutórias (34%); e menor nas pós-introdutórias (31%). Notou-se também que docentes 

não-mestres e não-doutores foram pouco numerosos nas pós-introdutórias (2%); nas demais 

disciplinas, este número foi mais relevante: 5% nas pré-introdutórias e 12% nas introdutórias. 

 

Figura 1 – Titulação do professorado de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Ao pormenorizar os dados referentes às escolas com e sem cursos de pós-graduação 

(Tabela 2), percebe-se que esta relação entre titulação e tipo de disciplina se acentua nas 

escolas com cursos de pós-graduação, nas quais foram detectados números crescentes de 

doutores no percurso entre disciplinas pré, introdutórias e pós-introdutórias: 50%, 65% e 80%, 

respectivamente. Por sua vez, nas escolas sem cursos de pós-graduação, estes números 

mantiveram-se equilibrados, com 42%, 42% e 41%, em mesma ordem de disciplinas. 

 
Tabela 2 – Dados relativos à titulação do professorado de acordo com o tipo de disciplina e o tipo de escola 

ESCOLAS Com cursos de PGSS Sem cursos de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Doutores 50 65 80 4 17 28 42 42 41 5 11 7 45 54 67 9 28 35 

Mestres 38 19 20 3 5 7 58 50 53 7 13 9 50 34 31 10 18 16 

Especialistas 12 0 0 1 0 0 0 8 0 0 2 0 5 4 0 1 2 0 

Graduados 0 4 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 2 2 0 1 1 

Sem informação 0 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 Fato semelhante ocorre em relação o regime de trabalho do professorado, havendo 

menor proporção daqueles com dedicação exclusiva (DE) nas disciplinas pré-introdutórias 

(55%) e introdutórias (65%), e número mais expressivo nas pós-introdutórias (82%). 

Inversamente, a quantidade de pessoal em regime de 40 horas foi maior nas disciplinas pré-

introdutórias (20%) e introdutórias (15%), e menor nas pós-introdutórias (4%). Observou-se 

também que docentes vinculados a outras modalidades – substitutos, temporários, ou de carga 

horária diferenciada – foram menos numerosos nas pós-introdutórias (14%); nas demais este 

número foi mais relevante: 25% nas pré-introdutórias e 20% nas introdutórias (Figura 2). 

 

Figura 2 – Regime de trabalho do professorado de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Comparando-se escolas com e sem pós-graduação, percebe-se que esta relação entre 

regime de trabalho e tipo de disciplina é ligeiramente mais acentuada nas escolas com cursos 

de pós-graduação, nas quais foram detectados números crescentes de DEs no percurso entre 

disciplinas pré, introdutórias e pós-introdutórias: 50%, 69% e 82%, respectivamente. Nas 

escolas sem cursos de pós-graduação, os números 58%, 61% e 83% denotam proporções 

semelhantes às primeiras (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Dados relativos ao regime de trabalho do professorado de acordo com o tipo de disciplina e de escola 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Dedic. exclusiva 50 69 82 4 18 43 58 61 83 7 16 29 55 65 82 11 34 43 

40 horas 25 4 4 2 1 2 17 27 3 2 7 1 20 15 4 4 8 2 

20 horas 13 8 6 1 2 3 0 4 8 0 1 3 5 6 6 1 3 3 

Substituto 12 8 6 1 2 3 8 4 6 1 1 2 10 6 6 2 3 3 

Sem informação 0 11 2 0 3 1 17 4 0 2 1 0 10 8 2 2 4 1 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 Em relação à experiência acadêmica vinculada ao tempo de permanência do 

professorado nas disciplinas, percebem-se poucas variações entre os três tipos disciplinares. 

Entre pré, introdutórias e pós-introdutórias, os valores correspondem a, nesta ordem: 45%, 

40% e 50% de professores com dedicação superior a 8 semestres letivos (sl); 25%, 29% e 

23% entre 5 e 7 sl; 25%, 21% e 19% entre 2 e 4 sl; e 5%, 10% e 8% de professores que 

estavam a ministrar as disciplinas pela primeira vez (Figura 3). 

 

Figura 3 – Experiência acadêmica do professorado de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Referentes aos valores extraídos das escolas com e sem cursos de pós-graduação 

(Tabela 4), percebe-se que em ambos os tipos de escolas as proporções de docentes 

experientes (com mais de 8 sl) mantêm-se equilibradas à medida que as disciplinas avançam 

entre pré, introdutórias e pós-introdutórias, com, respectivamente, 63%, 50% e 60% para as 

primeiras, e 58%, 54% e 64% para as últimas. Fato semelhante ocorre em relação ao 

professorado menos experiente (com até 4 sl), pouco variando entre os tipos de disciplinas, 

tanto nas escolas com curso de pós-graduação (25%, 23% e 23%) quanto nas desprovidas dos 

mesmos (34%, 38% e 35%). 

 

Tabela 4 – Dados relativos à experiência acadêmica de acordo com o tipo de disciplina e de escola 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

1ª vez 0 4 9 0 1 3 9 15 6 1 4 1 5 10 8 1 5 4 

2 a 4 sem. letivos 25 19 14 2 5 5 25 23 29 3 6 5 25 21 19 5 11 10 

5 a 7 sem. letivos 12 27 17 1 7 6 33 31 35 4 8 6 25 29 23 5 15 12 

8 a 10 sem. letivos 0 8 14 0 2 5 0 4 12 0 1 2 0 6 13 0 3 7 

>10 sem. letivos 63 42 46 5 11 16 33 27 18 4 7 3 45 34 37 9 18 19 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 Diferentemente, a atuação profissional em Projeto de Arquitetura mostrou-se menos 

proeminente do que a experiência acadêmica dos professores e consideravelmente equilibrada 

em todas as três categorias disciplinares. ‘Negativas’ referentes à questão e ‘participações 

raras’ somaram 50%, 46% e 52% nos três grupos, respectivamente; assim como ‘pouca 

frequência com longos intervalos’ nesse tipo de trabalho: 40%, 36% e 29%. Entretanto, os 

itens referentes a atuações profissionais ‘mais assíduas’ somaram valores menos consistentes 

nas disciplinas pré-introdutórias (10%), enquanto que nos demais grupos resultaram um 

pouco mais representativos, com 18% para o segundo grupo e 19% para o terceiro (Figura 4). 

 
Figura 4 – Atuação profissional do professorado na área de projeto de AU de acordo com o tipo de disciplina. 

 

 

DISC. PRÉ-INTRODUTÓRIAS 

 

DISC. INTRODUTÓRIAS 

 

DISC. PÓS-INTRODUTÓRIAS 

T
O

D
O

S
 O

S
 P

A
R

T
IC

IA
N

T
E

S
 

 

 

  

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Em relação aos dados pormenorizados comparados por tipos de escolas (Tabela 5), 

observa-se que as variações ocorrem em mesmo sentido em alguns pontos e inverso em 

outros. No percurso entre disciplinas pré, introdutórias e pós-introdutórias: os itens de menor 

(ou não) atuação somados apresentam 88%, 46% e 52% para as os cursos com PGSS e 25%, 

46% e 58% para aqueles sem PGSS; no item intermediário constam 63%, 38% e 31% para os 

com PGSS e 59%, 39% e 18% para os sem PGSS; e, no de maior atuação 0%, 19% e 19% 

para o grupo de escolas com cursos de PGSS e 16%, 15% e 24% para aqueles sem PGSS. 

 

Tabela 5 – Dados relativos à atuação profissional do professorado de acordo com o tipo de disciplina e de escola 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Não 25 8 21 2 2 11 17 31 23 2 8 4 20 19 21 4 10 11 

Raramente 63 38 31 5 10 16 8 15 35 1 4 6 30 27 31 6 14 16 

Freq. c/ int. long. 12 35 29 1 9 15 59 39 18 7 10 3 40 36 29 8 19 15 

Freq. c/ int. curtos 0 4 8 0 1 4 8 15 12 1 4 2 5 10 8 1 5 4 

Sempre 0 15 11 0 4 6 8 0 12 1 0 2 5 8 11 1 4 6 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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B3 – Percepções dos professores sobre os discentes ingressantes nos CAUs 

 

 Percepções sobre a quantidade do repertório arquitetônico dos alunos centraram-se em 

‘baixa’ na maioria das respostas nos três agrupamentos disciplinares, que apresentaram 

valores aproximados em relação a esse quesito: 60% nas disciplinas pré-introdutórias, 48% 

nas introdutórias, e 52% nas pós-introdutórias; enquanto que ‘baixíssima’ oscilou entre 25%, 

25% e 10%, respectivamente; nesse mesmo sentido, inversamente, as respostas ‘média’ e 

‘alta’ somaram 15%, 27% e 38% (Figura 5). 

 

Figura 5 – Percepção docente acerca da quantidade do repertório dos alunos de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Nas escolas com PGSS as variações foram maiores do que naquelas sem PGSS em 

todos os itens. A resposta ‘média’ oscilou entre 12%, 23% e 37% nas escolas com PGSS e 

17%, 27% e 29% nas sem PGSS; ‘baixa’ variou entre 63%, 54% e 51% no primeiro 

agrupamento de escolas e 58%, 42% e 53% no segundo agrupamento; e ‘baixíssima’ oscilou 

entre 25%, 23% e 9% nas com PGSS e 25%, 27% e 12% naquelas sem PGSS. As respostas 

acerca de ‘alta’ foram pouco representativas nos dois agrupamentos escolares (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Dados relativos à percepção docente acerca da quantidade do repertório dos alunos. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Altíssima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 0 0 3 0 0 1 0 4 6 0 1 1 0 2 4 0 1 2 

Média 12 23 37 1 6 13 17 27 29 2 7 5 15 25 34 3 13 18 

Baixa 63 54 51 5 14 18 58 42 53 7 11 9 60 48 52 12 25 27 

Baixíssima 25 23 9 2 6 3 25 27 12 3 7 2 25 25 10 5 13 5 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 A qualidade do repertório arquitetônico dos alunos foi indicada como ‘baixa’ na 

maioria das respostas nos três agrupamentos disciplinares, que apresentaram valores 

aproximados em relação a esse tópico: 45% nas disciplinas pré-introdutórias, 50% nas 

introdutórias, e 42% nas pós-introdutórias; enquanto que ‘baixíssima’ oscilou entre 35%, 31% 

e 14%, respectivamente; nesse mesmo sentido, inversamente, as respostas ‘média’ e ‘alta’ 

somaram 20%, 19% e 44% (Figura 6). 

 

Figura 6 – Percepção acerca da qualidade do repertório dos alunos de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 Assim como na seção anterior, as percepções sobre qualidade do repertório nas escolas 

com PGSS apresentaram maiores variações do que naquelas sem PGSS em todos os itens. A 

resposta ‘média’ oscilou entre 13%, 15% e 46% nas escolas com PGSS e 17%, 19% e 35% 

nas sem PGSS; ‘baixa’ variou entre 37%, 46% e 40% no primeiro agrupamento de escolas e 

50%, 54% e 47% no segundo agrupamento; e ‘baixíssima’ oscilou entre 38%, 35% e 14% nas 

com PGSS e 33%, 27% e 12% naquelas sem PGSS. Em termos estatísticos, as respostas ‘alta’ 

foram pouco representativas nos dois agrupamentos escolares, tendo havido apenas três 

respostas totais (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Dados relativos à percepção docente acerca da qualidade do repertório dos alunos. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Altíssima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 12 4 0 1 1 0 0 0 6 0 0 1 5 2 2 1 1 1 

Média 13 15 46 1 4 16 17 19 35 2 5 6 15 17 42 3 9 22 

Baixa 37 46 40 3 12 14 50 54 47 6 14 8 45 50 42 9 26 22 

Baixíssima 38 35 14 3 9 5 33 27 12 4 7 2 35 31 14 7 16 7 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 Sobre o repertório dos alunos em relação à realidade local, os docentes advertiram ser 

majoritariamente ‘baixo’, condição que manteve valores equivalentes em relação a esse 

quesito: 50% nas disciplinas pré-introdutórias, 56% nas introdutórias, e 52% nas pós-

introdutórias; enquanto que ‘baixíssimo’ também pouco oscilou entre 20%, 13% e 21%, 

respectivamente; nesse mesmo sentido, as respostas ‘média’ e ‘alta’ somaram 30% (nesse 

caso, não havendo respostas acerca de ‘alto’), 31% e 27% (Figura 7). 

 

Figura 7 – Percepção do conhecimento do repertório local pelos alunos de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Ao pormenorizar os dados referentes às escolas com e sem cursos de pós-graduação, 

percebe-se que naquelas com PGSS, os valores são relativamente uniformes entre os grupos 

disciplinares: 0%, 4% e 3% para ‘alto’; 12%, 15% e 20% para ‘médio’; 63%, 62% e 57% para 

‘baixo’; e 25%, 19% e 20% para ‘baixíssimo’. Já nas escolas sem curso de PGSS, as variações 

foram um pouco mais representativas: 0%, 15% e 6% para ‘alto’; 42%, 27% e 29% para 

‘médio’; 42%, 50% e 41% para ‘baixo’; e 16%, 8% e 24% para ‘baixíssimo’ (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Dados relativos à percepção do conhecimento do repertório local pelos alunos. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Altíssimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto 0 4 3 0 1 1 0 15 6 0 4 1 0 10 4 0 5 2 

Médio 12 15 20 1 4 7 42 27 29 5 7 5 30 21 23 6 11 12 

Baixo 63 62 57 5 16 20 42 50 41 5 13 7 50 56 52 10 29 27 

Baixíssimo 25 19 20 2 5 7 16 8 24 2 2 4 20 13 21 4 7 11 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 Assim como nos casos anteriores, a percepção dos docentes sobre o conhecimento do 

repertório arquitetônico regional dos alunos foi tido como ‘baixo’ na maioria das respostas 

nos três grupos de disciplinas, que apresentaram valores oscilantes apenas entre os dois 

primeiros grupos: 65% nas disciplinas pré-introdutórias, 50% nas introdutórias, e 54% nas 

pós-introdutórias; ‘baixíssimo’ permaneceu constante nos três agrupamentos, com 30%, 29% 

e 29%, respectivamente; enquanto que ‘médio’ oscilou positivamente entre o primeiro e o 

segundo grupo, passando de 5% para 21%, e apresentando 15% no terceiro agrupamento, que 

também contabilizou 2% de referências a ‘alto’ (Figura 8). 

 

Figura 8 – Percepção do conhecimento do repertório regional pelos alunos de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Os dados separados por tipos de escola mostraram que naquelas com curso de PGSS, 

os valores são relativamente uniformes entre os grupos disciplinares: 0%, 8% e 11% para 

‘médio’; 63%, 65% e 66% para ‘baixo’; e 37%, 27% e 23% para ‘baixíssimo’. Já nas escolas 

sem curso de PGSS, as variações foram um pouco mais representativas: 8%, 34% e 24% para 

‘médio’; 67%, 35% e 29% para ‘baixo’; e 25%, 31% e 41% para ‘baixíssimo’. Com apenas 

uma resposta para ‘alto’, esse dado se mostra pouco relevante estatisticamente (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Dados relativos à percepção do conhecimento do repertório regional pelos alunos. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Altíssimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 1 

Médio 0 8 11 0 2 4 8 34 24 1 9 4 5 21 15 1 11 8 

Baixo 63 65 66 5 17 23 67 35 29 8 9 5 65 50 54 13 26 28 

Baixíssimo 37 27 23 3 7 8 25 31 41 3 8 7 30 29 29 6 15 15 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 A percepção sobre o conhecimento discente do repertório nacional mostrou-se 

bastante regular nos três agrupamentos disciplinares, pré, introdutórias e pós-introdutórias, 

tendo havido pequena variação, nesta ordem: para mais em relação à resposta ‘médio’, 90%, 

98% e 100%; e para menos em relação à ‘baixo’, 10%, 2% e 0% (Figura 9). As demais opções 

(‘baixíssimo’, ‘alto’ e ‘altíssimo’) não foram escolhidas em nenhum caso. 

 

Figura 9 – Percepção do conhecimento do repertório nacional pelos alunos de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Os dados visualizados separadamente por tipos de escola mostraram-se praticamente 

centrados na resposta ‘médio’, haja vista que ‘baixo’ foi escolhida apenas por um participante 

oriundo de escola com curso de PGSS e dois de escolas sem curso de PGSS, valores pouco 

relevantes estatisticamente (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Dados relativos à percepção do conhecimento do repertório nacional pelos alunos. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Altíssimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médio 100 96 100 8 25 35 83 100 100 10 26 17 90 98 100 18 51 52 

Baixo 0 4 0 0 1 0 17 0 0 2 0 0 10 2 0 2 1 0 

Baixíssimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Percepções sobre o conhecimento do repertório internacional centraram-se 

majoritariamente em ‘baixo’ nas respostas referentes aos três agrupamentos disciplinares, 

condição que oscilou para menos em relação aos três agrupamentos disciplinares: 65% nas 



245 

 

 

 

disciplinas pré-introdutórias, 42% nas introdutórias, e 40% nas pós-introdutórias; enquanto 

que ‘baixíssimo’ não apresentou constância, oscilando entre 25%, 39% e 19%, 

respectivamente. Entretanto, a opção ‘médio’ apresentou considerável variação positiva: 10%, 

19% e 41%, sendo esse último valor o produto da soma com a opção ‘alto’ (Figura 10). 

 

Figura 10 – Percepção do conhecimento do repertório internacional pelos alunos de acordo com o tipo de 

disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 As variações dos valores apresentam-se mais expressivos nas escolas com curso de 

PGSS. Considerando-se os três grupos de disciplinas, a opção ‘médio’ oscila positivamente 

entre o primeiro e o último resultado: 12%, 8% e 37%; ‘baixo’ varia para menos: 75%, 58% e 

46%; e ‘baixíssimo’ não apresenta tendência definida, oscilando entre 13%, 34% e 14%. Nas 

escolas sem curso de PGSS, ‘médio’ oscila para mais entre 8%, 31% e 35%; ‘baixo’ 

negativamente entre 59%, 27% e 29%; e ‘baixíssimo relativamente linear entre 33%, 42% e 

30% (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Dados relativos à percepção do conhecimento do repertório internacional pelos alunos. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPL. PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Altíssimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto 0 0 3 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 4 0 0 2 

Médio 12 8 37 1 2 13 8 31 35 1 8 6 10 19 37 2 10 19 

Baixo 75 58 46 6 15 16 59 27 29 7 7 5 65 42 40 13 22 21 

Baixíssimo 13 34 14 1 9 5 33 42 30 4 11 5 25 39 19 5 20 10 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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B4 – Posicionamentos dos docentes perante as disciplinas 

 

 Sobre o tipo de conhecimento utilizado nas disciplinas, as respostas apresentaram 

percentual semelhante de acordo com os três grupos disciplinares. Conhecimentos 

‘igualmente acadêmico e profissional’ apontaram 70%, 61% e 61%, respectivamente, nas 

disciplinas pré, introdutórias e pós-introdutórias; ‘predominantemente acadêmico’, nesta 

mesma ordem, 30%, 35% e 31%. Pequenas menções acerca de conhecimento 

‘predominantemente profissional’ ocorreram no grupo de disciplinas introdutórias (4%) e pós-

introdutórias (6%), além de 2% referentes ao ‘conhecimento acadêmico’ constante nesse 

último agrupamento disciplinar (Figura 11). 

 

Figura 11 – Tipo de conhecimento utilizado de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Os valores separados por tipos de escolas também se mantiveram equivalentes (Tabela 

12). No percurso entre as disciplinas pré, introdutórias e pós-introdutórias, os valores 

referentes ao conhecimento ‘predominantemente acadêmico’ constam, respectivamente, 25%, 

27% e 31% nas escolas com curso de PGSS, e 33%, 42% e 29% naquelas sem PGSS. Sobre 

os conhecimentos ‘igualmente acadêmico e profissional’ apresentaram-se 75%, 73% e 66% 

para o grupo com PGSS e 67%, 50% e 53% naquele sem PGSS. Os outros tipos de respostas 

ocorreram mais no grupo de escolas sem PGSS (5 professores, 9,09% total de respondentes) 

do que naquele com PGSS (1 professor, 1,45% do total de participantes desse grupo). 
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Tabela 12 – Dados relativos ao tipo de conhecimento utilizado de acordo com o tipo de disciplina e de escola 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO 

DISCIPLINA 
PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Acadêmico 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 1 

Pred. acadêmico 25 27 31 2 7 11 33 42 29 4 11 5 30 35 31 6 18 16 

Ig. acad. e profiss. 75 73 66 6 19 23 67 50 53 8 13 9 70 61 61 14 32 32 

Pred. profissional 0 0 3 0 0 1 0 8 12 0 2 2 0 4 6 0 2 3 

Profissional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Acerca da localização do repertório inserido nas disciplinas iniciais de Projeto de 

Arquitetura, percebe-se forte preferência do professorado por inserir repertório 

‘local/regional, nacional e internacional’, que se apresenta linear dentre os três agrupamentos 

escolares: 70%, 77% e 71%. Essa mesma constância ocorre para os dois demais grupos, 

havendo 25%, 19% e 23% de preferência por repertório ‘predominantemente nacional e 

internacional’ e 5%, 4% e 6% por ‘somente nacional e internacional’ (Figura 12). 

 

Figura 12 – Localização do repertório inserido de acordo com o tipo de disciplina. 

 

 

DISC. PRÉ-INTRODUTÓRIAS  DISC. INTRODUTÓRIAS 
 

DISC. PÓS-INTRODUTÓRIAS 

T
O

D
O

S
 O

S
 P

A
R

T
IC

IA
N

T
E

S
 

    

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Quando separados por tipos de escolas, os valores apresentam tendências semelhantes. 

Nas escolas com curso de PGSS, acerca do repertório LRNI os números apontam 63%, 81% e 

80% referentes à sequência de grupos disciplinares, 25%, 15% e 17% para PNI, e 12%, 4% e 

3% para SNI. Nas escolas sem curso PGSS, LRNI apresentou 75%, 73% e 53%, PNI alcançou 

25%, 23% e 35%, e SNI 0%, 4% e 12% (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Dados relativos à localização do repertório inserido de acordo com o tipo de disciplina. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos 

TIPO 

DISCIPLINA 
PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

LRNI 63 81 80 5 21 28 75 73 53 9 19 9 70 77 71 14 40 37 

PNI 25 15 17 2 4 6 25 23 35 3 6 6 25 19 23 5 10 12 

SNI 12 4 3 1 1 1 0 4 12 0 1 2 5 4 6 1 2 3 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Sobre a qualidade do repertório inserido pelos docentes, observam-se preferências por 

‘exemplares de qualidades variadas’ dentre os três agrupamentos escolares: 70%, 56% e 66%, 

valores que apresentaram oscilações pouco expressivas. Fato semelhante ocorre para a opção 

‘de alta/altíssima qualidade arquitetônica, havendo 10%, 19% e 15% das respostas referentes 

aos grupos disciplinares pré, introdutório e pós-introdutório, respectivamente. Já em relação à 

opção ‘de baixa, média e alta qualidades’, os percentuais apresentaram-se de forma mais 

linear: 20%, 25% e 19% (Figura 13). 

 
Figura 13 – Qualidade do repertório inserido de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Ao serem separados por tipos de escolas, os dados se comportaram de maneira um 

tanto diferente. Nas escolas com curso de PGSS, a opção ‘alta/altíssima’ – que não obteve 

respostas nas disciplinas pré-introdutórias – apontou para 0%, 31% e 20% das preferências, 

enquanto que nas escolas sem curso de PGSS, a sequência numérica apresentou-se 

decrescente: 17%, 8% e 6% das respostas. A opção ‘de qualidades variadas’, no caso do 

agrupamento de escolas com PGSS, concentrou a maioria das preferências no grupo 

disciplinar inicial, em sequência de respostas 75%, 54% e 57%; enquanto que naquelas sem 

PGSS os valores tenderam ao crescimento: 66%, 57% e 82%. ‘Baixa, média e alta’ não 
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apresentou tendência, obtendo 25%, 15% e 23% nas escolas com PGSS, assim como naquelas 

sem curso de PGSS: 17%, 35% e 12% (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Dados relativos à qualidade do repertório inserido de acordo com o tipo de disciplina. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos 

TIPO DISCIPLINA PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Alta/altíssima 0 31 20 0 8 7 17 8 6 2 2 1 10 19 15 2 10 8 

Qualidades variadas 75 54 57 6 14 20 66 57 82 8 15 14 70 56 66 14 29 34 

Baixa, média e alta 25 15 23 2 4 8 17 35 12 2 9 2 20 25 19 4 13 10 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Dentre os períodos históricos apresentados, a opção ‘atualidade’ mostrou-se como 

resposta preferida acerca do repertório arquitetônico inserido pelos docentes, obtendo ampla 

maioria com valores constantes entre 75%, 75% e 73% para a sequência disciplinar pré, 

introdutórias e pós-introdutórias. A segunda opção mais votada foi ‘final do século XX’ 

(período que mais se aproxima da ‘atualidade’ dentre as alternativas expostas) também com 

valores que pouco oscilaram: 15%, 15% e 8%. Opções por períodos mais remotos mostraram-

se mais heterogêneas à medida que evoluem os grupos disciplinares, apresentando valores 

(unitários ou somados) entre 10%, 10% e 18% (Figura 14). 

 

Figura 14 – Período histórico do repertório inserido de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Os dados referentes às escolas com e sem cursos de pós-graduação mostram que nas 

escolas sem PGSS foram detectadas respostas centradas apenas nos três grupos mais recentes 

e com valores que variaram positivamente para a ‘atualidade’ (66%, 80% e 88%) e 
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negativamente para o ‘final do século XX’ (17%, 12% e 6%) e ‘meados do século XX’ (17%, 

8% e 6%). Nas escolas com PGSS, diferentemente, os valores oscilaram negativamente para a 

‘atualidade’ (88%, 69% e 66%), tenderam à estabilidade para ‘final do século XX’ (12%, 19% 

e 14%) e variaram positivamente para os demais grupos: ‘meados do século XX’ (0%, 8% e 

11%), ‘início do século XX’ (0%, 4% e 6%), e ‘final do século XIX’ (0%, 0% e 3%). 

 

Tabela 15 – Dados relativos ao período histórico do repertório inserido. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos 

TIPO DISCIPLINA PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Atualidade 88 69 66 7 18 23 66 80 88 8 21 15 75 75 73 15 39 38 

Final do século XX 12 19 14 1 5 5 17 12 6 2 3 1 15 15 9 3 8 5 

Meados do século XX 0 8 11 0 2 4 17 8 6 2 2 1 10 8 8 2 4 4 

Início do século XX 0 4 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 3 

Final do século XIX 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 Sobre a possibilidade de considerar a origem dos alunos para o planejamento das 

disciplinas, a opção ‘muito relevante’ apresentou-se majoritária somente no grupo das 

disciplinas introdutórias, com 46% das preferências, enquanto que nas pré e pós-introdutórias 

apresentou, respectivamente, 20% e 31%. ‘Medianamente relevante’ obteve maioria no grupo 

de disciplinas pré-introdutórias, com 60%, e 31% para ambos os demais grupos disciplinares. 

As opções acerca da pouca importância em considerar-se a origem dos estudantes 

apresentaram números (somados ou não) que variaram positivamente em referência à 

evolução das disciplinas, com 20%, 23% e 38% (Figura 15). 

 
Figura 15 – Importância em considerar a origem dos alunos de acordo com o tipo de disciplina.  
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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              Nas escolas com curso de PGSS os dados mostraram que, em relação ao percurso de 

disciplinas pré e pós-introdutórias, houve variação positiva para as opções ‘muito’ (0%, 35% 

e 32%), ‘pouco’ (12%, 27% e 23%) e ‘quase irrelevante’ (0%, 4% e 11%); e oscilação 

negativa para ‘medianamente relevante’ (88%, 34% e 23%). Nas escolas sem curso de PGSS, 

a opção ‘muito’ obteve 33%, 58% e 29% das respostas, ‘medianamente’ 42%, 27% e 47%, 

‘pouco’ 25%, 8% e 24% e ‘quase irrelevante’ 0%, 7% e 0%. Desta forma, os dados 

demonstraram que, quando confrontados os resultados de escolas com e sem curso de PGSS, 

o professorado inserido nas últimas avalia como maior a importância em considerar-se a 

origem dos alunos (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Dados relativos sobre a importância em considerar a origem dos alunos. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPLINA PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Muito relevante 0 35 32 0 9 11 33 58 29 4 15 5 20 46 31 4 24 16 

Medianam. relevante 88 34 23 7 9 8 42 27 47 5 7 8 60 31 31 12 16 16 

Pouco relevante 12 27 23 1 7 8 25 8 24 3 2 4 20 17 23 4 9 12 

Quase irrelevante 0 4 11 0 1 4 0 7 0 0 2 0 0 2 8 0 1 4 

Totalm. irrelevante 0 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 2 4 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

  

 Com relação a considerar o repertório dos alunos, as respostas apresentaram-se 

positivas à medida que evoluem os grupos disciplinares, tendo a opção ‘muito relevante’ 

oscilado entre 40%, 48% e 54%. Em contrapartida, as opções ‘pouco’, ‘quase’ e ‘totalmente 

irrelevante’ somaram, respectivamente, 15%, 18% e 13%, sequência numérica relativamente 

uniforme. Já, ‘medianamente relevante’ variou para menos: 45%, 34% e 33% (Figura 16). 

 

Figura 16 – Importância em considerar o repertório dos alunos de acordo com o tipo de disciplina. 
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Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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 Vistas separadamente por tipos de escolas, as opções ‘muito relevante’ e 

‘medianamente relevante’ seguiram mesma tendência em ambos os grupos escolares, 

apresentando, respectivamente, 25%, 39% e 46% para as escolas com curso de PGSS e 50%, 

57% e 71% para as sem PGSS; e 50%, 42% e 37% para o primeiro grupo, e 42%, 27% e 23% 

no segundo grupo. Porém, as opções mais desfavoráveis em relação à importância em 

considerar o repertório do alunado somaram resultados que variam diferentemente: nas 

escolas com curso de PGSS, os valores oscilaram para menos entre 25%, 19% e 17%; já nas 

escolas sem curso de PGSS não apresentaram tendência linear, com valores entre 8%, 16% e 

6% (Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Dados sobre a importância em considerar o repertório dos alunos de acordo com o tipo de disciplina. 

ESCOLAS Com curso de PGSS Sem curso de PGSS Total 

NÚMEROS Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  Absolutos 

TIPO DISCIPLINA PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI PI IN SI 

Muito relevante 25 39 46 2 10 16 50 57 71 6 15 12 40 48 54 8 25 28 

Medianam. relevante 50 42 37 4 11 13 42 27 23 5 7 4 45 34 33 9 18 17 

Pouco relevante 25 15 11 2 4 4 8 4 6 1 1 1 15 10 9 3 5 5 

Quase irrelevante 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 

Totalm. irrelevante 0 0 6 0 0 2 0 8 0 0 2 0 0 4 4 0 2 2 

PGSS = pós-graduação stricto sensu; PI = disc. pré-introdutórias; IN = disc. introdutórias; SI = disc. pós-introdutórias. 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 
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APÊNDICE C 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

C.1 – Reprodução de documento apresentado e firmado pelos estudantes participantes 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, _______________________ tendo sido convidado(a) a participar como voluntário(a) do estudo:  

PERCEPÇÃO AMBIENTAL E CONCEPÇÃO DA PROPOSTA ARQUITETÔNICA: INTERAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE PROJETO DE ARQUITETURA, uma pesquisa que utilizará 

questionários, entrevista, observações, atividades e exercícios utilizados em sala de aula para a coleta de dados, 

recebi do professor doutorando GIULIANO ORSI MARQUES DE CARVALHO, responsável pela pesquisa, 

informações que me fizeram entender, sem dificuldades, que: 

 

a) o objetivo da pesquisa é investigar o conhecimento prévio do alunado como ponto de partida para a 

construção de diretrizes para o ensino de projeto; 

b) a importância deste estudo é a de fomentar o debate em torno de proposições pedagógicas para o 

ensino de arquitetura que considerem o conhecimento precedente do alunado; 

c) a coleta de dados desse estudo está prevista para ocorrer entre os meses de Setembro de 2014 e Março 

de 2015; 

d) participarão deste estudo alunos de quatro universidades; 

e) serão métodos/técnicas de pesquisa integrantes desse estudo: elaboração de desenhos; aplicação de 

questionários; realização de entrevistas;  

f) em cada universidade o estudo se desenvolverá de acordo com os seguintes passos: esclarecimento 

inicial sobre a pesquisa; distribuição e coleta de do termo de consentimento livre e esclarecido; coleta de 

dados, com aplicação dos métodos/técnicas citados no item anterior; análise das informações coletadas; 

apresentação dos resultados; 

g) meu nome não será divulgado na pesquisa, sendo o resultado de minha participação identificado por 

um código ou nome fictício; 

h) poderão ser utilizados excertos de meus desenhos ou depoimento (falado e/ou escrito), desde que sem 

identificação específica do(a) informante; 

i) caso eu deseje, me serão fornecidos mais esclarecimentos sobre quaisquer etapas da pesquisa. 

 

Ressaltamos que o método utilizado na pesquisa é predominantemente qualitativo, tendo como subsídios dados a 

serem extraídos exclusivamente de entrevistas, questionários e desenhos. Acreditamos que o maior benefício da 

pesquisa será ampliar a discussão na área de Arquitetura e Urbanismo sobre o aproveitamento do 

conhecimento precedente do aluno e sua percepção em relação ao lugar como pontos de partida e para a 

construção de diretrizes de ensino para Projeto de Arquitetura. Os participantes, estudantes ou professores, não 

terão nenhum benefício direto, a não ser a participação em atividades desenvolvidas em atelier de projeto, que 

servirão de subsídio para esta investigação. Não haverá remuneração e benefício material em relação ao 

trabalho realizado. Os participantes não terão quaisquer despesas ou compensação material com a atividade, 

ficando quaisquer custos sob a responsabilidade do pesquisador. Caso o participante comprove que a pesquisa 

o prejudicou de alguma maneira, terá acesso ao ressarcimento e indenização correspondentes a este prejuízo. 

Não haverá procedimentos invasivos nem qualquer perigo à segurança dos participantes: estudantes e 

professores permanecerão dentro de sua sala de aula ou de trabalho, e exporão individualmente (através de 
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desenhos, textos e respostas de questionários) suas percepções sobre o ambiente que os cerca e suas ideias 

sobre projeto de arquitetura, e os docentes também comentarão os programas de suas disciplinas. A pesquisa 

não objetiva adentrar na intimidade dos estudantes ou docentes. O caráter das questões não tem potencial para 

gerar constrangimentos. A diferença entre a participação de discentes e docentes é que os primeiros terão 

participação presencial e os segundos poderão responder de modo presencial ou por e-mail. 

O material coletado ocorrerá em papel (textos, questionários e desenhos) e será posteriormente digitalizado. A 

armazenagem será feita em meio digital, sob responsabilidade do pesquisador que a manterá em sigilo e com a 

garantia da privacidade dos participantes Após o término da tese de doutoramento, todo e qualquer material 

dessa natureza será descartado. 

Este documento (TCLE) será assinado em duas vias, ficando uma com o pesquisador e outra com o participante 

voluntário. Garantimos a total liberdade do participante em recusar-se, a qualquer tempo sem penalização, a 

participar ou retirar-se da pesquisa. Por fim, ressaltamos que o pesquisador cumpre as exigências contidas nos 

itens IV.3 e IV.4 da Resolução nº466/12-CONEP. 

Finalmente, tendo eu compreendido tudo o que me foi informado sobre o mencionado estudo e estando 

consciente dos meus direitos e das minhas responsabilidades, compreendendo a importância da minha 

colaboração para a realização dessa pesquisa, CONCORDO LIVREMENTE EM PARTICIPAR, sem que para 

isso tenha sido obrigado de qualquer maneira. 

 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do participante voluntário da pesquisa) 

Endereço 

domiciliar:___________________________________________________________________ 

Telefones para contato: _____________________________________________________________ 

Endereço eletrônico: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

 
 

____________ , ____ de ____________ de 20___. 

 

 

Pesquisador Responsável: Giuliano Orsi M. de Carvalho 

Quadra 404 Norte; Avenida NS 2; Lote 2; Ap. 101-A; Palmas (TO) 

Telefones: (63) 3232-8094; (63) 8119-5713; e-mail: giulianoorsi@gmail.com 
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C.2 – Reprodução de Parecer consubstanciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 
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APÊNDICE D 
ESTUDO COM ALUNOS: DETALHAMENTO DO INSTRUMENTO 

 

 

D1 – Questionário: Perfil do alunado 

Nome completo do aluno/ e-mail: 

Data e cidade de nascimento/ cidade de criação: 

 

Responda as questões a seguir: 

 

1. Em quais lugares/cidades você viveu? Liste-os em sequência cronológica informando a época 

em que ali morou (ao menos o ano). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Em sua opinião, dentre os lugares/cidades onde viveu (indicados na questão 1) quais os dois 

mais marcantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. O que mais lhe chama a atenção nos lugares/cidades indicados na questão 2?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Qual a sua relação com Natal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Caso Natal não seja um dos lugares mais marcantes onde viveu (resposta 2), cite algo que lhe 

chama a atenção na cidade. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Em quais lugares você estudou? Liste-os em sequência cronológica informando a época em 

que esteve ali (ao menos o ano). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Você já trabalhou ou estagiou? Em caso positivo, liste o(s) lugar(es) em que isso aconteceu. 

Use sequência cronológica informando a época em que isso aconteceu (ao menos o ano). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Você tem contato com algum tipo de trabalho relacionado à área de AU? (como trabalho de 

familiares ou amigos, assistir ou participar da construção da casa da família, morar ao lado 

de construtora, etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

D2 – Mapa Mental: Sequência de instruções para o desenho 

 

a) O que a palavra “Cidade de ______” (utilizar o nome da cidade onde o procedimento está 

sendo executado) sugere a você? Informe ideias e símbolos que lhe venham em mente 

(duração: 3 minutos). 

 

b) Em sua opinião, qual o local mais importante da Cidade de _____? Gostaria que fizesse um 

mapa esquemático desse local. Desenhe-o como se estivesse descrevendo a cidade para um 

estranho, incluindo todas as características principais. Não esperamos que você nos 

apresente um desenho perfeito, mas apenas um esboço do mapa (duração: 10 minutos). 

 

c) Indique e desenhe com detalhes o trajeto completo (em sequência) que você realiza ao se 

deslocar de casa para a universidade. Informe as coisas que você vê, ouve ou sente ao longo 

desse percurso. Informe indicações que você daria a um estranho para que ele conseguisse 

fazer o mesmo caminho e chegar à universidade. Descreva as emoções que sente ao longo das 

diferentes partes do trajeto (duração: 15 minutos). 

 

d) Escreva, sem apontá-los no mapa, sobre os 5 elementos mais marcantes da cidade. Depois os 

indique no mapa (duração: 5 minutos). 

 

e) Escolha um desses 5 elementos. Pense no local em que se encontra o elemento e o indique no 

mapa. Depois, explique como faria para identificar esse local caso estivesse de olhos 

vendados? Que emoção sente a respeito desse elemento? (duração: 7 minutos). 

 

f) Descreva rapidamente como é sua relação com o mundo virtual (sites, games, redes sociais, 

etc.) (duração: 10 minutos). 
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D3 – Teste: Preferências estético-arquitetônicas (aplicado em três partes independentes) 

 

PARTE I 

Nome complete do aluno:  

 
 

ENUNCIADO 

Cite 3 obras que você considera referenciais para a Arquitetura: 

 

Obra 1: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Por que é um referencial? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a dimensão mais evidente nesta obra? 

□1= técnica/tecnológica   □2= estética   □3= funcional    □4= outra, qual? _______________ 

 

 
 

Obra 2: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Por que é um referencial? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a dimensão mais evidente nesta obra? 

□1= técnica/tecnológica   □2= estética   □3= funcional    □4= outra, qual? _______________ 

 

 
 

Obra 3: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Por que é um referencial? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual a dimensão mais evidente nesta obra? 

□1= técnica/tecnológica   □2= estética   □3= funcional    □4= outra, qual? _______________ 
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PARTE II 

Nome complete do aluno: 

 

ENUNCIADO 
 

Dentre as 3 obras citadas como referenciais (parte I do teste), escolha uma para descrever 

brevemente o seu programa arquitetônico e ilustrar as áreas internas da edificação. 

 

Obra escolhida:_____________________________________________________________________ 

 

Programa arquitetônico básico/resumido: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ilustração das áreas internas (plantas, cortes ou perspectivas): 

 

 

 

PARTE III 

Nome complete do aluno: 

 

 

ENUNCIADO 
 

Nas páginas a seguir apresentamos 30 imagens externas de edifícios. Solicitamos que você marque 

uma alternativa (atribuindo uma nota) para cada imagem de acordo com as suas preferências 

estéticas. 

 

 

01 02 03 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 
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04 05 06 

   
□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

 

 

 
 

 

07 08 09 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

 

 

10 11 12 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 
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13 14 15 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

 

 

 

 

 

 

 

16 17 18 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

19 20 21 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 
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22 23 24 

   
□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

 

 

25 26 27 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

 

 

28 29 30 

   

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 

□1= não gosto 

□2= gosto pouco 

□3= gosto medianamente 

□4= gosto muito 

□5= gosto muitíssimo 
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Em sua opinião, as suas preferências estéticas mudaram depois do contato com o curso de AU? 

□1= sim 

□2= não 
 

Em caso positivo, dentre as 30 imagens acima, circule 2 imagens que exemplificam obras que 

provavelmente você não gostasse antes do ingresso no curso de AU. 

 

 

D4 – Questionário complementar ao exercício “A Casa dos desejos” 

 

 
Nome completo do aluno: 

Responda as questões a seguir: 

 

 
1. Quando desenhou a casa dos seus sonhos, o que lhe serviu de inspiração? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Caso pudesse reiniciar o desenho o faria diferente? Seria outra casa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. A palavra “casa” (constante no enunciado) o impediu de imaginar outras modalidades de 

moradia, como apartamentos, por exemplo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Como você avalia o resultado do desenho em relação à Casa dos Sonhos idealizada na 

memória? Gostaria de desenhar algo que não foi possível? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

PAINEL DE EXPERTS 

 

 

E1 – Pormenores acerca do Painel de Experts 

Os procedimentos que envolveram este estudo iniciaram-se através de mensagens-convites 

via Internet, transmitidas a 30 professores doutores (vinculados a programas de pós-graduação 

em AU brasileiros) para comporem um painel de experts com o objetivo de reduzir a 

parcialidade de nossas escolhas em torno do exercício Preferências estético-arquitetônicas. 

Ao todo, 13 professores1 (de 10 diferentes programas) responderam ao questionário (enviado 

em plataforma do Google Drive), sendo que 9 participantes fizeram observações a respeito. 

Dentre as manifestações recebidas, estas apontaram para: 

a) questionamentos acerca da “delicadeza/dificuldade” para “enquadramento de obras em 

determinados grupos estilísticos” (1 caso); 

b) solicitações de maiores informações sobre os objetivos da pesquisa (2 casos); 

c) dificuldades em manusear, enviar e saber se foram recebidas as respostas do 

questionário (3 casos); 

d) observações elogiosas e desejos de sucesso (4 casos). 

Em consonância com as observações dos dois participantes que solicitaram maiores 

informações sobre o questionário e à pesquisa em si; incorporamos ao enunciado da 

mensagem o tópico Questão Investigada e Método, antes excluída propositalmente com o 

intuito de não desviar a atenção dos professores e reduzir o tempo para leitura do material por 

eles. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nome dos professores participantes e respectiva instituição: Doris Kowaltowski (Unicamp), Eneida Maria 

Souza Mendonça (UFES), Eugenio Fernandes Queiroga (FAU-USP), Guilherme Lassance (UFRJ), Gustavo 

Rocha-Peixoto (UFRJ), Luiz Amorim (UFPE), Maísa Veloso (UFRN), Márcio Cotrim Cunha (UFPB), Natália 

Miranda Vieira (UFRN), Paulo Afonso Rheingantz (UFRJ), Rodrigo Espinha Baeta (UFBA), Rubenilson Brazão 

Teixeira (UFRN), e Wilson Ribeiro dos Santos Junior (PUC-Campinas). 
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E2 – Imagem de formulário virtual (do Google Drive) enviado aos especialistas 

 

PAINEL DE EXPERTS 

Seleção de exemplares arquitetônicos representativos de grupos 

*Obrigatório 

Nome do(a) professor(a) * 

 

Instituição * 

 

QUESTÃO INVESTIGADA E MÉTODO 

Como parte de tese em desenvolvimento, investigaremos a percepção e preferência estética de estudantes de 

graduação em AU. Para tanto, aplicaremos um teste com turmas separadas por períodos de um ano (primeiro, 

terceiro, quinto, sétimo e nono semestres). O instrumento utilizado é inspirado em teste formulado por Akalin et alii 

(2009), que investiga as preferências do alunado em relação a fachadas de residências de estilos variados. O teste 

conterá 30 imagens externas de edifícios (representativos de 10 diferentes grupos arquitetônicos/estilísticos, sendo, 

portanto, 03 exemplares/imagens para cada grupo). Todas as imagens serão referenciadas pela literatura 

arquitetônica, mas sem identificação. Será solicitado aos alunos que atribuam notas a cada imagem variando de 1 a 

5 ( 1=não gosto; 2=gosto pouco; 3=gosto medianamente; 4=gosto muito; 5=gosto muitíssimo). A fim de reduzir a 

parcialidade das percepções individuais dos pesquisadores, estamos convidando em torno de 15 professores de 

programas de pós-graduação em AU (painel de experts) para nos ajudarem na escolha das imagens a serem 

apresentadas aos estudantes. Contamos com a sua participação respondendo as questões a seguir.  

ENUNCIADO DA PESQUISA 

A seguir apresentamos 10 questões, cada uma delas representa um grupo arquitetônico. As questões são compostas 

por 05 imagens de obras arquitetônicas (a, b, c, d, e) que procuram caracterizar um estilo. Dentre os exemplares de 

cada grupo, selecione 02 que, em sua opinião, são os mais representativos do grupo. Por favor, indique apenas 02 

exemplares, logo, caso prefira incluir outra obra arquitetônica, selecione apenas 01 dentre aquelas que indicamos e 

inclua esta outra nova obra no primeiro campo indicado. Se não concordar com nenhuma das nossas sugestões, 

indique 02 novas obras no segundo campo indicado. Ao final de cada grupo, existe a possibilidade de fazer 

comentários sobre os exemplares pré-selecionados ou sobre a questão em si no campo "observações". 

GRUPO 01 

 

 a) Casa Savoye. Poissy, 1928. Le Corbusier. 

 b) Casa Tugendhat. Brno, 1929. Ludwig Mies van der Rohe. 

 c) Casa Feininger. Dessau, 1926. Walter Gropius. 

 d) Casa Schröeder. Utrecht, 1924. Gerrit Rietveld. 

 e) Casa Weissenhofsiedlung. Stuttgart, 1927. Hans Scharoun. 
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GRUPO 02 

 

 a) Chiswick House. Chiswick, 1729. Lord Burlington. 

 b) Holkham Hall. Norfolk, 1734. William Kent. 

 c) Palácio Monticello. Charlottesville, 1768-1809. Thomas Jefferson. 

 d) Kenwood House. Hampstead, 1764-1779. Robert Adam. 

 e) Le Petit Trianon. Versalhes, 1762-1768. J. A. Gabriel. 

GRUPO 03 

 

 a) Edifício Montecatini. Montecatini Terme, 2005-2008. Aldo Rossi. 

 b) The science library. Irvine, 1988. James Stirling e outros. 

 c) Casa Vanna Venturi. Filadélfia, 1959-64. Robert Venturi. 

 d) St. Coletta School. Washington D.C., 2001-2006. Michael Graves. 

 e) Les Arcades Du Lac. Paris, 1982. Ricardo Bofill. 

GRUPO 04 

 

 a) Centro Stata, M.I.T. Cambridge, 2004. Frank O. Gehry. 

 b) Edifício sede da Architecture Foundation. Londres, 2005. Zaha Hadid. 

 c) Casa em Bordeaux. Bordeaux, 1998. Rem Koolhaas. 

 d) Aronoff Center. Cincinnati, 1988-96. Peter Eisenman. 

 e) Villa (residência prototípica). 2009. Daniel Libeskind. 
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GRUPO 05 

 

 a) Glass House. Conecticut, 1949. Philip Johnson. 

 b) Fansworth House. Illinois, 1945-51. Ludwig Mies van der Rohe. 

 c) Casa das Canoas. Rio de Janeiro, 1951-53. Oscar Niemeyer. 

 d) Casa de Vidro. São Paulo, 1951. Lina Bo Bardi. 

 e) Casa Curutchet. La Plata, 1949-53. Le Corbusier. 

GRUPO 06 

 

 a) Centro Georges Pompidou. Paris, 1977. Renzo Piano e Richard Rogers. 

 b) Lloyd's Building. Londres, 1986. Richard Rogers. 

 c) Gare do Oriente. Lisboa, 1998. Santiago Calatrava. 

 d) HSBC Building. Hong Kong, 1978-85. Norman Foster. 

 e) Schlumberger Cambridge Research. Cambridge, 1985. Michael Hopkins. 

GRUPO 07 

 

 a) Teatro Goiânia. Goiânia, 1940-42. Jorge Félix. 

 b) Sherbrooke Hotel. Miami, 1947. MacKay e Gibbs. 

 c) Edifício Chagas Dória. Belo Horizonte, 1934. Alfredo Carneiro Santiago. 

 d) Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo, 1942. Jacques Pilon. 

 e) Niagara Mohawk Building. Nova Iorque, 1932. Bley e Lyman. 
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GRUPO 08 

 

 a) Palácio da Pena. Sintra, 1836. Willhelm Ludwig Eschwege e Nicolau Pires. 

 b) Strawberry Hill. Londres, 1749-76. Horace Walpole. 

 c) Cragside. Northumberland, 1863. Richard Norman Shaw. 

 d) Royal Pavilion. Brighton, 1786-1823. John Nash e outros. 

 e) Harlaxton Manor.  Lincolnshire, 1837-45. Anthony Salvin. 

  
GRUPO 09 

 

 a) Escola Pedro II. Belo Horizonte, 1926. Carlos Santos. 

 b) Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro, 1922. Archimedes Memoria. 

 c) Prefeitura Municipal. Teresópolis, 1927. 

 d) Pouso da Maioridade. Serra do Mar (SP), 1922. Victor Dubugras. 

 e) Casa Lusa. 1917-24. Ricardo Severo. 

  
GRUPO 10 

 

 a) Casa Batlló. Barcelona, 1875-77. Antoni Gaudí. 

 b) Hôtel Léon Nozal. Paris, 1904. Hector Guimard. 

 c) Casa Tassel. Bruxelas, 1893. Victor Horta. 

 d) Hietzin Pavilion. Viena, 1898. Otto Wagner. 

 e) Palácio Cifra “Cifrapalota”.  Kecskemét, 1902. Márkus Géza 
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E3 – Resultados obtidos 

O Quadro exprime sinteticamente os resultados obtidos em votação realizada pelos 13 

professores que compuseram o painel. Embora o resultado, por si, mereça uma análise 

criteriosa; para esta pesquisa interessa seu efeito na continuidade do trabalho realizado. Nesse 

sentido, note-se que nenhum item obteve unanimidade (ou seja, foi votado por todos os 

participantes – o maior consenso foi de 10 votos) e que, de modo geral, só foram incluídas no 

questionário entregue aos estudantes obras indicadas por, no mínimo, 03 especialistas. 

 

Quadro 1 – Resultados obtidos em painel de experts. 

N
° 

G
R

U
P

O
 “OBRAS MAIS REPRESENTATIVAS” – RESULTADO VOTAÇÃO PAINEL DE EXPERTS 

OBRAS MAIS VOTADAS (ELEITAS) OBRAS MENOS VOTADAS 
OUTRAS OBRAS 

INDICADAS* 
1 2 3 4 5 

01 Casa Savoye 
Casa 

Tugendhat 

Casa 

Schröeder  

Casa 

Feininger 

Casa 

Weissenhofsied. - 

(11 votos) (6 votos) (6 votos) (2 votos) (1 voto) 

02 
Chiswick 

House 

Le Petit 

Trianon 
Holkham Hall 

Palácio 

Monticello 
Kenwood House The Altes Museum 

(1) 
(7 votos) (6 votos) (5 votos) (4 votos) (3 votos) 

03 

Casa V. 

Venturi 

Ed. 

Montecatini 

Les Arcades 

Du Lac 

St. Coletta 

School 

The Science 

Library 

Piazza d’Italia (1) 

Plocek House (1) 

Riva S. Vitale (1) 

Rainha Sucata (1) 
(11 votos) (5 votos) (3 votos) (2 votos) (1 voto) 

04 

 

Centro Stata 

M.I.T. 

 

Villa (resid. 

prototípica) 

 

Aronoff 

Center 

 

Casa em 

Bordeaux 

 

Ed. Architecture 

Foundation 

Museu Judaico (2) 

Guggenheim Bilbao 

(2) 
(6 votos) (5 votos) (5 votos) (5 votos) (1 voto) 

05 

 

Farnsworth 

House 

 

Casa das 

Canoas 

 

Casa de 

Vidro 

 

Glass House 

 

Casa Curutchet 
Casa de Maria e 

Oscar Americano (1) 

(11 votos) (8 votos) (4 votos) (2 votos) - 

06 

 

Centro 

Pompidou 

 

Lloyd’s 

Building 

 

HSBC 

Building 

 

Gare do 

Oriente 

 

Schlumberger 

Research 
Complexo Olímpico 

de Munique (1) 

(9 votos) (7 votos) (5 votos) (3 votos) (1 voto) 

07 

 

Biblioteca M. 

de Andrade 

 

Sherbrooke 

Hotel 

 

Ed. Chagas 

Dória 

 

Teatro 

Goiânia 

 

Niagara Mohawk 

Building 

Elevad. Lacerda (1) 

H. Colecionador (1) 

C. Bombeiros Passy 

(1) (7 votos) (5 votos) (5 votos) (5 votos) (1 voto) 

08 
 

Royal Pavilion 

 

Palácio da 

Pena 

 

Strawberry 

Hill 

 

Harlaxton 

Manor 

 

Cragside 

Northumberland - 

(9 votos) (8 votos) (6 votos) (2 votos) (1 voto) 

09 

 

Escola Pedro 

II 

 

Casa Lusa 

 

Pouso da 

Maioridade 

 

Museu Hist. 

Nacional 

 

Prefeitura 

Teresópolis 
Instituto de 

Educação RJ (1) 

(8 votos) (6 votos) (5 votos) (3 votos) (3 votos) 

10 
 

Casa Batlló 

 

Casa Tassel 

 

Hôtel Léon 

Nozal 

 

Hietzin 

Pavilion 

 

Palácio 

Cifrapalota - 

(10 votos) (9 votos) (4 votos) (3 votos) - 

* O número entre parênteses se refere à quantidade de vezes que a obra foi indicada.
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APÊNDICE F 
TEXTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO ‘A CASA DOS DESEJOS’ 

 

 

Relação de todos os textos, identificados por codificação do alunado, ajustados para 

processamento em software (Iramuteq). 

 

Li-2014.2/n°01/M-18/A1-C1-(Dc3/Dm1)=4,0 

É simples, funcional, ligada à natureza, em madeira escura, com espaços grandes onde possa praticar desporto.  

Li-2014.2/n°02/F-19/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É amarela, amarelo pastel. Tem 2_pisos, não_muito_grande mas também não_pequena. Tem uma grande_porta 

castanha no lado esquerdo da casa, do portão e do pequeno_jardim. Nas traseiras da casa tem uma pequena 

porta, também castanha mas um castanho mais claro. Nas traseiras da casa há um jardim um pouco maior do 

que o jardim da parte da frente e nele uma pequena piscina com chão de madeira à volta. A casa tem 

grandes_janelas brancas com portadas e cortinas com flores. Tem uma pequena varanda com uma porta igual 

às janelas que dá para o meu quarto. E tem um sótão que por fora parece o telhado e tem uma janela no teto, 

com vista para o céu.  

Li-2014.2/n°03/F-19/A1-C1-(Dc3/Dm2)=4,5 

Seria minimalista. É simples, tem utilidade e pacificidade seriam os termos base para me inspirar no projeto de 

minha casa de sonho. Salas largas, paredes brancas, grandes_janelas de modo a que me sentisse calma, 

tranqüila. Talvez o único elemento estético mais elaborado que utilizaria seria uma pequena fonte no meio de 

uma sala aberta, e nela estaria uma estética barroca que contrastaria com toda a habitação.  

Li-2014.2/n°04/F-18/A3-C3-(Dc2/Dm2)=8,0 

É envidraçada em um ou 2 lados da casa, com madeira a complementar, é essencialmente moderna mas quero 

que tenha um telhado. Gostava que fosse de 2_pisos, com um enorme_jardim e uma piscina. Não sei se gostava 

que fosse uma casa de cidade ou mais campestre, rodeada de árvores. Estou indecisa ainda. Não_muito_grande 

mas que tenha bastante espaço. Para mim, a repetição de espaços, tipo a cozinha, é desnecessária. 

Li-2014.2/n°05/M-19/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É moderna, não_muito_grande, de forma a ser confortável e baseada numa estética simples. 

Li-2014.2/n°06/F-18/A3-C1-(Dc2/Dm2)=6,0 

Será uma casa iluminada e com muito espaço amplo dentro e fora da casa. E num espaço com natureza em 

redor. A casa terá muitas janelas. 

Li-2014.2/n°07/M-21/A1-C2-(Dc3/Dm3)=6,0 

Terá bem_estar a cada vez que entro nela, satisfazer todas as minhas necessidades básicas e ser confortável,  

pois depois de um dia de trabalho é disso que mais necessito. Terá certamente, também, de ter pelo menos uma 

divisão toda em madeira e outra em que veja a partir do interior uma grande paisagem, ou seja, com paredes de 
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vidro e uma decoração um pouco moderna. Gostava que cada divisão tivesse a sua história ou cultura de forma 

que tivesse uma sensação diferente em cada espaço que me situasse.  

Li-2014.2/n°08/M-22/A2-C1-(Dc2/Dm1)=4,5 

Será funcional e com a esposa que eu precise. 

Li-2014.2/n°09/M-20/A1-C3-(Dc3/Dm3)=7,0 

É uma maravilha arquitetônica, quer para mim, o seu ocupante, quer para os meus vizinhos que a vêem e os 

transeuntes que não a evitam quando passam pelo meu bairro, mas porquê? É uma casa que sozinha é bonita, 

mas que no seu contexto urbano parece uma peça de puzzle, ainda que mais bonita que as restantes, é uma parte 

fundamental do tecido urbano que revitaliza a parte da cidade aonde está integrada, não por ser diferente, mas 

por ser o elemento que equilibra o meio. Exteriormente, é uma casa que apresenta as matérias_primas que lhe 

dão forma numa das formas mais cruas possíveis, o aço, o vidro, a pedra e a madeira foram escolhidas tanto 

devido às suas propriedades de resistência, assim como na sua beleza num estado quase despido de 

preconceitos. Um pequeno canteiro com árvores de fruto de médio porte providenciam com as suas copas 

privacidade para os ocupantes no interior. No seu interior, sóbrio como o seu exterior, as madeiras e as 

qualidades da pedra são a única decoração de que a casa necessita. 

Li-2014.2/n°10/M-18/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

Seria uma casa bem simples, mas com um pátio_grande, a casa seria uma casa normal, mas espaçosa, para ter 

uma boa sala_de_estar e uma divisão com uma temática mais de diversão e de relaxamento com amigos. No 

exterior uma piscina, um campo de basket e uma churrasqueira para fazer churrascos ao almoço de domingo. 

Li-2014.2/n°11/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm3)=4,5 

Só precisa de lá ter quem eu gosto. A casa precisa ser completamente funcional, se possível ecológica (em 

termos de eletricidade, materiais, etc). Espaçosa, iluminada, junto a uma praia, mas também a uma cidade. 

Moderna, com algumas paredes de vidro, o espaço arquitetônico harmônico, geométrico, mas não_regular nem 

habitual. Tem que ter pormenores pessoais e únicos. Esculturas, fontes e uma piscina. 

Li-2014.2/n°12/F-18/A3-C2-(Dc3/Dm3)=8,0 

Terá um enorme_jardim e uma piscina em L. Teria um alpendre na parte traseira da casa que daria acesso à 

piscina. A grande_cozinha, pois acho que é um espaço de grandes_manobras e no centro teria a chamada ilha. 

A sala_de_estar e a sala_de_jantar seria em conjunto com a cozinha, apenas com um balcão a separar. A sala e 

a cozinha teriam janelas suficientes para tornar o ambiente esteticamente agradável e a entrada de luz fosse 

suficiente para que não fosse necessária a utilização de luzes durante o dia. Os quartos teriam todos uma 

casa_de_banho privada e um pequeno quarto que só teria acesso pela casa_de_banho, que seria o closet. 

Li-2014.2/n°13/F-17/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

Tem de ser agradável, e que me faça querer viver lá, não sentindo inveja de mais nenhuma outra. Tem piscina, 

um grande relvado onde possa jantar com os amigos e passar bons momentos criando novas memórias. Tem 

pelo menos 3_quartos, já pensando no futuro e tem de ser branca, com alguns toques de preto e cinzento aqui e 

ali. Tem uma sala acolhedora, com lareira para tornar agradáveis os dias de inverno e janelas de parede inteira 

para ter luz natural durante o dia. Uma grande_cozinha, com espaço para receber a família toda. Na fachada 

estará um alpendre para tomar o meu café da manhã. 
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Li-2014.2/n°14/M-19/A2-C1-(Dc2/Dm2)=5,0 

Tem que ser, bem iluminada e muito acolhedora. Tem que ter fundamentalmente estas características em 

particular. À parte disso convém ser ampla e com um ambiente natural, rodeada de natureza. Esteticamente não 

pode ter muita decoração. Poucos quadros, poucos enfeites, etc. 

Li-2014.2/n°15/M-30/A1-C2-(Dc3/Dm3)=6,0 

Se trata de uma habitação inserida num contexto natural, mais propriamente no Alto Minho. Que faz uma 

comunicação já adjacente e uma infraestrutura contemporânea que comunica entre si e com a natureza. O 

interior contemporâneo faz uma profunda ‘comunicação’ com o exterior. Ambos os limites estão tão 

aproximados que poderíamos dizer que existe uma pequena espessura que os separa. A casa tem uma fachada 

de vidro, é revestida em capoto se estende ao longo do terreno. Poderíamos determinar que se trata duma 

extensão do terreno e da casa de pedra que já era existente. 

Li-2014.2/n°16/M-17/A1-C2-(Dc2/Dm3)=5,5 

É um prédio, num sítio movimentado estilo Nova York, Manhattan, mas calmo. Quero um prédio rústico e 

espaçoso, interior de tijolo ou uma imitação. Possivelmente num 10° ou 11° andar. 

Li-2014.2/n°17/F-18/A2-C1-(Dc2/Dm2)=5,0 

É diferente de todas as outras casas de sonho. É marcada pela irreverência, pela individualidade e pelo inédito 

enquanto um todo que nada mais é do que um conjunto de partes trabalhadas ao pormenor e detalhe. A casa dos 

meus sonhos vai ser pensada e refletida e poderá levar anos até que esteja concluída, tendo eu perfeita noção 

que a sua conclusão será tão certa como a da Sagrada_Família. Linhas modernas e retas em conjugação com 

uma estética clássica e romântica farão parte do ideal. Harmonia e autenticidade, controvérsia e charme. 

Li-2014.2/n°18/F-18/A1-C3-(Dc2/Dm3)=6,5 

É uma casa simples com a fachada branca, que esteja construída num ambiente natural. Não desejo que essa 

casa muito_grande, para me sentir confortável. Gostaria também que tivesse um lugar na natureza onde me 

sinta feliz e realizada. 

Li-2014.2/n°19/F-19/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É onde sinta bem_estar. Luminosa e fresca com pontos de cor e com traços retos. Com um jardim cheio de 

árvores e uma bela piscina onde possa estar com minha família. Simples e confortável. 

Li-2014.2/n°20/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É transparente. Não tem forma definida e vai mudando consoante o que quer e o que eu quero. É do gênero de 

uma bolha, rodeada de um enorme_jardim e lindo. A minha casa é feita de vidro. 

Li-2014.2/n°21/F-18/A3-C1-(Dc2/Dm1)=5,5 

É uma vivenda de 3_pisos, amarela, com imensas janelas. Também gostava que tivesse um jardim à frente e um 

terraço pequeno nas traseiras. Uma vivenda antiga mas que pudesse ser reconstruída, de forma a ter tetos altos 

e em vez de sótão, uma cave com umas janelinhas para o exterior. O telhado seria em telhas de cor de tijolo e 

em forma de pirâmide retangular. 
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Li-2014.2/n°22/F-18/A1-C1-(Dc3/Dm3)=5,0 

Deverá ser simples e não muito ornamentada, com espaços ao ar_livre e varandas a ligar os quartos e a sala 

com vista para o mar. Os quartos são espaçosos e de paredes brancas. De um modo geral com um estilo 

minimalista, mas com alguns pormenores marroquinos na mobília e na divisão da sala, como os tapetes e cores 

variadas e quentes nas paredes. A cozinha tem de ser o mais funcional possível com uma “ilha” no centro, em 

madeira, e os tampos do balcão em tons claros, próximos do branco. À entrada há um espelho largo e alto, à 

direita, quando se entra, e de seguida se estende um corredor largo que dá acesso a todas as divisões, sendo que 

a porta para a sala é de vidro com largura mínima de 2 metros e as restantes portas iguais e em tom claro. 

Li-2014.2/n°23/F-18/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

É espaçosa, mas não_muito_grande. Acolhedora e com cores neutras no exterior. Deverá ter um quarto com 

grandes_janelas, onde eu dormirei. A cozinha deverá ser de cores claras e com bastante luz do dia. A sala, com 

uma lareira grande a um canto, e de uma cor quente e acolhedora. Um pátio_grande, com um pequeno lago 

rodeado de pedras redondas. Um pequeno_jardim onde eu pudesse cultivar o que quisesse. A sua forma deveria 

ser não demasiado reta, com algumas paredes em madeira e curvas em pedra preta. 

Li-2014.2/n°24/F-18/A2-C1-(Dc2/Dm3)=5,5 

Tem uma piscina e um jardim cheio de flores coloridas. A fachada do edifício teria janelas altas, de forma a 

fazer o espaço mais “aberto” e uma porta vermelha, também alta, para destacar no branco das paredes. A casa 

teria linhas contemporâneas e ao mesmo tempo incorporava algo clássico, como por exemplo no jardim existir 

um toldo com pilares decorados. Quanto ao interior teria um ambiente de família, paredes decoradas com 

fotografias, quadros e prateleiras com livros. 

Li-2014.2/n°25/M-18/A2-C3-(Dc3/Dm3)=8,0 

Tem que estar repleta de Natureza e bem_estar. Uma casa onde a calma se apodere das paredes e onde o 

barulho do mar se ouça levemente. A casa, de madeira, seria pequena e acolhedora, teria 2_quartos, uma 

casa_de_banho e uma sala que também é cozinha. A casa estaria perto de uma praia onde houvesse ondas 

suficientes para poder praticar bodyboard e estaria perto de uma aldeia para não perder completamente o 

contacto social. A sala teria uma lareira enorme do seu lado esquerdo e a cozinha ficaria no lado direito. Eu 

gostava de ter uma casa simples e acolhedora onde a calma existisse acima de tudo. 

Li-2014.2/n°26/F-18/A2-C1-(Dc3/Dm2)=5,5 

É enorme, tem divisões imensas, uma casa que dá para 10 pessoas, com um grande hall de entrada, com 

ligações diretas à sala, cozinha e sala_de_jantar. A casa dos meus sonhos é de linha diretas, muito moderna, de 

2_pisos e com grandes_janelas pois adoro claridade! Essa casa tem um enorme_jardim que mais parece uma 

quinta, onde terei vários edifícios com funcionalidades diferentes. Todos os edifícios da casa serão bem 

estruturados de forma a estarem interligados visivelmente com os mesmos traços. Terá um terraço onde será 

para lazer e grandes festas. 

Li-2014.2/n°27/F-17/A2-C3-(Dc3/Dm3)=8,0 

Aconchegante e pequena! Venho de Coimbra, uma cidade pequena, em que agitação quotidiana não dura mais 

que 30 minutos e que toda a sua componente arquitetônica demanda para a época clássica e medieval. Devido a 

isto, a casa dos meus sonhos tem de ter dimensões socialmente pequenas de forma a satisfazer as minhas 

necessidades do quotidiano. Deve ser também confortável de forma a trazer tranquilidade depois de um dia de 
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trabalho. Numa componente mais decorativa, penso que todas as divisões devem privilegiar os tons neutros e 

claros, como por exemplo, os brancos e cremes, na sua decoração mais básica, vulgo, os móveis e as paredes, 

de forma a conciliar uma decoração mais vibrante e temporária, por exemplo, candeeiros, sofás, almofadas, 

pois consegue ser uma decoração que pode ser econômica e mais facilmente descartável consoante o gosto e a 

disposição da pessoa. Tenho um grande_gosto pela natureza, logo penso que deve ser inserido num contexto 

calmo, natural, que não choque e prejudique o meio natural, estando também decorado e construído com 

elementos naturais, por exemplo, a madeira ou os tons castanhos e verdes. 

Li-2014.2/n°28/F-18/A2-C2-(Dc2/Dm1)=5,5 

Está cheia de vidros e janelas, vistas para todos os lados, todas as direções. É ampla, espaçosa, de fácil 

manutenção, provavelmente toda a casa em rés_do_chão em forma de U. A maioria das paredes é branca, a 

luminosidade é fantástica, a mobília é nos tons da madeira escura e, onde as paredes são não_brancas, são 

acinzentadas, parecem de pedra. Há flores e plantas, na cozinha e na casa_de_banho, plantas simples, verdes 

bem vivas e cactos. Quanto à localização, se situa num monte com uma vista fantástica para tudo, rodeada por 

um relvado imenso, mas com vista para a cidade. Perto dos dois mundos, a agitação da cidade ao fundo e a 

serenidade do campo em redor. 

Li-2014.2/n°29/M-18/A1-C1-(Dc3/Dm3)=5,0 

É simples. Nada é comparada ou equivalente à noção de grandeza. Não confundindo espaço e volumes 

adequados a serem confortáveis para a família, com o abuso de tamanho. Tem certamente um terreno exterior 

com piscina, perto da qual se consiga uma zona de convívio e lazer com sofás e outros adereços de exterior, 

como, por exemplo, um barbacue. A acrescentar a estas condições se junta a varanda no quarto de casal, uma 

coisa imprescindível. 

Li-2014.2/n°30/F-18/A1-C2-(Dc2/Dm3)=5,5 

É grande, espaçosa e moderna. Tem uma varanda e uma piscina. Tem muitas janelas para que a luz do sol 

possa percorrer o seu interior. 

Pa-2014.2/n°01/F-22/A3-C2-(Dc2/Dm1)=6,5 

É regada a artifícios, elementos modernos. Ambientes com muitas cores, vida, ambientes com alegria, 

identidade e personalidade. Espaçosa. Liberdade para criar, explorar cada pedaço do espaço, ter opção. É algo 

de extrema importância. 

Pa-2014.2/n°02/M-18/A3-C1-(Dc3/Dm2)=6,5 

Não_luxuosa, nâo_grande, nada disso. Será o espaço suficiente para mim, minhas visitas, as gostosas que eu 

pegar e todas as minhas abigãs. Casa grande foge do que eu realmente preciso. Desejo que de grande seja 

apenas o lote, pois mais do que uma casa preciso conviver com a natureza, afinal nosso sustento vem de lá. Uma 

casa simples e verticalizada. 

Pa-2014.2/n°03/F-46/A1-C2-(Dc2/Dm1)=4,5 

É maravilhosa. Com ambientes arejados e amplos. A paisagem em volta desta casa é cheia de árvores 

frondosas, jardim inspirado nos projetados por Burle Marx. A confortável térmica dos ambientes foram 

estudado e projetado cuidadosamente. Ambientes com cores_claras. 
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Pa-2014.2/n°04/F-20/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

É uma casa onde os ambientes se integram com a natureza. A sensação de que o edifício e a natureza são um. 

Ambientes largos, paredes de vidro, praticidade e beleza serão os requisitos daquilo que o povo chama de sonho 

de consumo. Há delicadeza em cada um dos ambientes, do hall de entrada à suíte master, onde cada parte da 

casa será uma definição em algum aspecto dos seus moradores. A tecnologia sustentável integrando o 

sistema_de_abastecimento energético e de água.  

Pa-2014.2/n°05/F-17/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

Casa não_rebuscada, com cômodos que atendam minha necessidade sem_exagero. Que tenha uma boa 

ventilação e que seja uma casa com praticidade. Sendo assim 3_quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, 

área_de_serviço, área_de_lazer fazem parte do projeto que eu idealizo. 

Pa-2014.2/n°06/F-18/A1-C1-(Dc1/Dm1)=3,0 

Terá uma grande_entrada, com uma escadaria invejável, com o propósito de encantar quem nela entrar, com 

uma mistura rústica e elegante. 

Pa-2014.2/n°07/F-19/A2-C2-(Dc1/Dm1)=5,0 

É bastante_ampla, com 2_andares. Em cada um dos 3_quartos há uma porta de vidro que dá acesso à uma 

varanda com vista para a piscina e um jardim com cores. Há um jardim na parte frontal da casa, traçando um 

caminho à enorme porta de entrada. A casa dos meus sonhos possui grandes_janelas de blindex, permitindo 

ambientes mais claros, totalmente aconchegante.  

Pa-2014.2/n°08/M-18/A1-C1-(Dc1/Dm2)=3,5 

Terá uma arquitetura inovadora e com traços únicos que, de certa forma, tenha um espaço_interno 

bastante_amplo, sem muitas divisões buscando valorizar os traços internos, valorizando a luz do dia para a 

menor utilização de iluminação artificial no período diurno. No período noturno a iluminação terá 

grande_papel para decoração da casa em período noturno.  

Pa-2014.2/n°09/F-18/A3-C1-(Dc1/Dm2)=5,5 

Teria um grande jardim, um espaço_externo onde eu pudesse criar um animal de estimação, seria uma casa 

grande, mas com poucos quartos, uma sala_de_jantar, sala_de_estar, grande_cozinha e uma 

área_para_churrasco. A casa dos meus sonhos teria grandes_janelas e faria um estilo clean. 

Pa-2014.2/n°10/F-20/A3-C2-(Dc1/Dm1)=6,0 

Aconchegante a todos que a ela tiverem acesso, com paredes altas, grandes_janelas, harmonia, simetria de 

formas e cores. Com divisões de ambientes que tragam praticidade e simplicidade sem abrir mão de requinte e 

elegância. 

Pa-2014.2/n°11/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Terá o seu espaço_interno bem_dividido com um grande_quintal arborizado. Teria varandas com vista para o 

jardim e para além do muro. Teria um visual moderno e janelas panorâmicas. O paisagismo seria propício para 

os horários de lazer na piscina. Ela terá detalhes na fachada que a transformará em algo além de quadrado. 
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Pa-2014.2/n°12/M-22/A2-C3-(Dc2/Dm2)=7,0 

Tem bastante espaço para descansos, banheiros amplos com banheiras, quartos grandes, iluminação natural e 

arejados, uma sala grande com poltronas confortáveis exclusivamente para assistir filmes, cozinha espaçosa 

para os encontros em família, uma sala com jogos para minha diversão e futuros filhos. 

Pa-2014.2/n°13/M-20/A3-C3-(Dc2/Dm2)=8,0 

Será projetada por mim, construída a partir do meu trabalho e da minha dedicação. Ela poderá ser em 

Barreiras, Palmas ou qualquer cidade, contando que seja o lugar ideal para mim, com que cada canto tenha 

uma função desejada e que ela seja o lugar perfeito para morar. A sua área, o número de pavimentos, a 

localização não importa. Quero apenas que ela seja um dos meus legados e obra_prima, quando olharem para 

ela que lembrassem de mim e de que tudo que fiz, essa será minha casa. 

Pa-2014.2/n°14/M-20/A1-C3-(Dc2/Dm2)=6,0 

Possui ambientes muito iluminados, isso proporcionado por grandes_janelas e portas de vidro. No 

primeiro_andar tem uma grande sala_de_estar ligada por portas de vidro com uma área_de_lazer, uma 

sala_de_jantar, cozinha, lavabo, uma sala_de_TV, etc. No segundo_andar ficam os quartos, são 3_suítes, sendo 

que uma delas é a suíte principal. 

Pa-2014.2/n°15/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Não_muito_grande, não_muito_pequena. Na frente possui um simples jardim, e no fundo uma piscina com uma 

área_de_lazer. A casa dos meus sonhos tem 2_andares, porém o segundo_andar é menor que o primeiro_andar. 

Tem quarto para visitas, para ninguém ter que ficar dormindo na sala. Por dentro seriam trabalhadas as cores 

preta e branca, e por fora, toda branca, até o telhado. 

Pa-2014.2/n°16/F-19/A3-C2-(Dc2/Dm1)=6,5 

Seria em um local arborizado, construída com tijolo a vista e alguns traços trabalhados em madeira, em 

harmonia com os ambientes. Arejada e espaçosa. Refletindo um pouco da tranquilidade, compactuando com a 

simplicidade. Próxima a um lago, com vista de todo espaço_externo. 

Pa-2014.2/n°17/F-18/A3-C2-(Dc2/Dm2)=7,0 

Tem que possuir uma grande área_de_lazer, com bastante paisagismo. Tem que possuir plantas frutíferas, 

espaço para jogos e outras brincadeiras. A planta_baixa da casa deve ser pequena. Apenas a cozinha e a 

sala_de_jantar devem ser espaçosas e integradas com a área_de_lazer. A estética da casa deve ser em um estilo 

modernista sem muitos detalhes, composta de muitas estruturas de vidro que possa dar bastante claridade para 

o ambiente. Toda a casa deve se comunicar com o paisagismo do espaço_externo. 

Pa-2014.2/n°18/M-19/A1-C1-(Dc1/Dm1)=3,0 

4_quartos, estúdio musical, escritório com varanda, sala_de_TV espaçosa, suíte, uma cozinha na parte interna 

da casa e outra cozinha para a área_de_lazer, piscina e um mini skatepark, garagem para 3 carros, varanda 

com vista e acesso à área_de_lazer. 

Pa-2014.2/n°19/F-17/A2-C1-(Dc2/Dm1)=4,5 

É confortável e aconchegante, porém sem_luxo. Quero cozinha espaçosa, 3_quartos e quintal com tamanho 

razoável, tudo num estilo não_moderno. Quero um telhado que fique a vista de quem passe pela rua e olhe para 
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a minha casa. Sobre o paisagismo, quero algumas árvores de sombra e um pergolado. Quero que a minha casa 

seja de 2_andares. No primeiro_andar, um ambiente que mescle escritório e biblioteca. 

Pa-2014.2/n°20/F-19/A2-C1-(Dc1/Dm1)=4,0 

Seria uma casa não_muito_grande, mas que seja confortável. Teria uma área_de_lazer com uma piscina, no 

espaço_interno teria uma sala e uma cozinha de tamanho razoável. No andar_superior teria o meu quarto com 

uma vista privilegiada. O quarto do meu irmão com uma suíte e mais uma cama no centro do quarto. 

Pa-2014.2/n°21/F-20/A2-C1-(Dc1/Dm1)=4,0 

Seria uma casa ampla, com 4_quartos para poder receber toda a família quando necessário. Com um 

espaço_externo para lazer com piscina, com belo jardim. A casa não_luxuosa, mas aconchegante.  

Pa-2014.2/n°22/F-17/A3-C2-(Dc2/Dm2)=7,0 

Deveria ter uma sala grande, de maneira que ficasse proporcional, que tivesse sala_de_jogos em um 

espaço_externo. Um jardim bem_trabalhado com piscina e com 4_quartos ou 5_quartos, quase todos com suíte 

para mais privacidade. Com campo_de_futebol, área_de_lazer tanto para os adultos quanto para as crianças. 

Garagem para 5 carros. 

Pa-2014.2/n°23/M-17/A3-C1-(Dc2/Dm2)=6,0 

Ficará em um local aberto próxima a áreas de natureza preservada. A casa seria de um estilo arquitetônico 

antigo, semelhante aos casarões e mansões americanos do século_XIX, com amplos jardins e ambiente de 

descanso. 

Pa-2014.2/n°24/F-17/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

É grande , espaçosa e confortável, possui paredes com cores_claras que remetem tranqüilidade, com um 

aspecto meio minimalista. Tem belos quadros na parede e bons móveis, ela remete o que estou sentindo e sinto 

um bem_estar nela. Possui um belo jardim, com flores bem cuidadas e cheiro de casa limpa. Na sala_de_estar 

vejo um sofá de canto cor branca, com um quadro e paredes com TVs e retratos colocados em uma estante 

embutida à parede. 

Pa-2014.2/n°25/F-18/A3-C2-(Dc1/Dm1)=6,0 

Possui grandes_janelas e um espaço suficiente para receber a família e os amigos de modo confortável. Possui 

uma área_ de_lazer agradável. Cores_claras e portas de madeira. O azulejo do chão é de porcelanato. Essa 

casa é um lugar seguro e receptível, apresenta muros altos. Podemos chegar até a porta por um caminho da 

calçada. 

Pa-2014.2/n°26/M-22/A1-C2-(Dc1/Dm1)=4,0 

Deve conter padrões naturais e ser construída à base de terra, onde sua forma sairá do padrão das edificações 

atuais, ou seja, deverá assumir formas como: domos, cúpula, hexágonos ou bordas. 

A casa e sua estética estarão intimamente relacionadas com a organização dos demais elementos do terreno, 

levando em consideração posicionamento e relação dos elementos. 

Pa-2014.2/n°27/M-19/A3-C1-(Dc3/Dm2)=6,5 

Haverá conforto, sustentabilidade, solidez e algumas inovações tecnológicas criando um ar sofisticado, porém 

não prejudicando o meio ambiente.  
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Pa-2014.2/n°28/M-20/A3-C3-(Dc2/Dm2)=8,0 

Será grande, confortável, vai ter 3_suítes, uma para mim, e outras para meus filhos, terá uma piscina, um 

jardim na frente, uma sala de visitas, uma sala_de_jantar, uma sala_de_TV. 

Na-2015.1/n°01/F-18/A1-C3-(Dc1/Dm3)=6,0 

Se assemelha bastante às casas gregas, à beira mar, em geral brancas, com molduras coloridas nas portas e 

janelas. A parte superior das aberturas tem forma de arco e são de vidro. Há um grande alpendre, com espaço 

suficiente para várias redes. O jardim, na fachada principal, é gramado e denso, com árvores frutíferas 

tropicais. No primeiro_andar existe uma varanda, com uma porta dupla, que dá acesso ao quarto. 

Na-2015.2/n°02/F-20/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É um lugar onde tenha tudo o que preciso no meu dia_a_dia e que caibam muitas coisas e pessoas, por isso amo 

móveis multifuncionais. Eles fazem a casa e seu design transparecerem inteligência e serem confortáveis. Nesse 

sentido, sonho com uma casa com inteligência, sustentabilidade e que todos admirem e se apaixonem. No 

entanto ela precisa ser num condomínio_fechado, para agregar segurança a todo projeto, o qual deverá conter 

no mínimo 4_quartos, todos com suíte, duas sala_de_estar, uma sala_de_jantar; a cozinha deve ser enorme 

assim_como a área_de_serviço. Na área_externa, prefiro que ela tenha telhado rústico, varandas e jardim, além 

de uma estrutura meio provença, com flores estilo era. Deverá ser grande para poder criar cachorros. Enfim, a 

casa dos meus sonhos é uma idealização pouco retratada nos dias tão compactos como os nossos, mas se é 

sonho que assim seja. 

Na-2015.1/n°03/F-16/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

É grande, espaçosa, possui disposição de móveis e paredes no estilo loft, as paredes internas são quase 

totalmente revestidas de livros e pinturas. Cozinha americana com ilha, espaço para cachorros e porcos, 

decoração alternativa, home made e reciclada, no primeiro_andar tem oficina de madeira, metais e coisas do 

tipo, um atelier com espaço para minhas pinturas, jardim grande para animais, com separação da passagem 

dos carros, telhado_verde para aliviar a temperatura na casa e criar um refúgio natural na cidade. 

Cores_claras, os detalhes coloridos são dados pela arte. Além disso, os animais precisam de lugar para dormir 

em casa. Um bom quintal para horta também é requerido. 

Na-2015.1/n°04/M-22/A1-C3-(Dc2/Dm3)=6,5 

Não é um colosso de arte moderna ou clássica, mas carrega em suas paredes uma grande parte de mim. É 

aconchegante e convidativa, com boa iluminação e ventilação. Idealmente de frente para o mar, com uma 

varanda extensa, um bom lugar para receber amigos, conversar. Uma casa para dois morarem, 

distante_da_cidade. Há de haver uma sala_de_cinema também. O resto é opcional. 

Na-2015.1/n°05/M-18/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

Está construída sobre um terreno bem amplo. Possui um jardim no fundo com várias espécies de flores com uma 

caixa de abelhas sem ferrão no centro. Aos fundos também tem uma tenda de madeira com escapas para armar 

redes. A casa propriamente dita possui 3_quartos, uma cozinha bem ampla, um banheiro espaçoso e coletivo, 

uma sala_de_estar bem confortável e uma garagem com um carro dentro. 
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Na-2015.1/n°06/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É de madeira. Tem um jardim lindo ao seu redor. As janelas são de vidro, para aproveitar a iluminação e a 

paisagem. Tem uma varanda na frente e uma escada de madeira sim, ela é de 2_andares. Ah! O térreo abriga 

um banheiro social, uma sala_de_estar junto com a sala_de_jantar, um escritório, cozinha com uma mesa ilha, 

despensa e área_de_serviço. No quintal há uma churrasqueira coberta e uma piscina e o jardim! O meu 

cachorro tem muito espaço para correr. 

Na-2015.1/n°07/F-18/A1-C3-(Dc1/Dm1)=5,0 

Tem uma varanda ampla, com guarda_corpo de vidro e aço escovado, a porta principal é grande e larga com 

uma estrutura que vai até o primeiro_andar, a garagem é coberta e tem um espaço de recepção com mesa de 

centro e cadeiras, a parte externa tem decoração com revestimentos e no jardim que ocupa toda a frente além 

do gramado tem um canteiro de flores, uma luminária antiga e abaixo dela um banco de praça branco de ferro. 

As grandes_janelas que aparecem são de vidro e a porta é em PVC branco. 

Na-2015.1/n°08/F-17/A2-C1-(Dc1/Dm2)=4,5 

Seria enorme! Nela devem caber muitas pessoas porque quero ter uma família grande. Ela deve ser rodeada por 

diversas plantas de várias espécies, principalmente frutíferas para atrair muitos passarinhos. No interior da 

casa, os seus cômodos devem ser amplos. Apresenta um deles para pintura e desenho. 

Na-2015.2/n°09/M-22/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É ampla e com boa iluminação. De frente a um vale, ela repousa com formas que destoam do meio no qual está 

inserida, mas mesmo assim tem harmonia com a paisagem. Essa morada tem muitos quartos para receber os 

amigos e possui um aspecto aconchegante, acolhedor. Existe um terraço usado para lazer, com um bonito 

jardim, futon e balanços que nos trazem a nostalgia da infância. Todos os espaços são confortáveis na minha 

casa dos sonhos, desde a larga cozinha até a varanda com ventilação. Um lugar para morar em muitos sentidos, 

ser feliz. 

Na-2015.1/n°10/F-17/A2-C1-(Dc1/Dm1)=4,0 

Tem 2_andares, tem um lindo vitral que quando a luz_do_sol passa por ele transforma o ambiente em um 

caleidoscópio, a casa tem grandes_janelas e um grande jardim, tem alpendre dando a volta ao redor da casa; a 

maioria dos acabamentos são de madeira, e ela é a junção de um ambiente clean e rústico. 

Na-2015.1/n°11/M-22/A1-C3-(Dc2/Dm2)=6,0 

Tem uma sala_de_estar ampla, uma cozinha com copa para receber várias pessoas, uma sala_de_cinema, uma 

área_de_lazer, área_externa, quartos no primeiro_andar para manter a privacidade. 

Na-2015.2/n°12/M-18/A1-C3-(Dc2/Dm3)=6,5 

É algo que não existe. A casa dos meus sonhos é uma possibilidade. E pelo simples fato de ser possível, permito-

a a liberdade de ser como quiser, Com o tempo fizer, A vontade deixar. A casa dos meus sonhos se constrói dia 

após dia. Em gestos. Em cores. Em palavra. E por ser assim fluida, assim possível, assim casa. A ela só peço 

uma coisa: me abrigue, casa, mas não me impeça de voar. 

Na-2015.2/n°13/M-18/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É um apartamento não_muito_grande, cujo interior é limpo e monocromático e relativamente simples para 1 

pessoa, 2 pessoas no máximo. Um apartamento aconchegante que não seja não_muito_pequeno, 
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não_muito_grande de forma que cada cômodo tenha uma utilidade. Um apartamento bem clean e simples com 

uma boa e vista para a cidade. 

Na-2015.1/n°14/M-19/A1-C3-(Dc3/Dm3)=7,0 

Possui, acima de tudo, caráter confortável. Esse caráter confortável foi alcançado através da otimização dos 

recursos naturais, como iluminação, temperatura e ventilação, associados às condições gerais de execução da 

construção. Através da garantia de ser confortável, minha casa verdadeiramente se tornou um ambiente 

desejável de se estar. 

Na-2015.2/n°15/F-18/A2-C2-(Dc2/Dm2)=6,0 

É pequena, mas tem um enorme jardim. Possui muitas flores e árvores. Uma fonte ou uma piscina devido à 

calma que a água me traz e a forte ligação que tenho com ela. Nos meus sonhos tem muita cor. Móveis 

amarelos, paredes azuis, tudo bem vivo e alegre. Grandes_janelas para que entre bastante luz_do_sol. Bem 

pequena e minimalista. Nas estantes terá muitos livros e filmes. Nas paredes terá poesia. O cômodo principal 

seria a sala: alegre, com ventilação e confortável, com um aconchegante sofá para assistir a filmes e relaxar. E 

que também tivesse um pequeno espaço para receber alguns poucos amigos. A casa dos meus sonhos é delicada, 

marcante e não_luxuosa. 

Na-2015.2/n°16/M-19/A1-C1-(Dc2/Dm3)=4,5 

É uma casa localizada em regiões montanhosas, cercadas por florestas e cortadas por rios, em um clima sempre 

ameno, nunca com temperaturas excessivamente elevadas. A casa teria 3_andares, sendo um deles subterrâneo. 

No térreo teria máxima interação possível com o entorno e teria boa ventilação e iluminação. A estrutura da 

casa seria de madeira. Teria também um anexo consideravelmente grande e semiaberto para reuniões com a 

família e um gramado extenso, onde estaria localizada a horta da família e um espaço para brincar e cuidar dos 

animais, cachorros, gatos e coelhos. A casa teria 5_quartos, 6_banheiros, 3_salas, 1 cozinha, 2 varandas, 1 

biblioteca, 1 sótão e 3 varandas. As portas seriam largas e de correr, não basculantes e as janelas todas com 

vidros e cortinas na parte interna. A mesa de jantar seria redonda, rotatória e de madeira. A garagem teria 

parte basculante e espaço para 2 carros e uma moto.  

Na-2015.2/n°17/F-17/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

É na sua maioria monocromática, com muitos dispositivos tecnológicos que passam a dar um aspecto moderno 

e com paredes feitas de estantes de livros com iluminação aconchegante, que possa me deixar mais feliz ao 

chegar em casa. Vidros, espelhos e todo esse aparato seria muito presente. Alguns objetos com textura de 

madeira e outros de design criativo que pudesse aliar confortável e beleza. 

Na-2015.2/n°18/M-21/A1-C3-(Dc2/Dm3)=6,5 

É uma casa que foi projetada por mim. Lá é um local aconchegante, bem sofisticado, moderno e simples. Ela 

fica em meio a uma área_verde, com jardins, lagos, pequenas cachoeiras, etc. Ela tem 5_quartos, biblioteca, 

escritório, sala_de_estar, cozinha, salão de jogos, sala_de_cinema, jardins internos e banheiros. Sempre vai 

estar cheia de convidados, além de minha família. Ela será um local onde todos irão morar. 

Na-2015.1/n°19/F-17/A1-C2-(Dc1/Dm2)=4,5 

Seria grande, ampla e com boa iluminação. Teria dois_andares e a fachada seguiria um estilo bem pitoresco e 

leve, estilo das casas da Sicília. As paredes externas seriam brancas, e portas, janelas compridas no primeiro 
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piso e curtas no segundo teriam um acabamento azul com um aparador de ferro e madeira, enrolado por 

bouganvilles. No interior, um hall enorme com 2_ambientes seria o primeiro cômodo, com uma mistura de 

móveis rústicos e arrojados. O pé_direito seria bem alto. 

Na-2015.2/n°20/F-20/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É e será pensada cuidadosamente em todos os detalhes, confortável e com praticidade. Que supra a 

necessidade, quando preciso, de acomodação de toda a família, seja ela grande ou pequena. Possuirá recursos 

para sustentabilidade que economizem energia como ventilação, iluminação, entre outras maneiras e terá seu 

espaço otimizado e versátil, podendo atender a diversas ocasiões. 

Na-2015.1/n°21/F-19/A1-C1-(Dc1/Dm1)=3,0 

É um lugar grande, rústico e com jardim, onde eu possa receber pessoas. Não_luxuosa, apenas agradável aos 

olhos, com muita cor, madeira e área_verde. 

Na-2015.1/n°22/F-24/A1-C2-(Dc2/Dm2)=5,0 

Se localiza em meio à natureza. Minha predileção sempre foi pelo mar, mas já cogito viver no campo. Algo de 

que não tenho dúvidas é sobre o material a ser utilizado na construção. Sou apaixonada por estruturas em 

madeira. Então, uma casa simples, porém bem planejada e funcional, que seja produzida de forma leve e com 

boa ventilação, é o meu plano. Assim, possuiria piso e vigas em madeira e acabamento em vidro. 

Na-2015.2/n°23/F-19/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

É um espaço com harmonia, beleza e inteligência. Tenha local para estudos e arte, além dos locais comuns e 

necessários em um lar. Transmita a sensação de acolhimento, seja um lugar para o descanso no final do dia e 

possa receber amigos. Sua estrutura deve ser ordenada e se adequar às necessidades de quem nela mora. Sua 

pintura de cores_claras, janelas de vidro que permitam o aparecimento até o fim do dia da luz_do_sol. Precisa 

ter quadros de pinturas ou esculturas clássicas. Um local para ler e relaxar. Precisa ter área_verde, jardim, 

plantas, como fonte de inspiração e beleza. Precisa, além de tudo, ser um local de justiça, humanizado. 

Na-2015.1/n°24/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm2)=4,0 

É composta por 12 cômodos amplos, 4_quartos, pois quero ter uma família grande; uma sala_de_estar; uma 

sala_de_jantar; 3_banheiros; 1 jardim muito lindo, com diversas espécies de plantas; 1 cozinha; 1 varanda. Na 

sala_de_estar terá uma estante muito grande com diversos livros. 

Na-2015.1/n°25/F-18/A1-C2-(Dc2/Dm1)=4,5 

Possui um jardim de porte mediano, à frente da varanda. A fachada da casa possui aspecto vitoriano, mais 

romântico, combinando com o jardim. Embora por fora pareça antiquada, o seu interior tem boa iluminação e o 

arranjo dos cômodos é modernizado. Ainda dentro da casa há uma escadaria que leva para o cômodo artístico, 

que mais se parece com uma varanda, porque é dotado de janelas. Os cômodos importantes ficam no térreo. 

Fora, a varanda possui acesso através de uma escada. 

Na-2015.1/n°26/F-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Possui 2_andares. No térreo há uma sala_de_estar com sofá em L, poltronas estampadas, TV e itens de 

decoração; uma cozinha ampla com ilha; área_de_serviço; sala_de_jantar; quarto para hóspede; piscina na 

área_externa com churrasqueira e móveis para jardim; garagem. No primeiro_andar há um escritório e 

2_suítes ou 3_suítes, uma delas tem uma pequena varanda. 
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Na-2015.2/n°27/F-18/A1-C2-(Dc2/Dm3)=5,5 

É aquela que seus cômodos, móveis e espaços possibilitem um bom relacionamento incentivem a comunhão dos 

que passam por ela e dos que nela habitam. Seja na hora das refeições, seja na hora da descontração, a 

disposição dos eletrônicos e objetos deve unir as pessoas. Jamais possuiria um aparelho de vídeo-game em cada 

quarto, por exemplo. É também uma casa para se sentir_bem, acolhidos e confortáveis, tanto na disposição e no 

estilo dos móveis, tanto nas cores e acabamentos de tetos e paredes. 

Na-2015.1/n°28/F-18/A1-C3-(Dc3/Dm2)=6,5 

Deve possuir harmonia entre materiais que dificilmente são usados juntos. Blocos de concreto rodeiam a sala e 

a cozinha para que o vento seja permanente. Sempre desejei que o teto da sala fosse de vidro, assim_como as 

paredes do meu escritório. A varanda e a área_de_lazer devem ser rústicas, de madeira aparente. É necessário 

também que os espaços abertos sejam cobertos de vegetação para possuir um clima agradável e vento fresco. 

JF-2015.1/n°01/F-18/A2-C1-(Dc2/Dm1)=4,5 

É grande, com ambientes_claros, cores_claras, localizada em um lugar com bastante árvores, ar puro, com 

bastante contato com a natureza. Que tenha área_de_lazer naturais, o que é difícil mas, eu gostaria. Não sei se 

é um sonho distante e caro, mas eu desejaria que ela fosse voltada para a sustentabilidade, como: 

placas_fotovoltaicas, reaproveitamento_de_água. Com aspecto das casas_antigas. 

JF-2015.1/n°02/F-19/A1-C1-(Dc1/Dm1)=3,0 

É ampla, consideravelmente espaçosa, com paisagismo e arquitetura impecáveis. A desejo aconchegante, cores 

sutis, espaços requintados e bem divididos entre si, muitos cômodos, moderna no design e muito bom_gosto em 

cada local. Em meio à casa, muito verde, espaço direcionado para o lazer, um conjunto de encher os olhos. 

JF-2015.1/n°03/M-19/A2-C2-(Dc2/Dm2)=6,0 

Ficaria o máximo afastada_da_cidade. A fachada com um jogo de volumes que apontaria os ambientes sociais e 

a garagem. Por dentro o minimalismo seria o ponto_chave da decoração com exceção da cozinha, pois eu quero 

o máximo de vitalidade possível. 

JF-2015.1/n°04/M-18/A1-C2-(Dc1/Dm2)=4,5 

Deve ser grande, com ambientes_claros, de cores_claras, predominantemente branco. Deve também possuir um 

grande jardim onde haja uma fonte e várias árvores. O visual externo da casa deve ser simples, porém com 

muitas janelas para que o interior da mesma seja bem_iluminada e arejado. Deve ter somente 1_andar. 

JF-2015.1/n°05/F-17/A1-C2-(Dc1/Dm1)=4,0 

Seria uma casa grande de 2_andares, poucas_divisões de parede entre os cômodos como cozinha, sala. A casa é 

um lugar calmo, com pouco movimento, uma localização mais reservada e nela possuir não só conforto, mas 

também lazer para não haver necessidade de fazer programas fora dela, como, piscina, sala_de_filme e etc. 

Enfim, todos os cômodos bem grandes e de cores_claras e perto da natureza a casa se encontrar. 

JF-2015.1/n°06/M-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Moderna, se resume em um projeto pequeno. Na entrada principal, com acesso à sala, o pé_direito alto e 

inclinado cria a ideia de um espaço_amplo, as janelas ocupam toda a parede dos fundos do aposentam e 

permitem uma vista ampla de toda a área_externa. Moderna, projeto com muro frontal em vidro. 
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JF-2015.1/n°07/M-17/A1-C2-(Dc3/Dm1)=5,0 

Seria uma mistura de sofisticação, natureza e conforto, marcada por espaço_amplo. 3_andares envolta por 

áreas_livres, no fundo quintal com horta, pomar, parque para a criação, à frente uma passarela curva que sai 

do portão e se eleva até a entrada, abundância de vidro, madeira e concreto_armado. Seria composta por 

blocos sobrepostos criando projeção em relação com o primeiro_andar. Entre essas projeções haverá uma 

piscina que sairá de dentro da casa e terminará na área_externa. Como opção ecológica haverá 

placas_fotovoltaicas, reaproveitamento_de_água da chuva e horta no telhado, tudo em harmonia combinando 

estética e sustentabilidade. 

JF-2015.1/n°08/M-22/A1-C3-(Dc3/Dm1)=6,0 

É uma casa bem_iluminada e ventilada, para viabilizar esses dois requisitos, muito vidro seria utilizado. Ela 

tem linhas longas, retas para compor um estilo de fachada minimalista, mas contemporâneo. É uma casa 

recuada, pois, na frente dela ficaria a área_de_convivência, uma bela área_de_lazer, com gramado, árvores, 

piscina, deck de madeira, e todos contemplariam a fachada principal da casa. Interiormente, seria uma casa 

aconchegante, acolhedora. 

JF-2015.1/n°09/F-18/A2-C1-(Dc2/Dm1)=4,5 

Não difere do belo socialmente comum. Difere, entretanto da criatividade comum. Vista para o mar, essa é a 

essência da casa dos meus sonhos. Acordar, abrir as cortinas e revelar a fachada transparente do 

segundo_andar, com o espetacular bom dia do oceano. Melhor ainda seria contar com segurança para poder 

eliminar muros muito altos e cercas elétricas e extravagantes. Gosto de delicadeza, de funcionalidade e, acima 

de tudo, do belo. Acrescento um jardim interno, cores_claras externa e internamente. Um jardim interno, uma 

piscina e conforto. 

JF-2015.1/n°10/F-17/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Seguiria o estilo americano. Teria 2_andares que seriam ocupados por quartos no segundo_andar, e sala, 

cozinha e etc. no primeiro_andar. Teria também um sótão, onde seria montado o quarto dos meus desejos. Este 

teria uma janela_grande por onde entraria bastante luz, assim como os demais cômodos da casa. Haveria um 

quintal de chão gramado, com duas ou três árvores, talvez frutíferas. A decoração da casa dos meus desejos 

seria de tendência não_moderna, seria aconchegante e discreta, contendo móveis e objetos familiares. 

JF-2015.1/n°11/M-20/A1-C3-(Dc2/Dm2)=6,0 

Apresenta um formato retangular, semelhante e um paralelepípedo. Simples, porém elegante com uma fachada 

de pedras e sua parede dos fundos totalmente de vidro, virada diretamente para o mar. Assim tendo 2_andares, 

sem contar com uma cobertura com uma piscina sacada. 

JF-2015.1/n°12/M-22/A3-C1-(Dc1/Dm1)=5,0 

Será minha simples casa em que já tenho vivido há mais de anos, com meu quarto que é o único lugar 

aconchegante. A casa dos meus desejos continuará sendo a minha casa que deixei, do mesmo jeitinho, para 

quando puder voltar, matar a saudade. 

JF-2015.1/n°13/F-18/A1-C2-(Dc2/Dm1)=4,5 

Seria uma espécie de cabana ou chalé, feita por madeira, em um modelo bastante simples. Possuiria 2_andares, 

uma sacada saindo de um dos quartos na parte superior. No inferior, seria separada em sala e cozinha, com 
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janelas_grandes, permitindo uma proximidade com o ambiente. Tudo voltado para conforto e aconchegante, 

com uma escada ligando os 2_andares. 

JF-2015.1/n°14/F-17/A2-C1-(Dc2/Dm2)=5,0 

Possui em sua parte frontal um pequeno jardim com plantas selecionadas de baixo e médio porte cercadas por 

uma espécie de muro de vidro, para permitir a vista desse ambiente. Com detalhes bastante geométricos, a casa 

em si teria o telhado levemente inclinado e janelas_grandes com vista para o jardim. 

JF-2015.1/n°15/F-17/A1-C2-(Dc1/Dm1)=4,0 

Garante conforto, com uma extensa área_de_lazer e com cômodos amplos. Espaço para crianças, que atenda as 

necessidades de um idoso, adulto. Bem_iluminada e que garanta segurança.  

JF-2015.1/n°16/M-19/A1-C3-(Dc2/Dm2)=6,0 

Seria de 2_andares, uma sala ampla onde em uma das paredes receberia a escada para o segundo_andar, 

juntamente à sala, mas em ambientes diferentes estaria também uma cozinha_grande, um escritório e um 

banheiro. No segundo_andar teria quartos, um banheiro e uma suíte. Esteticamente moderna, mas com 

elementos coloniais.  

JF-2015.1/n°17/F-22/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Apresenta cômodos amplos, arejados e bem_iluminada. Ela também possui uma varanda ampla que dá acesso à 

porta principal de entrada e possui no seu redor áreas_verdes. Além disso, a casa é enfeitada com arranjos de 

flores. Simples e moderna nos detalhes.  

JF-2015.1/n°18/M-18/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

É pequena, entretanto moderna e com conforto, com ambientes interligados. Localizada em alguma região de 

elevada altitude, de modo que tenha vista para o centro da cidade com toda sua iluminação e movimentação. 

Janelas_grandes estarão dispostas lado a lado formando uma parede de vidro. Seu interior repleto de obras 

artísticas como decoração e objetos tecnológicos a fim de manter o conforto. 

JF-2015.1/n°19/F-19/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Teria 2_andares, com janelas_grandes e uma sacada na frente, bem acima da porta. Seria em tons de vermelho 

e branco, com um jardim na parte da frente. Dentro, teria uma sala, que seria junto com a copa, separada, a 

cozinha e um banheiro. 2_quartos ou 3_quartos no segundo_andar, um deles com saída para a sacada. O 

interior teria decoração moderna em consenso com algo mais rudimentar e vintage. Haveria espaço coberto 

para carros do lado. 

JF-2015.1/n°20/F-17/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Possui uma entrada que, a partir da abertura de um enorme portão se observa uma passagem para carro, no 

lado direito dessa passagem um pomar, no lado esquerdo um campinho de areia e uma piscina com quiosques 

para sentar e, à frente, a casa, em um plano um pouco mais alto. A casa possui 2_andares. No primeiro, logo de 

frente, uma sala e cozinha juntas, poucas_divisões, espaçosa. No canto direito, na vista da entrada da porta, 

fica uma escada, que dá acesso ao segundo_andar. Neste, há uma pequena sala, com quatro portas, duas dando 

acesso a 2_quartos na frente da casa, uma para um banheiro social e uma para uma área_de_serviço.  
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JF-2015.1/n°21/F-17/A1-C1-(Dc1/Dm2)=3,5 

Seria espaçosa com no mínimo 3_quartos e 3_banheiros, teria uma área_de_lazer com piscina e uma 

área_verde com bastante arborizada com diferentes tipos de árvores frutíferas. A casa poderia ter 2_andares e 

sua fachada teria janelas_grandes. A cor dessa casa seria branca e interiormente os móveis e a decoração 

usariam materiais de demolição, reaproveitados. Ecológica. 

JF-2015.1/n°22/M-18/A1-C2-(Dc2/Dm1)=4,5 

É agradável. Os ambientes com iluminação_natural que passa por uma grande fachada curva de painéis de 

vidro e madeira.  

JF-2015.1/n°23/F-18/A1-C3-(Dc1/Dm1)=5,0 

É grande, pintada de branco externamente e possui muitas janelas e muito vidro, pois ela tem que ser clara e 

iluminada. Esta casa possui 2_andares, sendo que no primeiro há uma enorme sala, a qual possui uma porta 

grande que dá para a área_externa, com piscina, gramado e churrasqueira. Dessa sala, parte uma escada larga 

e curva que dá acesso para o segundo_andar. A casa possui poucas_divisões entre os cômodos, poucas paredes, 

portanto, o segundo_andar pode ser vista por quem está no primeiro.  

JF-2015.1/n°24/M-19/A1-C3-(Dc3/Dm2)=6,5 

É baseada no retro futurismo no exterior, formas quadradas, com o mínimo ou nenhuma curva, cores variadas e 

desenhos geométricos, já no interior, a predominância de futurismo, piso negro, objetos pretos, brancos e azuis, 

luzes azuis, brancas e verdes, para criar a sensação de um ambiente virtual, e tudo bem espaçoso e com 

conforto, deixando espaço para coisas orgânicas, só como obras de arte.  

JF-2015.1/n°25/F-20/A1-C3-(Dc2/Dm2)=6,0 

Está localizada em uma pedra alta, com vista para o mar e as montanhas. Para aproveitar a vista, ela é 

basicamente de vidro. São apenas 2_andares, mas amplos e com móveis bem distribuídos, de modo que ela 

parece até maior do que é de fato. Ela possui uma boa área_externa e conta com piscina, churrasqueira e 

sauna. No primeiro_andar se destacam a cozinha_grande e bem_iluminada por conta das janelas e a 

sala_de_TV integrada com a sala_de_estar com a vista incrível. No segundo_andar o quarto chama a atenção 

também pelo tamanho e vista. 

JF-2015.1/n°26/F-18/A3-C3-(Dc2/Dm1)=7,5 

Seria em um lugar com árvores, entrando você veria um hall conjugado com a sala_de_estar, a sala_de_jantar 

e a cozinha, que seria modelo americano, a maior parte das paredes seria coberta por vidro e teria muitos 

detalhes em pedra. No hall teria uma escada de acesso para os quartos, uma varanda e todo espaço_aberto, o 

mais possível.  

JF-2015.1/n°27/F-17/A1-C1-(Dc2/Dm1)=3,5 

Não_muito_grande, contém uma ótima iluminação_natural durante o dia por causa de janelas_grandes que 

ocupam quase a parede inteira, possui espaço para uma confraternização íntima de amigos e é mais 

afastada_da_cidade para uma privacidade maior. A casa precisa ter uma decoração leve, repleta de 

lembranças e objetos que significam algo que acho importante. Ser prática e aconchegante. 
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APÊNDICE G 
DESENHOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO ‘A CASA DOS DESEJOS’ 

 
 
 

Li-2014.2/n°01/M-18/A1-C1-

(Dc3/Dm1)=4,0 

 
Li-2014.2/n°02/F-19/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 
Li-2014.2/n°03/F-19/A1-C1-

(Dc3/Dm2)=4,5 

 

 

 

 

 

 

Li-2014.2/n°04/F-18/A3-C3-

(Dc2/Dm2)=8,0 

 
Li-2014.2/n°05/M-19/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 
Li-2014.2/n°06/F-18/A3-C1-

(Dc2/Dm2)=6,0 
 

 

 

 

 

 

 

Li-2014.2/n°07/M-21/A1-C2-

(Dc3/Dm3)=6,0 

 
Li-2014.2/n°08/M-22/A2-C1-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 
Li-2014.2/n°09/M-20/A1-C3-

(Dc3/Dm3)=7,0 

 

 

 

 

 

 

Li-2014.2/n°10/M-18/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 
Li-2014.2/n°11/F-18/A1-C1-

(Dc2/Dm3)=4,5 

 
Li-2014.2/n°12/F-18/A3-C2-

(Dc3/Dm3)=8,0 
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Li-2014.2/n°13/F-17/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 
Li-2014.2/n°14/M-19/A2-C1-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 
Li-2014.2/n°15/M-30/A1-C2-

(Dc3/Dm3)=6,0 

 

 

 

 

 
 

Li-2014.2/n°16/M-17/A1-C2-

(Dc2/Dm3)=5,5 

 
Li-2014.2/n°17/F-18/A2-C1-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 
Li-2014.2/n°18/F-18/A1-C3-

(Dc2/Dm3)=6,5 

 

 

 

 

 
 

Li-2014.2/n°19/F-19/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 
Li-2014.2/n°20/F-18/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 
Li-2014.2/n°21/F-18/A3-C1-

(Dc2/Dm1)=5,5 

 

 

 

 

 
 

Li-2014.2/n°22/F-18/A1-C1-

(Dc3/Dm3)=5,0 

 
Li-2014.2/n°23/F-18/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 
Li-2014.2/n°24/F-18/A2-C1-

(Dc2/Dm3)=5,5 
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Li-2014.2/n°25/M-18/A2-C3-

(Dc3/Dm3)=8,0 

 
Li-2014.2/n°26/F-18/A2-C1-

(Dc3/Dm2)=5,5 

 
Li-2014.2/n°27/F-17/A2-C3-

(Dc3/Dm3)=8,0 

 

 

 

 

 

 

Li-2014.2/n°28/F-18/A2-C2-

(Dc2/Dm1)=5,5 

 
Li-2014.2/n°29/M-18/A1-C1-

(Dc3/Dm3)=5,0 

 
Li-2014.2/n°30/F-18/A1-C2-

(Dc2/Dm3)=5,5 

 

 

 

 

 
 

Pa-2014.2/n°01/F-22/A3-C2-

(Dc2/Dm1)=6,5 

 
Pa-2014.2/n°02/M-18/A3-C1-

(Dc3/Dm2)=6,5 

 
Pa-2014.2/n°03/F-46/A1-C2-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 

 

 

 

 

 

Pa-2014.2/n°04/F-20/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 
Pa-2014.2/n°05/F-17/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 
Pa-2014.2/n°06/F-18/A1-C1-

(Dc1/Dm1)=3,0 
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Pa-2014.2/n°07/F-19/A2-C2-

(Dc1/Dm1)=5,0 

 Pa-2014.2/n°08/M-18/A1-C1-

(Dc1/Dm2)=3,5 

 Pa-2014.2/n°09/F-18/A3-C1-

(Dc1/Dm2)=5,5 

 

 

 

 

 
 

Pa-2014.2/n°10/F-20/A3-C2-

(Dc1/Dm1)=6,0 

 Pa-2014.2/n°11/F-18/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 Pa-2014.2/n°12/M-22/A2-C3-

(Dc2/Dm2)=7,0 

 

 

 

 

 

 

Pa-2014.2/n°13/M-20/A3-C3-

(Dc2/Dm2)=8,0 

 Pa-2014.2/n°14/M-20/A1-C3-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 Pa-2014.2/n°15/F-18/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 

 

 

 

 
 

Pa-2014.2/n°16/F-19/A3-C2-

(Dc2/Dm1)=6,5 

 Pa-2014.2/n°17/F-18/A3-C2-

(Dc2/Dm2)=7,0 

 Pa-2014.2/n°18/M-19/A1-C1-

(Dc1/Dm1)=3,0 
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Pa-2014.2/n°19/F-17/A2-C1-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 Pa-2014.2/n°20/F-19/A2-C1-

(Dc1/Dm1)=4,0 

 Pa-2014.2/n°21/F-20/A2-C1-

(Dc1/Dm1)=4,0 

 

 

 

 

 
 

Pa-2014.2/n°22/F-17/A3-C2-

(Dc2/Dm2)=7,0 

 Pa-2014.2/n°23/M-17/A3-C1-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 Pa-2014.2/n°24/F-17/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 

 

 

 

 
 

Pa-2014.2/n°25/F-18/A3-C2-

(Dc1/Dm1)=6,0 

 Pa-2014.2/n°26/M-22/A1-C2-

(Dc1/Dm1)=4,0 

 Pa-2014.2/n°27/M-19/A3-C1-

(Dc3/Dm2)=6,5 

 

 

 

 

 
 

Pa-2014.2/n°28/M-20/A3-C3-

(Dc2/Dm2)=8,0 

 Na-2015.1/n°01/F-18/A1-C3-

(Dc1/Dm3)=6,0 

 Na-2015.2/n°02/F-20/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 
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Na-2015.1/n°03/F-16/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 Na-2015.1/n°04/M-22/A1-C3-

(Dc2/Dm3)=6,5 

 Na-2015.1/n°05/M-18/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 

 

 

 

 

 

Na-2015.1/n°06/F-18/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 Na-2015.1/n°07/F-18/A1-C3-

(Dc1/Dm1)=5,0 

 Na-2015.1/n°08/F-17/A2-C1-

(Dc1/Dm2)=4,5 

 

 

 

 

 
 

Na-2015.2/n°09/M-22/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 Na-2015.1/n°10/F-17/A2-C1-

(Dc1/Dm1)=4,0 

 Na-2015.1/n°11/M-22/A1-C3-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 

 

 

 

 

 

Na-2015.2/n°12/M-18/A1-C3-

(Dc2/Dm3)=6,5 

 Na-2015.2/n°13/M-18/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 Na-2015.1/n°14/M-19/A1-C3-

(Dc3/Dm3)=7,0 
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Na-2015.2/n°15/F-18/A2-C2-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 
Na-2015.2/n°16/M-19/A1-C1-

(Dc2/Dm3)=4,5 

 
Na-2015.2/n°17/F-17/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 

 

 

 

 

 

Na-2015.2/n°18/M-21/A1-C3-

(Dc2/Dm3)=6,5 

 
Na-2015.1/n°19/F-17/A1-C2-

(Dc1/Dm2)=4,5 

 
Na-2015.2/n°20/F-20/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 

 

 

 

 

 

Na-2015.1/n°21/F-19/A1-C1-

(Dc1/Dm1)=3,0 

 
Na-2015.1/n°22/F-24/A1-C2-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 
Na-2015.2/n°23/F-19/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 

 

 

 

 
 

Na-2015.1/n°24/F-18/A1-C1-

(Dc2/Dm2)=4,0 

 
Na-2015.1/n°25/F-18/A1-C2-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 
Na-2015.1/n°26/F-18/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 
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Na-2015.2/n°27/F-18/A1-C2-

(Dc2/Dm3)=5,5 

 
Na-2015.1/n°28/F-18/A1-C3-

(Dc3/Dm2)=6,5 

 
JF-2015.1/n°01/F-18/A2-C1-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 

 

 

 

 
 

JF-2015.1/n°02/F-19/A1-C1-

(Dc1/Dm1)=3,0 

 
JF-2015.1/n°03/M-19/A2-C2-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 
JF-2015.1/n°04/M-18/A1-C2-

(Dc1/Dm2)=4,5 

 

 

 

 

 

 

JF-2015.1/n°05/F-17/A1-C2-

(Dc1/Dm1)=4,0 

 
JF-2015.1/n°06/M-18/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 
JF-2015.1/n°07/M-17/A1-C2-

(Dc3/Dm1)=5,0 

 

 

 

 

 
 

JF-2015.1/n°08/M-22/A1-C3-

(Dc3/Dm1)=6,0 

 
JF-2015.1/n°09/F-18/A2-C1-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 
JF-2015.1/n°10/F-17/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 
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JF-2015.1/n°11/M-20/A1-C3-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 
JF-2015.1/n°12/M-22/A3-C1-

(Dc1/Dm1)=5,0 

 
JF-2015.1/n°13/F-18/A1-C2-

(Dc2/Dm1)=4,5 

 

 

 

 

 

 

JF-2015.1/n°14/F-17/A2-C1-

(Dc2/Dm2)=5,0 

 
JF-2015.1/n°15/F-17/A1-C2-

(Dc1/Dm1)=4,0 

 
JF-2015.1/n°16/M-19/A1-C3-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 

 

 

 

 
 

JF-2015.1/n°17/F-22/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 
JF-2015.1/n°18/M-18/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 
JF-2015.1/n°19/F-19/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 

 

 

 

 
 

JF-2015.1/n°20/F-17/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 

 
JF-2015.1/n°21/F-17/A1-C1-

(Dc1/Dm2)=3,5 

 
JF-2015.1/n°22/M-18/A1-C2-

(Dc2/Dm1)=4,5 
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JF-2015.1/n°23/F-18/A1-C3-

(Dc1/Dm1)=5,0 

 
JF-2015.1/n°24/M-19/A1-C3-

(Dc3/Dm2)=6,5 

 
JF-2015.1/n°25/F-20/A1-C3-

(Dc2/Dm2)=6,0 

 

 

 

 

 

 

JF-2015.1/n°26/F-18/A3-C3-

(Dc2/Dm1)=7,5 

 
JF-2015.1/n°27/F-17/A1-C1-

(Dc2/Dm1)=3,5 
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APÊNDICE H 
PORMENORES DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO 

 

 

 Esse apêndice complementa o Capítulo 5, apresentando detalhes sobre os resultados da 

pesquisa realizada junto às quatro turmas de alunos, os quais, embora relevantes, ultrapassam 

as necessidades do texto principal da tese. 

 

H1 – Os Perfis das turmas 

 Na turma da Universidade de Lisboa, em suma, contabiizaram-se dezoito alunos tipo 

A1, oito tipo A2, quatro tipo A3 e dois estudantes tipo A4, sendo estes últimos participantes 

excluídos por serem alunos estrangeiros com vínculos pouco significantes com a cultura 

arquitetônica-urbana portuguesa, não prefigurando os requisitos necessários para a verificação 

das questões propostas. Tendo sido considerados ao todo, portanto, 30 respondentes aptos 

para a pesquisa. 

 Ressalta-se particularidade acerca de alunos moradores não tão próximos a Lisboa, 

mas em contato permanente com a cidade; e, ao contrário, de moradores circunvizinhos, 

embora pouco vinculados a ela. Nesses dois casos, em específico, levou-se a uma mudança de 

classificação desses estudantes, passando-se do tipo A2 para A1 (no primeiro caso), e A1 para 

A2 (no segundo exemplo). 

 Ao final, resultaram 30 alunos com perfis apropriados para a investigação, sendo 

dezenove mulheres e onze homens. As faixas etárias compunham-se em 27 alunos com idades 

entre 17 e 20 anos (90% do total), dois estudantes entre os 21 e 25 anos (6,67%) e um caso 

acima dos 30 anos (3,33%); sendo os 18 anos a idade predominante, com dezoito casos 

contabilizados. 

 Sobre trabalhos/estágios na área de AU, todos os integrantes da turma disseram nunca 

ter tido contato com essa atividade. Uma minoria (12 alunos, 36,67% do total) acusou ter 

contato com a área de arquitetura e/ou pessoas próximas em atuação na área de AU: cinco 

alunos relataram ter participado/assistido ao processo de pelo menos uma construção civil 

(sendo três sobre a própria casa de morada e dois sobre várias obras); sete estudantes disseram 

possuir contato próximo com profissionais da área de AU (familiares e/ou amigos), dentre 

arquitetos, engenheiros e desenhadores. Sendo assim, somaram dezoito alunos tipo C1 

(nenhuma menção sobre conhecimento na área), sete tipo C2 (uma menção), e cinco tipo C3 

(duas menções).Segundo determinações estabelecidas pelo método de classificação dos 
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desenhos, totalizaram: (i) para a atividade ‘Casa dos Desejos’: 11 peças tipo D3 (contendo 

perspectivas de boa qualidade técnica – 36,67% do total), e 19 desenhos tipo D2 (com 

representações perspécticas mais simplificadas e/ou plantas baixas – 63,33% do total); (ii) 

para os Mapas Mentais: 13 desenhos tipo D3 (onde constaram composições de esquemas bi e 

tridimensionais urbano-arquitetônicos de considerável nível de complexidade – 43,33%); 4 

peças tipo D1 (desenhos bem simplificados, com predomínio de representações 

bidimensionais – 13,34% do total); e 13 desenhos tipo D2 (43,33% do total – com 

representações em níveis intermediários entre D1 e D3). Verificou-se, desta forma, que a 

turma apresentou considerável grau de qualidade técnica, exprimindo conhecimentos de 

ordem artística (não vinculados à linguagem própria da área de AU) apreendidos em nível 

secundário. 

 Salientamos que nenhum participante foi descartado em virtude do somatório das 

componentes, que se encontrou entre 3,50 e 8,00. 

 Na Universidade Federal do Tocantins, a turma classificou-se em: onze alunos tipo 

A1, dentre os quais oito habitantes de Palmas e três moradores dos seus arredores; cinco tipo 

A2, classificados como moradores de cidades diretamente influenciadas pela capital 

tocantinense e, por fim, doze estudantes tipo A3, habitantes de cidades que, mesmo distantes 

de Palmas, apresentam características regionais comuns. Não houve nenhum participante 

classificado como A4, possibilitando, portanto que todos os 28 alunos estivessem aptos para a 

pesquisa. 

 Ao final, sintetizam-se 28 alunos com perfis considerados próprios para a 

investigação, sendo dezoito estudantes do sexo feminino e dez do sexo masculino. As faixas 

etárias compunham-se em 24 alunos com idades entre 17 e 20 anos (85,72% do total), três 

estudantes entre os 21 e 25 anos (10,71%) e um caso acima dos 30 anos (3,57%); sendo os 18 

anos a idade predominante na turma, com sete casos contabilizados. 

 A respeito do conhecimento em AU, foram numerosas as respostas positivas sobre 

estágios (cinco ocorrências), cursos técnicos (cinco menções, mas nenhuma em Edificações), 

participação em construções (sete casos), pessoas próximas que atuam no campo de AU (oito 

menções). Quando não houve referências, a amostra foi classificada como C1 (doze alunos 

nesse caso); uma menção, classificada em C2 (outros doze alunos); e duas ou mais menções, 

C3 (quatro estudantes). 

 Sobre a classificação dos desenhos, totalizaram: (i) para a atividade ‘Casa dos 

Desejos’: dez peças tipo D1 (35,72%), dezesseis peças tipo D2 (57,14% do total), dois 

desenhos tipo D3 (7,14% do total), e nenhum tipo D4; (ii) para os Mapas Mentais: quatorze 
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peças tipo D1 (50% do total); quatorze tipo D2 (50% do total); e nenhum desenho tipo D3 e 

D4. 

 Na turma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, houve 25 alunos 

classificados como A1. Em seguida, com classificação A2, foi observada minoria de alunos 

provenientes de cidades potiguares, mas com ligações constantes com a capital do estado (3 

estudantes, 11% do total).  

 Relatos de professores informaram que no CAU-UFRN frequentemente ingressam 

alunos que são filhos de funcionários públicos com carreira itinerante, especialmente militar, 

em virtude de importante base aérea instalada na região metropolitana de Natal. Porém, apesar 

da detecção de alunos com tal característica (2 casos), os mesmos descreveram Natal como 

sendo cidade de referência/criação, tendo sido os seus tempos de permanência nas outras 

regiões do país pouco significativo. Desta forma, não houve classificados como A3, havendo 

apenas um aluno estrangeiro (A4), desclassificado previamente. Portanto, em Natal, a 

pesquisa contabilizou 28 participantes aptos. 

 Quando houve menção a curso de Edificações, a amostra partiu de classificação ‘C2’, 

que se somou às outras informações, quando existiam. Nos demais casos, o procedimento 

deu-se conforme o mencionado anteriormente: ‘C1’ (nenhuma menção); ‘C2’ (uma menção); 

‘C3’ (duas ou mais menções); e ‘C4’ (para o caso da amostra não se enquadrar dentro do 

esperado). 

 Desta forma, totalizaram doze amostras ‘C1’, oito amostras ‘C2’, oito ‘C3’, e 

nenhuma amostra tipo ‘C4’. 

 Sobre a classificação dos desenhos, totalizaram: (i) para a atividade ‘Casa dos 

Desejos’: seis peças tipo D1 (21,43%), vinte peças tipo D2 (71,43% do total), dois desenhos 

tipo D3 (7,14% do total), e nenhum tipo D4;  (ii) para os Mapas Mentais: seis peças tipo D1 

(21,43% do total); quinze mapas tipo D2 (53,57% do total); sete tipo D3 (25%); e nenhum 

desenho tipo D4. 

 A maioria dos estudantes da turma da Universidade Federal de Juiz de Fora (21; 

77,78) foi classificada como A1, haja vista que as suas respostas confirmaram vínculos 

frequentes ou permanentes com a cidade de Juiz de Fora. Os participantes classificados como 

A2 (quatro alunos, 14,82% do total) eram originados de cidades: (i) também inseridas na 

Zona da Mata mineira, como A1, mas em áreas em que a influência de Juiz de Fora 

(município sede da região) é menor por causa da presença de outras cidades-polo; (ii) 

fluminenses e capixabas próximas à região de influência de Juiz de Fora. Por fim, dois 

estudantes (7,41% da turma) foram classificados como A3, sendo provenientes de áreas de 
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Minas Gerais inseridas em outros contextos culturais e econômicos. Não houve classificados 

A4. Tendo havido, portanto, a participação desses 27 estudantes. 

 Acerca do conhecimento dos alunos, a maior parte foi classificada como C1 (treze 

estudantes, 48,15% do total). Dentre os demais, houve relatos sobre: (i) pessoas próximas e/ou 

familiares atuantes na área de construção civil, como engenheiros, arquitetos, pedreiros e 

mestres de obra (9; 33,33% da turma); (ii) ter assistido a construção de pelo menos uma 

edificação (9; 33,33%); (iii) trabalhos ou estágios na área de AU (3; 11,11%); e (iv) ter 

concluído cursos técnicos nesse campo (4; 14,81% da turma). 

 Como já enunciado, menções a cursos técnicos de Edificações ou similares, fizeram 

com que a amostra partisse de classificação ‘C2’, que se soma às outras informações, quando 

existirem. Nos demais casos, as amostras partiram de ‘C1’ (nenhuma menção ao 

conhecimento específico em AU). Resulta, portanto, treze amostras ‘C1’ (48,15%), sete ‘C2’ 

(25,92%), e sete ‘C3’(25,92% dos participantes). 

 Sobre a classificação dos desenhos, totalizaram: (i) para a atividade ‘Casa dos 

Desejos’: sete peças tipo D1 (25,93%), dezessete peças tipo D2 (62,96% do total), três 

desenhos tipo D3 (11,11% do total), e nenhum tipo D4; (ii) para os Mapas Mentais: dezenove 

peças tipo D1 (70,37% do total); oito mapas tipo D2 (29,63% do total); e nenhum desenho 

tipo D3 e D4. 
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H2 – Resultados acerca da Relação das Turmas com os seus Ambientes Urbanos 

 

H 2.1 – UL: Elem. físicos x Categoria de habitantes; Tipos de mapas x categ. de habitantes 
 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Alunos A3 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % VA VR % 

ELEMENTOS FÍSICOS 18 60,00 8 26,67 4 13,33 30,00 100,00 

Ponte 25 de Abril 13 43,33 3 10,00 1 3,33 17 56,67 

Terreiro do Paço 9 30,00 5 16,67 1 3,33 15 50,00 

Rio Tejo 9 30,00 4 13,33 0 0,00 13 43,33 

Ônibus 5 16,67 6 20,00 2 6,67 13 43,33 

Chiado (bairro) 5 16,67 4 13,33 2 6,67 11 36,67 

Estações de Metrô 5 16,67 2 6,67 4 13,33 11 36,67 

Marquês de Pombal (praça) 7 23,33 2 6,67 2 6,67 11 36,67 

Pontos de ônibus 3 10,00 4 13,33 4 13,33 11 36,67 

Pessoas 5 16,67 3 10,00 0 0,00 8 26,67 

Estádios esportivos 5 16,67 2 6,67 0 0,00 7 23,33 

Lojas/ comércio/ cafés 4 13,33 3 10,00 0 0,00 7 23,33 

Castelo São Jorge 6 20,00 0 0,00 0 0,00 6 20,00 

Mosteiro dos Jerônimos 4 13,33 2 6,67 0 0,00 6 20,00 

Rua Augusta 2 6,67 2 6,67 2 6,67 6 20,00 

Cristo Rei (monumento) 5 16,67 0 0,00 0 0,00 5 16,67 

Monsanto (reserva ambiental) 5 16,67 0 0,00 0 0,00 5 16,67 

Rossio (praça) 3 10,00 2 6,67 0 0,00 5 16,67 

Torre de Belém 4 13,33 0 0,00 1 3,33 5 16,67 

Pastelaria de Belém 1 3,33 3 10,00 1 3,33 5 16,67 

Mc Donald's 2 6,67 1 3,33 1 3,33 4 13,33 

Bairro Alto  3 10,00 0 0,00 0 0,00 3 10,00 

Baixa (bairro) 3 10,00 0 0,00 0 0,00 3 10,00 

Belém (bairro) 3 10,00 0 0,00 0 0,00 3 10,00 

Parque das Nações 3 10,00 0 0,00 0 0,00 3 10,00 

Ponte Vasco da Gama 2 6,67 1 3,33 0 0,00 3 10,00 

Barcos 0 0,00 3 10,00 0 0,00 3 10,00 

Supermercados 0 0,00 0 0,00 3 10,00 3 10,00 

Alcântara (bairro) 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Alfama (bairro) 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Aquedutos 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Avenida Liberdade 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Benfica (bairro) 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Cais das Colunas 1 3,33 1 3,33 0 0,00 2 6,67 

Cais do Sodré 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Centro Comercial V. da Gama 1 3,33 0 0,00 1 3,33 2 6,67 

Centro Cultural Belém 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Museu dos Coches 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Padrão dos Descobrimentos 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Prédios/edificações 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 

Teatro Maria I 1 3,33 1 3,33 0 0,00 2 6,67 

Bonde/ elétrico 0 0,00 2 6,67 0 0,00 2 6,67 

Candeeiros 0 0,00 2 6,67 0 0,00 2 6,67 

Outras recorrências 29 - 6 - 3 - 38 - 

Total 168 - 64 - 28 - 260 - 
 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Alunos A3 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % VA VR % 

TIPOS DE MAPAS 18 100,00 8 100,00 4 100,00 30 100,00 

Estruturados 11 61,11 3 37,50 1 25,00 15 50,00 

Semiestruturados 7 38,89 5 62,50 2 50,00 14 46,67 

Simbólicos 0 0 0 0 1 25,00 1 3,33 
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H 2.2 – UFT: Elem. físicos x Categorias de habitantes; Tipos de mapas x categ. de habitantes 
 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Alunos A3 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % VA VR % 

ELEMENTOS FÍSICOS 11 39,29 5 17,86 12 42,85 28 100,00 

Rotatórias 9 32,14 5 17,86 9 32,14 23 82,14 

Praça dos Girassóis 8 28,57 5 17,86 5 17,86 18 64,29 

Capim Dourado Shopping 6 21,43 3 10,71 7 25,00 16 57,14 

Palácio Araguaia 8 28,57 2 7,14 4 14,29 14 50,00 

Praias 5 17,86 4 14,29 5 17,86 14 50,00 

Sol 5 17,86 2 7,14 5 17,86 12 42,86 

Lago de Palmas 5 17,86 2 7,14 4 14,29 11 39,29 

Pontos de Ônibus 6 21,43 0 0,00 4 14,29 10 35,71 

Supermercados 5 17,86 2 7,14 2 7,14 9 32,14 

Ponte da Integração 1 3,57 4 14,29 2 7,14 7 25,00 

Avenida JK 6 21,43 0 0,00 0 0,00 6 21,43 

Comércios 3 10,71 1 3,57 2 7,14 6 21,43 

Espaço Cultural 5 17,86 0 0,00 0 0,00 5 17,86 

Palmas Shopping 3 10,71 0 0,00 2 7,14 5 17,86 

Avenida Teotônio Segurado 3 10,71 2 7,14 0 0,00 5 17,86 

Ônibus 3 10,71 0 0,00 2 7,14 5 17,86 

Memorial Coluna Prestes 3 10,71 0 0,00 2 7,14 5 17,86 

Malha urbana (quadrícula) 1 3,57 0 0,00 4 14,29 5 17,86 

Parque Cesamar 2 7,14 1 3,57 0 0,00 3 10,71 

Batalhão da Polícia Militar 1 3,57 0 0,00 2 7,14 3 10,71 

Corpo de Bombeiros 1 3,57 0 0,00 2 7,14 3 10,71 

Escolas 2 7,14 0 0,00 0 0,00 2 7,14 

Praça do Bosque 2 7,14 0 0,00 0 0,00 2 7,14 

Relógio de Flores 2 7,14 0 0,00 0 0,00 2 7,14 

Hospital Geral 1 3,57 1 3,57 0 0,00 2 7,14 

Outras recorrências 6 - 0 - 0 - 6 - 

Total 102 - 34 - 63 - 199 - 

 
 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Alunos A3 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % VA VR % 

TIPOS DE MAPAS 11 100,00 5 100,00 12 100,00 28 100,00 

Estruturados 8 72,73 1 20,00 1 8,33 10 35,71 

Semiestruturados 3 27,27 4 80,00 8 66,67 15 53,57 

Simbólicos 0 0 0 0 3 25,00 3 10,72 
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H 2.3 – UFRN: Elem. físicos x Categ. de habitantes; Tipos de mapas x categ. de habitantes 
 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % 

ELEMENTOS FÍSICOS 25 89,29 3 10,71 28 100,00 

Morro do Careca 16 57,14 1 3,57 17 60,71 

Midway Mall Shop. Center 15 53,57 1 3,57 16 57,14 

Parque da Cidade 15 53,57 0 0,00 15 53,57 

BR-101 14 50,00 1 3,57 15 53,57 

Natal Shopping Center 13 46,43 2 7,14 15 53,57 

Mar 11 39,29 3 10,71 14 50,00 

Ponte Newton Navarro 11 39,29 2 7,14 13 46,43 

Praia de Ponta Negra 13 46,43 0 0,00 13 46,43 

Av. Roberto Freire 11 39,29 1 3,57 12 42,86 

Estádio Arena das Dunas 10 35,71 1 3,57 11 39,29 

Forte dos Reis Magos 9 32,14 1 3,57 10 35,71 

Pórtico dos Reis Magos 9 32,14 1 3,57 10 35,71 

Viaduto de Ponta Negra 8 28,57 2 7,14 10 35,71 

IFRN 9 32,14 0 0,00 9 32,14 

Via Costeira 8 28,57 1 3,57 9 32,14 

Av. Prudente de Morais 8 28,57 0 0,00 8 28,57 

Árvore de Natal 6 21,43 1 3,57 7 25,00 

Ponto de ônibus 6 21,43 1 3,57 7 25,00 

Sol 6 21,43 1 3,57 7 25,00 

Ônibus 5 17,86 2 7,14 7 25,00 

Supermercado Carrefour 5 17,86 2 7,14 7 25,00 

Hotéis 6 21,43 0 0,00 6 21,43 

Mirante do Parque da Cidade 6 21,43 0 0,00 6 21,43 

Rotatória 6 21,43 0 0,00 6 21,43 

Prédios 5 17,86 1 3,57 6 21,43 

Posto de gasolina 4 14,29 2 7,14 6 21,43 

Via Direta Shopping Center 4 14,29 2 7,14 6 21,43 

Carros 3 10,71 3 10,71 6 21,43 

Barcos 5 17,86 0 0,00 5 17,86 

Igrejas 5 17,86 0 0,00 5 17,86 

Praia Shopping 5 17,86 0 0,00 5 17,86 

Restaurante 5 17,86 0 0,00 5 17,86 

Túnel 5 17,86 0 0,00 5 17,86 

Escolas 4 14,29 1 3,57 5 17,86 

Pessoas 4 14,29 1 3,57 5 17,86 

Ribeira (bairro) 4 14,29 1 3,57 5 17,86 

Árvores 3 10,71 2 7,14 5 17,86 

Alecrim (bairro) 4 14,29 0 0,00 4 14,29 

Áreas Proteção Permanente 4 14,29 0 0,00 4 14,29 

Av. Bernardo Vieira 4 14,29 0 0,00 4 14,29 

Praia do Meio 4 14,29 0 0,00 4 14,29 

Praia da Redinha 4 14,29 0 0,00 4 14,29 

Rio Potengi 4 14,29 0 0,00 4 14,29 

Outras recorrências 102 - 7 - 109 - 

Total 408 - 44 - 452 - 

 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % 

TIPOS DE MAPAS 25 100,00 3 100,00 28 100,00 

Estruturados 18 72,00 0 0 18 64,29 

Semiestruturados 7 28,00 3 100,00 10 35,71 

Simbólicos 0 0 0 0 0 0 
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H 2.4 – UFJF: Elem. físicos x Categ. de habitantes; Tipos de mapas x categ. de habitantes 
 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Alunos A3 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % VA VR % 

ELEMENTOS FÍSICOS 21 77,77 4 14,82 2 7,41 27 100,00 

Parque Halfeld 15 55,56 3 11,11 0 0,00 18 66,67 

Av. Rio Branco 12 44,44 3 11,11 0 0,00 15 55,56 

Calçadão da Rua Halfeld 13 48,15 1 3,70 0 0,00 14 51,85 

Shopping Independência 9 33,33 4 14,81 1 3,70 14 51,85 

Árvores 9 33,33 2 7,41 0 0,00 11 40,74 

Av. Itamar Franco 7 25,93 3 11,11 0 0,00 10 37,04 

Catedral 7 25,93 2 7,41 1 3,70 10 37,04 

Ponto de ônibus 7 25,93 1 3,70 0 0,00 8 29,63 

Supermercado 5 18,52 1 3,70 2 7,41 8 29,63 

Ônibus 5 18,52 2 7,41 0 0,00 7 25,93 

Comércio 5 18,52 1 3,70 0 0,00 6 22,22 

Pessoas 5 18,52 1 3,70 0 0,00 6 22,22 

Prefeitura 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

Rua Santo Antônio 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

Av. Brasil 4 14,81 1 3,70 0 0,00 5 18,52 

Galerias comerciais 4 14,81 1 3,70 0 0,00 5 18,52 

Hospital Monte Sinai 4 14,81 1 3,70 0 0,00 5 18,52 

Museu de Arte Moderna 5 18,52 0 0,00 0 0,00 5 18,52 

Prédios 5 18,52 0 0,00 0 0,00 5 18,52 

Câmara Municipal 3 11,11 1 3,70 0 0,00 4 14,81 

Carros 3 11,11 1 3,70 0 0,00 4 14,81 

Morro do Imperador 3 11,11 1 3,70 0 0,00 4 14,81 

Rotatória 4 14,81 0 0,00 0 0,00 4 14,81 

Rua Marechal Deodoro 4 14,81 0 0,00 0 0,00 4 14,81 

Teatro Central 2 11,11 1 3,70 0 0,00 4 14,81 

Av. Getúlio Vargas 3 11,11 0 0,00 0 0,00 3 11,11 

Igreja de S. Sebastião 3 11,11 1 3,70 0 0,00 3 11,11 

Rio Paraibuna 2 7,41 1 3,70 0 0,00 3 11,11 

São Pedro (bairro) 2 7,41 1 3,70 0 0,00 3 11,11 

Bares 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Condomínios 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Cristo Redentor (estátua) 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Escadarias 0 0,00 2 7,41 0 0,00 2 7,41 

Escolas 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Linha férrea 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Ponto de táxi 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Praça da Estação 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Privilege Boite 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Rua Batista de Oliveira 1 3,70 1 3,70 0 0,00 2 7,41 

Rua Benjamim Constant 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Rua São Mateus 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Shopping Santa Cruz 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Trem de carga 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

Outras recorrências 32 - 7 - 2 - 41 - 

Total 220 - 44 - 6 - 270 - 

 

CATEG. HABITANTES Alunos A1 Alunos A2 Alunos A3 Total 

VALORES VA VR % VA VR % VA VR % VA VR % 

TIPOS DE MAPAS 21 100,00 4 100,00 2 100,00 27 100,00 

Estruturados 10 47,62 1 25,00 0 0,00 11 40,74 

Semiestruturados 8 38,10 3 75,00 0 0,00 11 40,74 

Simbólicos 3 14,28 0 0,00 2 100,00 5 18,52 
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H3 – Preferências arquitetônicas sem predeterminações 

 

H 3.1 – Relação dos exemplares mais citados 

 

 Na Universidade de Lisboa, dentre os 30 alunos aptos a participarem da pesquisa, 

apenas quatro não conseguiram completar a terceira lacuna; outros quatro estudantes deram 

cada qual uma resposta com conteúdo inconclusivo. As obras mais citadas foram: a Casa da 

Música, no Porto/Portugal (com 4 menções1); a Fundação Calouste Gulbenkian, em 

Lisboa/Portugal, o Parthenon ateniense, na Grécia, a Casa da Cascata, nos EUA e a Ópera de 

Sydney/Austrália (com 3 citações cada); a Fundação Champalimaud, em Lisboa/Portugal, o 

Palácio da Pena, em Sintra/Portugal, a Basílica de São Pedro, em Roma/Itália e o Museu 

Guggenheim, em Bilbao/Espanha (com 2 menções cada). As outras obras foram referenciadas 

apenas uma vez. 

 Na Universidade Federal do Tocantins, dentre os 28 alunos respondentes, apenas 

dezesseis completaram todas as três lacunas, havendo somente uma citação com conteúdo 

inconclusivo. As obras mais citadas foram: a Catedral de Brasília e as Pirâmides do Egito 

(com oito menções cada); Torre Eiffel, em Paris (citada por seis alunos); o Congresso 

Nacional, em Brasília (mencionado cinco vezes); o MASP, em São Paulo e o Centro Histórico 

de São Luís/Maranhão (referenciados por quatro alunos cada); a Casa Branca, em 

Washington/EUA, e o Coliseu Romano (com três menções cada); e o Palácio Araguaia, em 

Palmas (com duas ocorrências). As demais referências foram citadas apenas uma vez. 

 Excepcionalmente na data de aplicação desta parte do instrumento, o número de 

participantes do CAU da Universidade Federal do Rio Grande do Norte somou apenas 17 

alunos em virtude de feriado prolongado, quando foram contabilizadas onze ausências. Dentre 

os respondentes, todos os participantes completaram as três lacunas do enunciado. As obras 

mais citadas foram, nesta ordem: a Ponte Newton Navarro (em Natal/RN) e as Pirâmides do 

Egito, com quatro menções cada (tendo sido mencionadas igualmente por 23,53% da turma); 

a Catedral de Notre-Dame de Paris, o Palácio Taj Mahal (na Índia), o Estádio Arena das 

Dunas (em Natal/RN), o Palácio do Planalto e a Cidade de Brasília, com três respostas cada 

uma (citadas do mesmo modo por 17,65% dos alunos); além da Torre Eiffel, do Coliseu 

romano, do Edifício Burj Dubai (nos Emirados Árabes), e das obras natalenses Forte dos Reis 

                                                 
1 Nas passagens com grande quantidade de números, conforme a que se segue, as referências numéricas ocorrem 

somente em algarismos, que indicam quantidades absolutas. 
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Magos, Arena do Morro, e do Shopping Midway Mall, com duas menções cada (totalizando 

11,76% das ocorrências). 

 Dentre os 27 alunos respondentes na Universidade Federal de Juiz de Fora, apenas 

três deixaram uma lacuna em branco, finalizando duas. E não houve citações com conteúdo 

inconclusivo. As obras mais citadas foram, nesta ordem: o Palácio do Planalto, em Brasília 

(com nove menções); o Coliseu romano (citado por seis alunos); as Pirâmides do Egito e o 

Taj Mahal (com quatro menções cada); o Parthenon ateniense, a cidade de Dubai e a Ópera de 

Sydney (referenciados por três alunos cada); e por fim, o Edifício Martinelli, a Casa da 

Cascata, a Pirâmide do Louvre, a Igreja da Sagrada Família de Barcelona, e a Torre Eiffel 

(citadas em duas respostas cada). As demais 39 obras foram citadas apenas uma vez. 

 

H 3.2 – Dos períodos históricos 

 

 FA-UL: Antiguidade (6: 7,50%); Idade Média (3; 3,75%); Idade Moderna (5; 6,25%); 

século XIX (18: 22,50%); primeira metade do século XX (11: 13,75%); da segunda metade 

do século XX até os dias atuais (37: 46,25% das respostas). 

 CAU-UFT: Antiguidade (12; 18,75%); séculos XVIII e XIX (15; 23,44%); primeira 

metade do século XX (6; 9,37%); da segunda metade do século XX até os dias atuais (31; 

48,44% das respostas). 

 CAU-UFRN: Antiguidade (8; 15,69%); Idade Média (4; 7,84%); entre os séculos 

XVII e XIX (13; 25,49%); primeira metade do século XX (1; 1,96%); da segunda metade do 

século XX até os dias atuais (25; 49,02% das respostas). 

 CAU-UFJF: Antiguidade (15; 19,23%); entre a Idade Média e o século XVI (8; 

10,26%); século XIX (15; 19,23%); primeira metade do século XX (12; 15,38%); da segunda 

metade do século XX até os dias atuais (28; 35,90% das respostas). 

 

H 3.3 – Das dimensões mais evidentes nas obras 

 

 No CAU-UL, em meio as 81 respostas obtidas sobre as dimensões mais evidentes nas 

obras arquitetônicas, a dimensão ‘estética’ foi a que obteve mais indicações (tendo sido 

escolhida em 41 respostas, ou seja, 51,25% do total)2. Na sequência, apareceram as 

                                                 
2 Nas indicações de quantidades de menções e seus respectivos percentuais em função da quantidade total de 

menções, a partir desse ponto passaremos a utilizar a notação “número; percentual”, o que, nesse caso, 

corresponderia à indicação “41; 50,6%”, ou seja, opção escolhida em 41 respostas e 50,62% do total. 
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dimensões: ‘estético-funcional’ (16; 20,00%); ‘técnico-estética-funcional’ (8; 10,00%); 

‘técnica/tecnológica’ (5; 6,25%); ‘funcional’ e ‘técnico-estética’ (4; 5,00% cada); e ‘técnico-

funcional’ (2; 2,50%).  

 No CAU-UFT, dentre o total de 61 seleções ocorridas, a dimensão ‘estética’ foi a 

alternativa mais escolhida, marcada 38 vezes (em 62,30% das respostas). Nos demais casos 

apareceram, nesta ordem, as dimensões: ‘técnica/tecnológica’ (9; 14,75%); ‘funcional’ (8; 

13,11%); e ‘estético-funcional’ (2; 3,28% do total). Por fim, outros quatro alunos 

selecionaram a alternativa ‘outra dimensão’, tendo sido complementada por ‘histórica’ 

(6,56% das respostas). 

 Dentre as cinquenta respostas obtidas no CAU-UFRN, as alternativas ‘estética’ e 

‘técnico/tecnológica’ foram as mais selecionadas, tendo ocorrido 21 e 17 vezes, 

respectivamente (em 42,00% e 34,00% do total). A dimensão ‘funcional’ foi selecionada em 

sete casos (14,00%). Nos 10% restantes, ocorreram preferências por ‘outras’ dimensões, 

complementadas por ‘histórica’ (em três casos), e ‘crítica social’ e ‘falha’ (em um caso cada). 

 No CAU-UFJF, a partir de um total de 76 respostas, a dimensão ‘estética’ obteve 33 

indicações (43,42% do total), seguida por ‘técnica/tecnológica’ com quinze (19,74%) e 

‘funcional’ em onze seleções (14,47% das respostas). Ocorreram algumas escolhas híbridas, 

como: ‘estético-funcional’, em quatro respostas (5,26%); ‘técnico-estético’, em três respostas 

(3,95%); e ‘técnico-funcional’, em uma resposta (1,32% do total). A opção ‘outra dimensão’ 

foi marcada em dez respostas (1,32%), sendo complementada por ‘histórica’ em sete casos, 

‘artística’ em três. 

 

 

 

 

 

. 
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H4 – Preferências arquitetônicas com repertório pré-determinado 

 

H 4.1 – Relação dos exemplares melhor e pior avaliados 

 

 No CAU-UL, as seis maiores médias foram relativas a exemplares de estética 

modernista, onde constaram, nesta ordem, as casas: das Canoas (média: 4,14), de Vidro 

(4,10), Farnsworth (3,97) e Rietveld Schröder (3,86). O Royal Pavilion (4,00) e o Palácio da 

Pena (3,76), com estéticas do Revivalismo europeu, completam esse quadro. No entanto, os 

seis menores scores referenciaram estéticas mais diversificadas, dentre as quais: os edifícios 

high-tech HSBC Bank (2,07) e Centro Pompidou (2,17); e os pós-modernos Casa V. Venturi 

(1,83) e Montecatini (2,14). Também foram mal avaliados o edifício C. Dória (1,66) e o H. 

Sherbrooke (2,14), duas obras referenciais do Art Déco (Figura 1). 

 

Figura 1 – Imagens com as maiores e menores médias atribuídas pelos alunos do CAU-UL. 
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Fonte: Google; imagens trabalhadas pelo autor. 
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 No CAU-UFT, entre as seis maiores médias houve maior ocorrência de exemplares de 

estética modernista, constando, nesta ordem, as casas: de Vidro (média: 4,27), Farnsworth 

(4,23) e Rietveld Schröder (4,09). O Royal Pavilion (média 4,36) e Strawberry Hill (3,95), 

com estéticas próprias do Revivalismo europeu, também estão junto às imagens melhor 

avaliadas. Completa o quadro a Villa, obra recente de Daniel Libeskind, tendo alcançado 4,45 

pontos, maior média dentre as imagens melhor avaliadas. Em se tratando dos menores scores 

constataram-se referências a obras com estéticas mais variadas do que no quadro com as 

melhores avaliações: os edifícios art nouveau Casas Batló (1,95) e Tassel (2,64); os 

exemplares pós-modernos Casa Vanna Venturi (2,45) e Montecatini (2,50); além do edifício 

art déco Chagas Dória (2,32) e a neocolonial Escola Pedro II (2,64) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Imagens com as maiores médias atribuídas pelos alunos do CAU-UFT. 
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Fonte: Google; imagens trabalhadas pelo autor. 
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 Os alunos do CAU-UFRN centraram as suas preferências entre exemplares: (i) muito 

ornamentados, dentre os quais se destacaram o R. Pavilion (4,33) e o Palácio da Pena (4,17), 

ambos referenciais do Revivalismo europeu; além do edifício Neocolonial brasileiro Casa 

Lusa (4,08); (ii) marcados por uma estética límpida, leve e transparente, como se mostram as 

casas Farnsworth, das Canoas (ambas com 4,17 pontos) e de Vidro (4,00), avaliadas também 

com médias que apontam para preferências situadas entre ‘gosto muito’ e ‘gosto muitíssimo’. 

Os menores scores diluíram-se entre referenciais: (i) High-Tech, representado pelo C. 

Pompidou (2,08) e HSBC Bank (2,33); (ii) Pós-modernistas, como o Ed. Montecatini (1,92) e 

a Casa V. Venturi (2,17); (iii) Desconstrutivista Aronoff Center (2,17); e (iv) Art-Déco Ed. C. 

Dória, com a pior avaliação (1,50), posicionado entre ‘não gosto’ e ‘gosto pouco’ (Figura 3). 

 

Figura 3 – Imagens com as maiores médias atribuídas pelos alunos do CAU-UFRN. 
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 No CAU-UFJF, dentre as seis maiores médias, houve maior ocorrência de exemplares 

de estética modernista, constando, nesta ordem, as casas: das Canoas (média: 4,44), 

Farnsworth (4,37), de Vidro (4,26) e Rietveld Schröder (4,22). O quadro se completa com o 

Royal Pavilion (média: 4,04) e o Palácio da Pena (3,96), dois exemplares do Revivalismo 

europeu. As menores médias atribuídas pelos alunos do CAU-UFJF centraram-se em obras 

Art Déco (Ed. Chagas Doria e Sherbrook Hotel, com médias respectivas de 2,15 e 2,19 

pontos), High-tech (HSBC Bank e Centro Pompidou, ambos com médias de 2,26 pontos), 

Pós-moderna (Montecatini, com 2,00), além do exemplar art nouveau Casa Batló (com média 

de 1,81 pontos), que recebeu a pior avaliação da série (Figura 4). 

 

Figura 4 – Imagens com as maiores médias atribuídas pelos alunos do CAU-UFJF. 
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2,19  2,26  2,26 

Fonte: Google; imagens trabalhadas pelo autor. 

 



312 

 

H 4.2 – Relação dos resultados atribuídos aos exemplares vistos isolada e agrupadamente 

 

 

Resultados: valores médios atribuídos por exemplar 
 

EXEMPLARES m UL m UFT m UFRN m UFJF 

Arcades du Lac 2,34 2,68 2,58 2,48 

Aronoff Center 3,17 3,82 2,17 3,81 

Biblioteca Mário de Andrade 2,21 2,73 2,50 2,37 

Casa Batló 2,90 1,95 2,67 1,81 

Casa Chiswick 2,90 3,45 3,42 3,37 

Casa das Canoas 4,14 3,45 4,17 4,44 

Casa de Vidro 4,10 4,27 4,00 4,26 

Casa Farnsworth 3,97 4,23 4,17 4,37 

Casa Lusa 2,86 2,77 4,08 2,74 

Casa Schröeder 3,86 4,09 3,58 4,22 

Casa Tassel 2,72 2,64 3,33 2,67 

Casa Tugendhat 3,34 3,73 3,00 3,89 

Casa Vanna Venturi 1,83 2,45 2,17 2,30 

Centro Pompidou 2,17 3,05 2,08 2,26 

Centro Stata 3,69 3,50 2,83 2,74 

Edifício Chagas Doria 1,66 2,32 1,50 2,15 

Escola Pedro II 2,66 2,64 3,67 3,15 

Holkham Hall 2,79 3,59 2,92 3,11 

Hôtel Léon Nozal 3,28 3,36 3,75 3,44 

HSBC Bank 2,07 2,77 2,33 2,26 

Le Petit Trianon 3,21 3,09 3,42 2,96 

Lloyd's Bank 2,62 3,45 2,67 2,70 

Edifício Montecatini 2,14 2,50 1,92 2,00 

Palácio da Pena 3,76 3,73 4,17 3,96 

Pouso Maioridade 3,07 3,23 3,33 3,41 

Royal Pavilion 4,00 4,36 4,33 4,04 

Sherbrooke Hotel 2,14 2,77 2,67 2,19 

Strawberry Hill 2,97 3,95 3,92 3,93 

Villa Libeskind 3,28 4,45 3,50 3,74 

Ville Savoye 3,41 3,55 3,42 3,59 

Média geral 2,98 3,29 3,14 3,15 

 
Resultados: valores médios atribuídos por grupo de imagem 

 

GRUPOS DE IMAGENS m UL m UFT m UFRN m UFJF 

G01: Neoclassicismo 2,97 3,38 3,25 3,15 

G02: Revivalismo 3,57 4,02 4,14 3,98 

G03: Art Nouveau 2,97 2,65 3,25 2,64 

G04: Arquitetura Neocolonial Brasileira 2,86 2,88 3,69 3,10 

G05: Art déco 1,99 2,61 2,22 2,23 

G06: OAM I (1920-30) 3,54 3,79 3,33 3,90 

G07: OAM II (1940-50) 4,07 3,98 4,11 4,36 

G08: Pós-modernismo/ Historicismo 2,10 2,55 2,22 2,26 

G09: High-tech 2,30 3,09 2,36 2,41 

G10: Pós-modernismo/ Desconstrutivismo 3,38 3,92 2,83 3,43 

Média geral 2,98 3,29 3,14 3,15 

 
LEGENDA: m = valores médios atribuídos para os exemplares e grupos de imagens. 

Em azul = melhores médias aferidas pelos estudantes daquela universidade (indicada na coluna) 

Em laranja = piores médias aferidas pelos estudantes daquela universidade (indicada na coluna). 
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H 4.3 – Comparativo dos resultados atribuídos aos exemplares vistos agrupadamente 
 

Figura 5 – Valores médios referentes 

aos períodos arquitetônicos, UL, UFT, 

UFRN e UFJF (de cima para baixo), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

G01, Neoclassicismo (séc. XVIII);  

G02, Revivalismo (sécs. XVIII e XIX); 

G03, Art Nouveau (1870-1900);  

G04, Arq. Neocolonia bras. (1910-30);  

G05, Art déco (1930-40); 

G06, OAM I (1920-30);  

G07, OAM II (1940-60);  

G08, Pós-mod./Historicismo (1960-90); 

G09, High-tech (1970-90); 

G10, Pós-mod./Desconstrutivismo 

(1980-2010).  

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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H5 – Ideias projetuais analisadas com auxílio de programa informático (Iramuteq) 

 

 Este apêndice ilustra os procedimentos iniciais que resultaram nos quatro gráficos de 

similitude (UL, UFT, UFRN e UFJF, analisados ao longo do Capítulo 5), apresentando 

detalhes sobre o desenvolvimento desses dados que, apesar de significativos para a pesquisa, 

pouco acrescentariam à compreensão geral da tese. Nesse sentido, os textos foram analisados 

de modo a permitir uma avaliação preliminar, levantando-se: (i) todos os textos 

conjuntamente numa única nuvem de palavras e num único gráfico de similitude; (ii) 

comparativamente as quatro nuvens de palavras provindas cada qual de um 

turma/universidade. 

 

H 5.1 – Análise textual conjunta: Nuvem de Palavras e Análise de Similitude 

 

 Inicialmente, ao proceder-se à análise da nuvem de palavras, percebeu-se que, mesmo 

tendo sido o material submetido ao software com a supressão dos enunciados “Esteticamente, 

a casa dos meus desejos...”, nota-se que a palavra ‘casa’ (presente 119 vezes) marcou 

principal posição em hierarquia de vocábulos, segundo o processamento do conjunto textual. 

Em torno dela constam, nesta ordem, ‘jardim’ (41), ‘grande’ (40), ‘possuir’ (38), ‘espaço’ 

(36), ‘parede’ (36), ‘cozinha’ (35), ‘sala’ (32), ‘vidro’ (31), ‘mais’ (31), ‘piscina’ (31), 

‘ambiente’ (30) e ‘madeira’ (30). Desta forma, pressupomos que esta primeira visualização do 

conjunto apresenta uma gama de desejos concretos, mais voltados para os aspectos 

programático da “casa”, haja vista a importância das palavras ‘grande’, ‘possuir’ e ‘mais’. 

Outra conjectura tratou-se do gosto por ‘jardim’ com ‘piscina’ que, juntamente com 

‘ambiente’, denotariam forte apreço por ‘espaços’ livres, apesar da palavra ‘espaço’ poder ser 

usada igualmente em relação aos recintos internos, estes últimos, por sua vez, seriam 

referenciados principalmente pelas palavras ‘cozinha’ e ‘sala’, além de ‘parede’. Sobre as 

ocorrências ‘madeira’ e ‘vidro’, poderíamos supor serem referências aos materiais utilizados 

como componentes da edificação (Figura 6). Sem grande rigor, o texto da aluna Na-

2015.1/n°03/F-16/A1-C2-(Dc2/Dm2)=05 é o que melhor sintetizaria essas aspirações, pois 

abarcou oito palavras constantes nessa primeira sequência de repetições (cf. Apêndice F). 

 Na escala seguinte de ocorrências, constam ‘quarto’ (26), ‘varanda’ (24), ‘pequeno’ 

(24), ‘vista’ (23), ‘confortável’ (23), ‘amplo’ (23), ‘forma’ (23), ‘branco’ (22), ‘porta’ (22), 

‘simples’ (22), ‘janela’ (21), ‘espaçoso’ (20), ‘moderno’ (19), ‘cor’ (18), ‘aconchegante’ (17) 

e ‘2_andares’ (17). Palavras que acrescentam contribuições importantes para a uma possível 
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imagem física do que seria a casa desejável nesse agrupamento (Figura 6). O texto da aluna 

Li-2014.2/n°02/F-19/A1-C1-(Dc2/Dm2)=04, em termos estatísticos, é o que melhor retrata 

essa segunda série de palavras contabilizando, dentre os vocábulos elencados, nove 

ocorrências (cf. Apêndice F). 

 

Figura 6 – Nuvem de palavras relativa ao grupo completo (todos os discentes participantes) 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 

 

 No entanto, ao observarmos os conteúdos das redações das duas alunas, nossos 

pressupostos pouco se confirmam, pois, diante de uma análise puramente quantitativa, o 

sentido das palavras (além de seu posicionamento no texto e correlação com outros 

vocábulos) não fora considerado. Vejamos: (i) Na primeira redação [Na-2015.1/n°03/F-

16/A1-C2-(Dc2/Dm2)=05], por exemplo, a palavra ‘madeira’ não está ligada à linguagem do 

edifício, como se pressupôs, já que a aluna se refere à uma ‘oficina de madeira’, sendo, 

portanto, uma menção ao programa de necessidades. Sobre a alusão a ‘paredes’, que poderia 

denotar compartimentações do espaço interno, a ocorrência é praticamente inversa, pois a 

expressão descrita é ‘paredes estilo loft’; (ii) O segundo exemplo [Li-2014.2/n°02/F-19/A1-

C1-(Dc2/Dm2)=04], de maneira geral, está melhor associado à linguagem do edifício, como 

acreditou-se, à exceção de ‘madeira’, contextualizada de forma diminuta junto à “pequena 

piscina com chão de madeira à volta”. A palavra ‘flores’ (recorrente dez vezes no 

agrupamento textual, mas não presente nessa segunda sequência de menções) também bem 
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ilustra os cuidados que devem ser tomados nesse tipo de investigação, já que, diferentemente 

de um possível jardim, refere-se, neste exemplo, a ‘cortinas com flores’. 

 Logo, esse tipo de análise quantitativa aparece como um indicador relevante, mas 

insuficiente, já que a unidade de análise é obrigatoriamente a palavra, não havendo 

considerações sobre o seu sentido no texto, podendo ocorrer, portanto, de formas pouco 

previsíveis. Acreditou-se, em seguida, que o processamento segundo a análise de similitude – 

atualmente presente em diversos softwares utilizados para análises estatísticas sobre corpus 

textuais – poderia evidenciar maiores informações sobre esse grande agrupamento de textos, 

haja vista que sua lógica baseia-se nas palavras que aparecem correlacionadas, possibilitando 

que se recupere o contexto de ocorrência dos vocábulos. 

 A Figura 7 apresenta o resultado desse processamento. Nela observa-se que a palavra 

‘casa’, a mais ramificada e centralizada, liga-se principalmente com ‘grande’ (16), ‘jardim’ 

(15), ‘cozinha’ (14), e ‘possuir’ (16), sendo que esta última ligação, apesar de evidenciar a 

importância do verbo dentro do contexto lexical – sendo o mais utilizado para descrever o 

programa da “casa” –, não possui relações substanciais com outro(s) vocábulo(s) 

específico(s). Por outro lado, palavras como ‘grande’, ‘jardim’ e ‘cozinha’ ramificam-se 

consideravelmente. 

 No primeiro caso, os fragmentos do texto da aluna Na-2015.1/n°08/F-17/A2-C1-

(Dc1/Dm2)=05 bem exprimem/sintetizam o sentido de muitas conexões com a palavra 

‘grande’: “(...) seria enorme! Nela devem caber muitas pessoas porque quero ter uma família 

grande. (...) ser rodeada por diversas plantas de várias espécies, principalmente frutíferas 

para atrair muitos passarinhos.(...) os seus cômodos devem ser amplos. Apresenta um deles 

para pintura e desenho.” Desta forma, compreende-se a recorrência das ideias sobre as 

grandes áreas para a criação, sejam ideias, família, arte, espécies animais e/ou vegetais. 

 Na outra ramificação, ‘jardim’ aparece ligada a outras palavras que expressam: (i) sua 

localização, como ‘frente’ e ‘local’; (ii) elementos qualificativos, como ‘único’ e ‘beleza’; e, 

principalmente, (iii) seus componentes, dentre os quais ‘flor’, ‘fonte’, ‘muro’, ‘cor’, e 

‘piscina’, sendo esta última consideravelmente conectada com ‘jardim’, ramificando-se em 

ligações com vocábulos que fazem alusão, essencialmente, ao caráter quantitativo do 

programa de necessidades da “casa”, como ‘contar’, ‘4_quartos’, ‘churrasqueira’, ‘lazer’, 

além de outras palavras referentes ao seu posicionamento, como ‘perto’ e ‘fundo’, além do 

adjetivo ‘belo’. Nesse sentido, exemplificamos esse agrupamento de palavras com os excertos 

das estudantes Pa-2014.2/n°15/F-18/A1-C1-(D2/D1)=04 e Na-2015.1/n°06/F-18/A1-C1-
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(Dc2/Dm2)=04: “Na frente possui um simples jardim, e no fundo uma piscina com uma área 

para lazer (...)”; “(...) No quintal há uma churrasqueira coberta e uma piscina... e o jardim!” 

 

Figura 7 – Análise de similitude relativa ao grupo completo. 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 

 

 O caso da palavra ‘cozinha’ é o que apresenta maior quantidade de ramificações. Liga-

se a ela um grande número de vocábulos referentes à descrição do programa da casa, como 

‘quarto’, ‘sala_de_estar’, ‘área_de_serviço’, ‘escritório’, entre outros. Há ainda alusões sobre 

sua localização, como ‘área_externa’, ‘interna’ e ‘centro’, além de citações a elementos 

componentes, como ‘ilha’. Inicia-se em ‘cozinha’ outro ramo considerável que se conecta 
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com a palavra ‘sala’ e posteriormente ‘parede’, de onde partem inúmeras ligações, quase 

todas elas referentes aos aspectos de linguagem e/ou do design de interiores, como: 

‘minimalista’; ‘móvel’, ‘decoração’ e ‘objeto’; ‘quadro’, ‘moderno’ e ‘clássico’. Retratam 

esse ramo os textos dos alunos Na-2015.1/n°04/M-22/A1-C3-(Dc2/Dm3)=07 e JF-

2015.1/n°10/F-17/A1-C1-(Dc2/Dm1)=04: “(...) não é um colosso de arte moderna ou 

clássica, mas carrega em suas paredes uma grande parte de mim (...)”; “A decoração da 

casa dos meus desejos não seguiria as tendências da decoração moderna, seria aconchegante 

e discreta, contendo móveis e objetos familiares”. 

 Em menor grau, ocorrem outras ligações (que também se ramificam) com o núcleo do 

gráfico, dentre as quais se destacam: (i) ‘espaço’, da qual partem as palavras ‘suficiente’, 

‘receber’ e ‘amigo’, que, por si mesmas, denotam o sentido da sequência vocabular; (ii) 

‘madeira’, na qual se ligam palavras que expressam alguns aspectos e variabilidade do 

material, como ‘rústico’, ‘curva’, ‘funcional’ e ‘agradável’; e (iii) a sequência ‘dar’, ‘acesso’ e 

‘escada’, situadas contiguamente à linha ‘entrada’, que podem sugerir entradas marcadas em 

plano elevado e/ou edificação assobradada. 

 Diante dessas informações e conjecturas acerca da junção dos quatro grupos num 

único agrupamento, mesmo tendo em mente os problemas decorrentes de generalizações que 

dificultem observar a heterogeneidade da amostra, acreditamos que o exposto pôde exprimir, 

de certo modo, similaridades entre as partes do conjunto e possíveis caminhos para a 

comprovação da hipótese, a julgar que, por exemplo, nenhum fragmento textual advindo de 

Portugal esteve dentre os mais representativos segundo a análise de similitude, fato que pode 

ser indício de que as três turmas brasileiras (3/4 do total de amostras) apresentaram 

características mais relacionadas entre si, praticamente neutralizando os atributos próprios da 

amostra portuguesa, a menor amostra e, em tese, a mais diferente. 

 Salienta-se que o caráter descritivo dos textos, grande parte centrado em descrições do 

programa de necessidades, apresentou assimetrias estruturais que dificultaram uma melhor 

observação dos gráficos gerados, que não raro, aproximaram palavras de significados pouco 

afins. 

 

H 5.2 – Análise textual comparativa: Nuvens de Palavras 

 

 Objetivou-se apresentar as características genéricas dos quatro grupos textuais em 

termos apenas quantitativos. Para tanto, foram relacionados os termos mais utilizados nos 

textos (Apêndice H 5.3, a seguir), além de síntese estatística em quatro diferentes nuvens de 
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palavras, exibidas em mesma escala e confrontadas em mesmo quadro (Figura 8) para que 

pudessem ser percebidas as suas especificidades. 

 Num primeiro olhar, notam-se diferenças dimensionais entre as nuvens, que ocorrem 

de acordo com a quantidade de palavras utilizadas nos grupos relativos a cada uma das 

turmas, que muito variaram de tamanho segundo a instituição de ensino. Nos textos da UFRN 

e da UL foram contabilizados os maiores valores relativos, com médias de 82,85 e 82,30 

palavras por texto, respectivamente; enquanto que na UFJF houve média de 70,56 palavras, 

valor semelhante à média geral de 74,34 quando consideradas as quatro turmas. Em 

contrapartida, os textos da UFT foram os que se construíram com menos palavras em média, 

61,04; números estes que são expressos nas relações de tamanho entre as quatro nuvens. 

 Considerando as dez maiores recorrências após a palavra ‘casa’, observam-se as 

maiores semelhanças entre as nuvens das três turmas brasileiras, destacando-se os vocábulos 

‘possuir’, ‘grande’ e ‘confortável’, presentes nessas três nuvens; e não havendo a presença de 

uma mesma palavra nas quatro nuvens (cf. Apêndice H 5.3). 

 Quando comparadas duas a duas, os conjuntos de nuvens mais similares são aqueles 

relativos à: UFT e UFRN, com cinco vocábulos comuns (‘jardim’, ‘possuir’, ‘grande’, 

‘cozinha’ e ‘confortável’); seguidos igualmente por UFT e UFJF (‘possuir’, ‘grande’, 

‘piscina’ e ‘confortável’); e UFRN e UFJF (‘possuir’, ‘grande’, ‘parede’ e ‘confortável’), 

ambas as composições com quatro palavras comuns. Enquanto que os conjuntos menos 

similares são aqueles formados com a nuvem portuguesa (UL), havendo poucas similaridades 

entre: UL e UFRN (‘madeira’ e ‘parede’); UL e UFJF (‘piscina’ e ‘parede’); e UL e UFT 

(‘piscina’).  

 Ao expandirmos a análise para o universo das vinte maiores recorrências, constam 

cinco palavras presentes nas quatro nuvens (‘parede’, ‘sala/sala de estar’, ‘cozinha’, 

‘espaçoso/amplo’ e ‘vidro’). 

 Confrontadas em pares, permanecem as maiores similaridades entre as três nuvens 

brasileiras: doze palavras comuns entre UFT e UFJF (‘ambiente’, ‘grande’, ‘possuir’, 

‘piscina’, ‘cozinha’, ‘quarto’, ‘vista’, ‘confortável’, ‘espaçoso/amplo’, ‘sala’, ‘parede’, 

‘vidro’); onze entre UFT e UFRN (‘jardim’, ‘grande’, ‘possuir’, ‘cozinha’, ‘confortável’, 

‘espaçoso/amplo’, ‘sala/sala de estar’, ‘parede’, ‘porta’, ‘espaço’, ‘vidro’); e dez palavras 

entre UFRN e UFJF (‘possuir’, ‘grande’, ‘cozinha’, ‘confortável’, ‘parede’, ‘amplo’, 

‘cômodo’, ‘vidro’, ‘sala/sala de estar’, ‘aconchegante’). 
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Figura 8 – Nuvens de palavras dos grupos textuais: UL (bordô), UFJF (cinza), UFT (verde) e UFRN (ocre). 

 

  

 

 

Fonte: Dados gerados por Iramuteq. 

 

 Os conjuntos menos similares permaneceram sendo aqueles agrupados à nuvem 

portuguesa, no entanto, diferentemente do caso anterior, o recorte atual, mais amplificado 

apresentou número considerável de palavras recorrentes. Apesar disso, em muitos casos, 

foram grandes as variações entre os seus posicionamentos na escala de ocorrências (cf. 

Apêndice H 5.3), descritos a seguir: 

 UL-UFT (nove palavras comuns): ‘parede’ (3° e 14°), ‘espaço’ (5° e 16°), ‘sala’ (7° e 

12°), ‘piscina’ (8° e 6°), ‘janela/grandes janelas’ (10° e 19°), ‘cozinha’ (12° e 7°), ‘quarto’ 

(14° e 8°), ‘espaçoso’ (16° e 11°), ‘vidro’ (17° e 18°); UL-UFJF (nove palavras): ‘parede’ (3° 

e 8°), ‘sala’ (7° e 2°), ‘piscina’ (8° e 7°), ‘cozinha’ (12° e 18°), ‘quarto’ (14° e 11°), 
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‘moderno’ (15° e 12°), ‘espaçoso/amplo’ (16° e 13°), ‘vidro’ (17° e 5°), ‘divisão/cômodo’ 

(20° e 17°); e UL-UFRN (oito palavras): ‘parede’ (3° e 10°), ‘espaço’ (5° e 5°), ‘madeira’ (6° 

e 6°), ‘sala/sala de estar’ (7° e 15°), ‘cozinha’ (12° e 7°), ‘espaçoso/amplo’ (16° e 12°), 

‘vidro’ (17° e 13°), ‘divisão/cômodo’ (20° e 12°). 

 Diante de um tipo de análise puramente estatística proporcionada pela leitura 

comparativa das quatro nuvens de palavras, chega-se a uma conclusão semelhante àquela 

realizada a partir da análise de uma única nuvem conjunta, exposta anteriormente. Apesar de 

vislumbrarmos algumas suposições iniciais que podem se tornar verdadeiras: não considerar o 

sentido das palavras, além de seu posicionamento no texto e correlação com outros vocábulos, 

não garantem a eficácia desse procedimento analítico e servem apenas para um esboço prévio 

das leituras seguintes. 

 Desse modo, optou-se por considerar esse tipo de leitura (conjunta e comparativa) 

apenas como exercícios inicial para as quatro análises de similitude independentes agregadas 

ao corpo principal desta tese (Capítulo 5). 
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H 5.3 – Relação comparativa das palavras mais recorrentes nos textos 

 

Palavras com mais de 5 ocorrências: 
 

UL 2469 
 

UFT 1710 
 

UFRN 2320 
 

UFJF 1906 

PALAVRAS  VA VR  PALAVRAS  VA VR  PALAVRAS  VA VR  PALAVRAS  VA VR 

casa 36 1,45 casa 28 1,64 casa 39 1,68 casa 26 1,36 

estar 14 0,57 ambiente 16 0,94 jardim 18 0,78 possuir 14 0,73 

forma 14 0,57 jardim 11 0,64 possuir 15 0,65 sala 11 0,58 

parede 13 0,53 grande 11 0,64 varanda 14 0,60 vista 11 0,58 

pequeno 13 0,53 área de lazer 9 0,53 grande 14 0,60 2 andares 11 0,58 

espaço 12 0,49 possuir 9 0,53 espaço 13 0,56 vidro 10 0,52 

madeira 11 0,45 piscina 8 0,47 madeira 13 0,56 segundo andar 9 0,47 

sala 11 0,45 cozinha 8 0,47 cozinha 11 0,47 piscina 9 0,47 

piscina 11 0,45 quarto 7 0,41 confortável 10 0,43 parede 8 0,42 

simples 10 0,41 vista 7 0,41 bom 10 0,43 confortável 8 0,42 

janela 10 0,41 confortável 7 0,41 parede 9 0,39 grande 8 0,42 

branco 9 0,36 espaçoso 7 0,41 amplo 9 0,39 quarto 7 0,37 

cozinha 9 0,36 sala 7 0,41 cômodo 9 0,39 moderno 7 0,37 

querer 8 0,32 dever 7 0,41 vidro 9 0,39 amplo 7 0,37 

quarto 7 0,28 parede 6 0,35 iluminação 9 0,39 fachada 7 0,37 

moderno 7 0,28 porta 6 0,35 sala de estar 8 0,34 ambiente 7 0,37 

espaçoso 7 0,28 espaço 5 0,29 sonho 8 0,34 frente 7 0,37 

vidro 7 0,28 cor 5 0,29 móvel 7 0,30 cômodo 7 0,37 

parte 7 0,28 vidro 5 0,29 ventilação 7 0,30 cozinha 7 0,37 

exterior 7 0,28 grandes janelas 5 0,29 aconchegante 6 0,26 branco 6 0,31 

divisão 7 0,28 ficar 5 0,29 porta 6 0,26 aconchegante 6 0,31 

interior 7 0,28 suíte 5 0,29 família 6 0,26 espaço 6 0,31 

natureza 7 0,28 espaço externo 5 0,29 janela 6 0,26 janelas grandes 6 0,31 

dever 7 0,28 querer 5 0,29 local 6 0,26 árvore 6 0,31 

grande 7 0,28 Total 194 11,34 lugar 6 0,26 jardim 6 0,31 

natural 7 0,28    receber 6 0,26 decoração 6 0,31 

gostar 6 0,24    pequeno 6 0,26 acesso 6 0,31 

confortável 6 0,24    quarto 5 0,22 simples 5 0,26 

cor 6 0,24    estilo 5 0,22 porta 5 0,26 

jardim 6 0,24    simples 5 0,22 lado 5 0,26 

acolhedor 6 0,24    estrutura 5 0,22 bem iluminada 5 0,26 

decoração 6 0,24    pintura 5 0,22 dar 5 0,26 

cidade 6 0,24    frente 5 0,22 entrada 5 0,26 

dia 6 0,24    rústico 5 0,22 escada 5 0,26 

pedra 6 0,24    primeiro andar 5 0,22 Total 264 13,85 

exemplo 5 0,20    dia 5 0,22    

lado 5 0,20    precisar 5 0,22    

dar 5 0,20    Total 330 14,22    

rodear 5 0,20          

luz 5 0,20          

sonho 5 0,20          

sentir 5 0,20          

tom 5 0,20          

porta 5 0,20          

claro 5 0,20          

alto 5 0,20          

Total 374 15,14          
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Palavras com 3 ou 4 ocorrências: 
 

UL 2469 
 

UFT 1710 
 

UFRN 2320 
 

UFJF 1906 

PALAVRAS  VA VR PALAVRAS  VA VR PALAVRAS  VA VR PALAVRAS  VA VR 

vista 4 0,16 paisagismo 4 0,23 branco 4 0,17 curva 4 0,21 

castanho 4 0,16 estilo 4 0,23 diverso 4 0,17 área de lazer 4 0,21 

fachada 4 0,16 aconchegante 4 0,23 flor 4 0,17 sacada 4 0,21 

família 4 0,16 sala de jantar 4 0,23 livro 4 0,17 área externa 4 0,21 

ambiente 4 0,16 amplo 4 0,23 térreo 4 0,17 espaçoso 4 0,21 

parecer 4 0,16 varanda 4 0,23 amigo 4 0,17 desejo 4 0,21 

pensar 4 0,16 sonho 4 0,23 acabamento 4 0,17 janela 4 0,21 

varanda 4 0,16 natureza 4 0,23 cor 4 0,17 estar 4 0,21 

casa de banho 4 0,16 forma 4 0,23 sala de jantar 4 0,17 contar 4 0,21 

grandes janelas 4 0,16 elemento 3 0,18 escritório 4 0,17 madeira 4 0,21 

enorme jardim 4 0,16 visita 3 0,18 garagem 4 0,17 lugar 4 0,21 

não muito grande 4 0,16 4 quartos 3 0,18 interior 4 0,17 interior 4 0,21 

diferente 4 0,16 branco 3 0,18 forma 4 0,17 cores claras 4 0,21 

traseiro 4 0,16 projetar 3 0,18 cachorro 4 0,17 objeto 4 0,21 

funcional 4 0,16 integrar 3 0,18 enorme 4 0,17 pequeno 4 0,21 

elemento 3 0,12 sala de estar 3 0,18 morar 4 0,17 banheiro 4 0,21 

arquitetônico 3 0,12 traço 3 0,18 apartamento 3 0,13 alto 4 0,21 

flor 3 0,12 praticidade 3 0,18 coisa 3 0,13 móvel 3 0,16 

decorar 3 0,12 2 andares 3 0,18 moderno 3 0,13 fundo 3 0,16 

cheio 3 0,12 família 3 0,18 área externa 3 0,13 permitir 3 0,16 

pormenor 3 0,12 criar 3 0,18 arte 3 0,13 muro 3 0,16 

amplo 3 0,12 belo 3 0,18 harmonia 3 0,13 gramado 3 0,16 

possível 3 0,12 sala de TV 3 0,18 aspecto 3 0,13 belo 3 0,16 

estética 3 0,12 3 quartos 3 0,18 luz do sol 3 0,13 cor 3 0,16 

contexto 3 0,12 lugar 3 0,18 sala de cinema 3 0,13 sair 3 0,16 

terreno 3 0,12 iluminação 3 0,18 fachada 3 0,13 poucas divisões 3 0,16 

bem-estar 3 0,12 cores claras 3 0,18 possível 3 0,13 principal 3 0,16 

calma 3 0,12 construir 3 0,18 gramado 3 0,13 natureza 3 0,16 

amarelo 3 0,12 acesso 3 0,18 2 andares 3 0,13 ficar 3 0,16 

iluminado 3 0,12 período 3 0,18 planta 3 0,13 maior 3 0,16 

árvore 3 0,12 primeiro andar 3 0,18 inteligência 3 0,13 mar 3 0,16 

edifício 3 0,12 espaço interno 3 0,18 ambiente 3 0,13 voltar 3 0,16 

único 3 0,12 Total 108 6,32 ilha 3 0,13 localizar 3 0,16 

imenso 3 0,12    estante 3 0,13 primeiro andar 3 0,16 

contemporâneo 3 0,12    principal 3 0,13 detalhe 3 0,16 

suficiente 3 0,12    sala 3 0,13 pedra 3 0,16 

agradável 3 0,12    grandes janelas 3 0,13 Total 125 6,56 

precisar 3 0,12    lindo 3 0,13    

telhado 3 0,12    temperatura 3 0,13    

entrada 3 0,12    disposição 3 0,13    

reto 3 0,12    carro 3 0,13    

linha 3 0,12    beleza 3 0,13    

acesso 3 0,12    decoração 3 0,13    

2 pisos 3 0,12    dar 3 0,13    

largo 3 0,12    passar 3 0,13    

clássico 3 0,12    piscina 3 0,13    

lareira 3 0,12    área de serviço 3 0,13    

existir 3 0,12    mesa 3 0,13    

Total 159 6,44    mar 3 0,13    

      animal 3 0,13    

      localizar 3 0,13    

      banheiro 3 0,13    

      interno 3 0,13    

TOTAL    lago 3 0,13    

PALAVRAS  VA VR    querer 3 0,13    

UL 533 21,59    espécie 3 0,13    

UFT 302 17,66    existir 3 0,13    

UFRN 520 22,41    área verde 3 0,13    

UFJF 389 20,41      Total 190 8,19     
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H6 – Ideias projetuais relacionadas a partir de categorias temáticas 

 

H 6.1 – Linguagem arquitetônica 

 

 As informações extraídas dos materiais textuais e gráficos acerca desta categoria 

temática ocorreram em quantidade considerável tanto em relação aos textos (UL: 77%; UFT: 

57%; UFRN: 60%; UFJF: 85%) quanto referentes aos desenhos (UL: 83%; UFT: 75%; 

UFRN: 68%; UFJF: 89%), com alguma vantagem para os últimos. Sobre os textos, as maiores 

convergências foram observadas na UFRN e UL, com rebatimentos interessantes nas 

propostas gráficas; enquanto que na UFT e UFJF houve maior diluição das menções textuais. 

 

Figura 9 – Menções textuais mais frequentes relativas à linguagem arquitetônica de A Casa dos Desejos.  

 

 

 
formas destoantes do meio (1) 

Provença (1), Sicília (1), Vitoriana (1) 

mar grego (1), clássica (1) 
minimalista (1) 

clean (2), simples (3) 

moderna (3) 

rústica (4) 

estrutura de madeira (4) 

varandas (12) 

com telhado (1), com sótão (1) 

matérias-primas que dão forma (1) 

curvas (1) 

casa existente (1), vivenda antiga (1) 

prédio rústico (1) 

detalhada (1), não muito ornamentada (1) 

forma de bolha (1), de pirâmide (1), de ‘U’ (1) 

cave com janelinhas (1) 

volumes adequados (1) 
não regular (1), não muito reta (1) 

formas cruas (1), sobriedade (1), normal (1) 

contemporânea (2), transparente (1) 

clássica (2), romântica (1) 

linhas retas (3), geométrica (1) 

varandas (4) 

moderna (6) 

simples (9), minimalista (2) 
UFRN: 60% (17) UL: 77% (23) 

UFT: 57% (16) UFJF: 85% (23) 

não muito moderna (1), moderna (4) 
clean (1), minimalista (1), simples (4) 

 varandas (3) 
 ‘ar’ de caixa (1), 1inhas retas (2) 

artifícios (1), não muito rebuscada (1) 

sem muitos detalhes (1) 

detalhes na fachada (1) 

inovadora (1), além do quadrado (1) 

simetria (1), harmonia (1), verticalizada (1) 

andar de cima menor que o debaixo (1) 

cúpulas (1), telhado à vista (1) 

mistura rústica e elegante (1) 

mansões americanas do século XX (1) 

moderna (5) 

vidro (5), muro de vidro (2) 

simples (5), minimalista (2)  

varandas (3) 
linhas retas (2), geométricas (2) 

jogo de volumes (2) 

curvas (2), mínimo de curvas (1) 

aspecto casa antiga (1), elementos coloniais (1) 

contemporânea (1), fachada transparente (1) 

estilo americano (1), chalé (1) 

sótão com janela grande (1) 

portão (1) 
 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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 Em relação aos desenhos, diante das muitas similaridades verificadas entre os 

exemplares dentro do seu universo de origem, primeiramente os mesmos foram incorporados 

em três grupos distintos: A e B configurados em referência às características dominantes de 

cada grupo (sendo A o grupo numericamente maior e B menor), e C composto pelos demais 

exemplares com poucas similaridades entre si (Figura 10 e Tabela 1). 

 

Figura 10 – Agrupamentos segundo as linguagens arquitetônicas predominantes em cada instituição. 

 

UL UFT UFRN UFJF 

    

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

Tabela 1 – Dados relativos aos agrupamentos segundo as linguagens arquitetônicas predominantes. 

VALORES Relativos Absolutos 

ESCOLAS UL UFT UFRN UFJF UL UFT UFRN UFJF 

Grupo A 40 44 58 42 10 9 11 10 

Grupo B 36 28 21 42 9 6 4 10 

Grupo C 24 28 21 16 6 6 4 4 

Total de desenhos por categoria 83 75 68 89 25 21 19 24 

Total geral de desenhos 100% 30 28 28 27 
 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 No Grupo A observou-se que: (i) a forte convergência detectada nos textos da UFRN 

também se expressou no material gráfico, inclusive numericamente (58%, o maior percentual 

dentre as quatro turmas), congregando referências à ‘varandas’, ‘estrutura de madeira’ e 

‘rústica’; (ii) a expressiva convergência textual observada na UL foi menor em relação aos 

desenhos, provavelmente em decorrência da generalidade do vocábulo ‘simples’ (o mais 

frequente), muito embora as ideias projetuais desse agrupamento tenham exprimido esse 

sentido juntamente com ‘moderna’ e ‘minimalista’; (iii) as palavras ‘moderna’ e ‘simples’ 

materializaram-se em propostas peculiares na turma da UFT; (iv) enquanto que na UFJF o 

entendimento de ‘moderno’, ‘simples’ e ‘vidro’ expôs-se de modo mais condizente com o 

entendimento convencional da arquitetura moderna brasileira (Figura 11). Percebe-se nesse 
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agrupamento, o mais numeroso numericamente, que as propostas diferenciaram-se 

substancialmente de acordo com escola.  

 
Figura 11 – Grupo A: linguagens arquitetônicas frequentes nos desenhos. 

 

  
UFRN: 58% (11) UL: 40% (10) 

UFT: 44% (9) UFJF: 42% (10) 

  
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

 No Grupo B verificou-se que: (i) as palavras mais convergentes nos textos da UL 

voltaram a servir de parâmetro para esse agrupamento; (ii) nas turmas da UFRN, UFT e 

UFJF, diferentemente, surgiram propostas distintas daquelas do primeiro grupo, com exceção 

da UFRN onde se percebe alguma correlação (Figura 12). 

 Embora esse agrupamento estabeleça algumas semelhanças com o agrupamento 

anterior, inclusive em relação a propostas de diferentes turmas, percebe-se que a variação 



327 

 

dentre os estudantes brasileiros é maior do que os portugueses. Isto é: enquanto as propostas 

dos primeiros mudaram completamente entre um grupo e outro, as ideias projetuais da UL 

mantiveram fortes consonâncias entre esses dois agrupamentos. 

 
Figura 12 – Grupo B: linguagens arquitetônicas frequentes nos desenhos.  

 

  
UFRN: 21% (4) UL: 36% (9)0  

UFT: 28% (6) UFJF: 42% (10) 

  
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

 Como visto, a coesão dos Grupos A e B se confirmou nas quatro turmas pesquisadas, 

abarcando ideias que expressaram unidade em relação às suas linguagens, inclusive expressos 

nos altos percentuais relativos a estes dois conjuntos de propostas: UL (76%), UFT (72%), 

UFRN (79%) e UFJF (84%). 
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 O Grupo C, semelhantemente, apesar de ter sido concebido originalmente para reunir 

exemplares residuais, pouco (ou nada) convergentes entre si; expressou, em alguns casos 

(como UFT e UFJF) ideias projetuais que encontraram certa consonância de linguagem 

(Figura 13). 

 

Figura 13 – Grupo C: linguagens arquitetônicas frequentes nos desenhos. 

 

 
 

UFRN: 21% (4) UL: 24% (6)  

UFT: 28% (6) UFJF: 16% (4) 

 
 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

H 6.2 – Aspectos não físicos e/ou subjetivos 

 

 Esta categoria temática, constituída basicamente por informações textuais, configurou-

se com aproximadamente metade das participações discentes, tendo havido menções aos 

aspectos não físicos e/ou subjetivos em 57% dos textos oriundos da UL, 68% da UFT, 46% da 
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UFRN e em 56% do total de textos provenientes da UFJF. Nesta mesma ordem, foram 

detectadas: 21, 24, 19 e 18 diferentes itens em cada uma das quatro turmas pesquisadas 

(Figura 14). 

 Acerca dos termos mais citados, notaram-se semelhanças entre UL, UFRN e UFJF, 

onde ocorreram menções a um espaço ‘acolhedor’/’aconchegante’. Encontrando-se nos textos 

da UFT, diferentemente, referências que priorizaram ‘personalidade’, ‘com liberdade para 

criar’ uma casa ‘única’. 

 

Figura 14 – Menções textuais mais frequentes relativas aos aspectos não físicos de A Casa dos Desejos.  

 

delicada (1) 

segurança (1) 

liberdade (1) 

descontração (1) 

convidativa (1) 

unir indivíduos (1), humanizada (1) 

 nostalgia da infância (1) 

contagiante (1), bela (2), marcante (2) 
bem-estar (1), agradável (1), relaxar (2) 

sofisticada(1), harmônica (2) 
não luxuosa (2) 

alegre (3) 

aconchegante (8) 

 

sensações diferentes (1), controvérsia (1) 

maravilha (1), beleza (1) 

sem preconceitos (1), irreverente (1) 

privacidade (1), individualidade (1) 

não invejar outra casa (1) 

criar novas memórias (1) 
felicidade (2), querer viver nela (1) 

bem estar (2), agradável (2) 

diferente (3), autêntica (1) 

harmonia (4) 

calma (4), relaxamento (1) 

familiar (5) 

acolhedora (6) 
UFRN: 46% (13) UL: 57% (17) 

UFT: 68% (19)  UFJF: 56% (15) 

única (3), personalidade (4)  
obra-prima (1), liberdade para criar (1),  

opção (1), invejável (1), sonho de consumo (1) 

sofisticação (3), harmonia (4) 

não luxuosa (3) 

receptiva (1), aconchegante (3) 
agradável (1), cheiro de limpeza (1) 

descanso (1), tranquilidade (2) 
familiar (1), alegria (1), bem-estar (1) 

maravilha (1), beleza (1), encanto (1) 

delicadeza (1) 

segura (1) 

 

aconchegante (6), acolhedora (1) 

contemplação (3) 

sofisticada (3), impecável (1) 

segurança (2), privacidade (1) 
vitalidade (1) 

calma (1) 

beleza (1), estética (1) 

delicada (1), discreta (1), comum (1) 

saudade (1) 

agradável (1) 

sensação virtual (1) 

parece maior do que é (1) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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H 6.3 – Design de interiores, cores, texturas e revestimentos 

 

 Esta seção aborda duas categorias temáticas – design de interiores; e cores, texturas e 

revestimentos – constituídas por informações textuais e gráficas advindas de parcelas 

irregulares dentre as turmas.  

 Referentes aos textos, na primeira categoria as participações da UFRN (40%), UL 

(37%) e UFJF (30%) consistiram numericamente representativas, enquanto que na UFT (8%) 

a turma pouco se atentou para essas questões. Nesta mesma ordem, foram detectadas: 22, 15, 

10 e 5 diferentes itens em cada uma das quatro turmas pesquisadas (Figura 15). Na segunda 

categoria temática, de forma geral, as quantidades passaram a ser mais numerosas: UL (60%), 

UFJF (44%), UFRN (40%) e UFT (29%), porém a diversificação de itens permaneceu baixa, 

haja vista a grande repetição de alguns vocábulos, havendo a detecção de, respectivamente, 

16, 9, 10 e 12 diferentes itens (Figura 17). 

 Em relação à categoria design de interiores, especificamente, não foram observadas 

grandes particularidades entre as turmas quando confrontadas. 

 

Figura 15 – Menções textuais mais frequentes relativas ao design de interiores de A Casa dos Desejos.  

 

 

mesa redonda (1), esculturas (1)  

mesa de centro (1), aparador de ferro e madeira (1)  

tapete (1), poltronas (1), TV (1) 

móveis: multifuncionais (1), rústicos (1), arrojados (1) 

inteligentes (1), amarelos (1)  

limpo (1),  monocromático (1)  

alternativo (1)   

poesias nas paredes (1), filmes (1) 

pinturas (2) 

sofás (3) 

livros (1), estantes de livros (3) 

contemporâneo (1) 

barroco-em contraste (1), vibrante (1) 

sem muitos enfeites (1), pouco moderna (1) 

pormenores marroquinos (1) 

pormenores pessoais (1) 

madeiras e pedras apenas (1) 

cortinas com flores (1), fonte (1) 

esculturas (1), espelho (1) 

fotografias e quadros (1) 

prateleiras com livros (1) 

móveis em madeira escura (1) 

UFRN: 40% (11) UL: 37% (11) 

UFT: 8% (4)                                                                 UFJF: 30% (8) 

sofá de canto branco (1) 

poltronas confortáveis (1) 

paredes com TVs (1) 

retratos embutidos (1) 

interior/ design: valorizar traços internos (1) 

 

móveis e objetos familiares (2) 

obras de arte (2) 
minimalista (1), não moderno (1) 

rudimentar + vintage (1), moderno (1), leve (1) 

móveis: reaproveitados (1), bem distribuídos (1) 

pretos, brancos e azuis (1) 
 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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 Os subsídios referentes às cores, texturas e revestimentos também apresentaram 

variações não muito relevantes entre as quatro turmas. Os desenhos que denotaram algum 

significado acerca dessas duas categorias temáticas, reunidos na Figura 16, compuseram-se 

por plantas baixas (acompanhadas de leiaute e/ou perspectivas dos ambientes internos). 

UFRN e UL congregaram, nesta ordem, 32% e 30% com esse tipo de desenho cada turma; 

UFJF e UFT, com os menores gráficos percentuais para tanto, incorporaram 19% e 18%, 

respectivamente. Os poucos exemplos gráficos referentes aos espaços interiores da UFT e da 

UFJF (cinco para cada no total) mostraram-se não muito elucidativos para tanto. 

 

Figura 16 – Menções gráficas relativas ao design de interiores, cores e revestimentos de A Casa dos Desejos.  

 

 
 

UFRN: 34% (9) UL: 30% (9)  

UFT: 18% (5) UFJF: 19% (5) 

  
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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Figura 17 – Menções textuais mais frequentes relativas às cores e revestimentos de A Casa dos Desejos.  

 

detalhes coloridos (1) 

acabamento em azul (1) 

concreto (1)  
branco (2)  

cores claras (2)  

cores alegres (1), muita cor (2) 

espelhos (1), vidros (2) 

madeira (3) 

pontos de cor (1), cores variadas (1)  
amarelo (2), castanho (1) 

tijolo (2), aço (1), vidro (1), capoto (1) 

tons claros (2), neutros (2), cremes (1) 

pedra (3), cinza (2) 

madeira (6), madeira escura (1) 

branco (8) 
UFRN: 40% (11) UL: 60% (18) 

UFT: 29% (8) UFJF: 44% (12) 

tons claros (3) 
branco (2) 

muita cor (1), cores em harmonia (1) 

tijolo (1), concreto (1) madeira (1) 

preto e branco (1), branco (1) 

ladrilhos (1), porcelanato (1) 

terra (1) 

cores claras (4), cores sutis (1) 

branco (3) 
pedra (2) 
cores variadas (1)  

madeira (1), concreto (1) 

tons de vermelho (1) 

negro (1) 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

H 6.4 – Aspectos de funcionalidade 

 

 Esta categoria temática constituiu-se por série de textos e de desenhos. Referentes às 

informações textuais, os valores totais foram prevalecentes para a UL, com 33% dos textos 

referindo-se aos aspectos de funcionalidade. Nas instituições brasileiras, ocorreram números 

menos expressivos: UFRN (21%); UFJF e UFT (com 18% para ambas). Nesta mesma ordem, 

detectaram-se: 7, 9, 5 e 4 diferentes itens em cada uma das quatro turmas pesquisadas. Devido 

à pequena quantidade de referências nesse sentido, as poucas convergências aconteceram nas 

turmas da UL e da UFT. Na primeira instituição, acerca do aspecto ‘funcional’; na segunda, 

referente às questões ‘práticas’ e de ‘divisão de ambientes’. Na UFJF, apenas o item ‘poucas 

divisões’ constou repetidamente; e na UFRN não houve repetições. No geral, as questões 

abordadas pouco variaram de acordo com as turmas (Figura 18). 

 O material gráfico que resultou algum subsídio relativo à categoria funcionalidade 

compôs-se prioritariamente por plantas baixas, tipo de desenho mais comum na UFRN e UFT 

com, respectivamente, 39% e 32% das representações coletadas. Na UL e UFJF, entretanto, 

ocorreram poucas manifestações nesse sentido, tendo havido, nesta ordem, 20% e 18% do 

material gráfico totalizado (Figura 19). Dentre as nove plantas baixas oriundas da turma da 

UFT, em oito foram detectadas espaços de circulação superdimensionados havendo, mesmo 

assim, os setores social, íntimo e de serviços relacionados de maneira incomum na maioria 

dos casos. Observou-se, inclusive, contiguidade de ambientes com funções não afins. 
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Figura 18 – Menções textuais mais frequentes relativos à funcionalidade de A Casa dos Desejos.  

 

funcional (1), prática (1), útil (1) 

bem planejada (1), espaço otimizado (1) 

arranjo de cômodos modernizado (1) 

pé direito alto (1) 

fluida (1) 

versátil (1) 

satisfazer necessidades básicas (1), útil (1) 

interior e exterior em comunicação (1) 

fácil manutenção (1) 

tetos altos (1) 

ligações diretas à sala (1) 

funcional (4) 

UFRN: 21% (6) UL: 33% (10) 

UFT: 18% (5)                                                                 UFJF: 18% (5) 

prática (3) 

divisão de ambientes (3) 
fácil manutenção (1) 

atender às necessidades (1) 

poucas divisões (2) 
espaços bem divididos (1) 

pé direito alto (1) 

funcional (1) 

prática (1) 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 

 

Figura 19 – Menções gráficas relativas ao programa de necessidades e à funcionalidade de A Casa dos Desejos.  

 

  
 

39% (11) 20% (6)  

32% (9) 18% (5) 

  
Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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H 6.5 – Programa de necessidades 

  

 A Figura 20 apresenta algumas noções do que foi verificado em análise dos textos. 

 

Figura 20 – Menções textuais mais frequentes relativas ao programa de necessidades de A Casa dos Desejos. 
  

salas:(5), estar(3), jantar(2), jogos(1), 

cinema(3), estar /jantar(2), hall (1). 

receber pessoas (14) 

áreas semiabertas: 
varandas (10), alpendre (2), 

terraço para lazer (1), sacadas (1).  

quartos: cinco(2), quatro(1), (1), muitos(1), 

espaçosos (1), c/ varanda (1), para hóspedes (2). 

cozinha: (2), enorme (3), com ilha (3). 

banheiros: (3), coletivo (1), social (1). 

biblioteca/escritório (5) 
oficina artística (4) 

garagem (4) 
suítes: 4 (1), 3 (1). com varanda (1). 

área de serviços: (2), c/ despensa (1) 

espaço para redes (2); escada (2) 
apartamento (1), sótão (1), estilo loft (1) 

espaço para trabalhar (1)  

salas: com lareira (3); estar (2); 

jantar: (1), com balcão (1), receber amigos (1);  

de vidro (1);  

grande hall de entrada (1). 

áreas semiabertas:  
varanda: (1), pequena (1), entre os quartos (1); 

alpendre (2); 

pátio grande: (1), com pequeno lago (1);  

terraço: pequeno (1), para festas (1). 
cozinha: 
(2), com ilha (2), grande (2),  

funcional (1), de cores claras (1). 

divisões:  

para ver paisagem (1), 

temática para diversões (1), 

cada qual com sua história/cultura (1),  

corredor largo que dá acesso às divisões (1),  

para receber toda a família (1),  

para o contato social (1). 

quartos: três (1), dois (1), todos com casa de 

banho (1), closets (1), uma casa de banho (1),  

de casal com varanda (1). 

UFRN: 82% (23) UL: 40% (12) 

UFT: 64% (18)  UFJF: 59% (16) 

salas: grande (4);  (1); estar (1); 

visitas (1); filmes (1); jogos (1); 

de jantar: (3), grande c/ cozinha e lazer (1); 

TV: (2), grande (1); 

hall de entrada (1); grande entrada (1). 

quartos: três (3), quatro (2), poucos (1), 

grandes (1), visitas (1), c/ vista privilegiada(1).  

cozinha: (2), duas (1), grande (4). 

suítes: máster /principal (2), três (2),  
quatro (1), uma (1), para o irmão (1). 

banheiros: dois (1), c/ banheiras (1), lavabo (1). 

varandas (4); espaço para descanso (2) 
escritório/ biblioteca (2) 

garagem:  p/ 3 carros (1), p/ 5 carros (1). 

espaço p/ receber pessoas (2) 

muros altos (1) 

salas: (5),  enorme p/ o exterior (1), 

mezanino (1), pequena c/ 4 portas (1), de filme (1), 

conjugadas c/ hall (1), estar c/ TV (1), ampla (1).  

cozinha: (5), grande (2), com copa (1),  

americana (1), conjugada (1).   

quartos: (4), três (2), dois (1), 

com sótão (1), com varanda (1), grande com vista (1). 

escada: (3), larga e curva (1), no hall (1). 

diferenciação andares inferior/superior (3) 

banheiros: (1), social (1), três (1).  

suítes: uma (1), c/ sacada 1. 

varandas: (1), ampla (1). 

garagem: (1), coberta (1). 

muitos cômodos (1), ambientes sociais (1) 

espaço para confraternização íntima (1) 

escritório (1) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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 Percebe-se que a turma da UFRN foi a que mais abordou o quesito programa de 

necessidades (82%), demonstrando forte apreço por áreas sociais para ‘receber convidados’ e 

muitas referências às áreas semiabertas, como ‘varandas’ e ‘alpendres’. 

 Em seguida constam os alunos da UFT, com 68% tendo referenciado aspectos do 

programa. Porém, diferentemente da turma potiguar, esta turma pouco articulou os propósitos 

programáticos, tendo resultado, em muitos casos, em meras listagens de compartimentos. 

Na UFJF, o percentual de citações assemelha-se ao da UFT, com 59%; mas diferencia-se 

daquela turma no sentido de melhor abordar relações entre os ambientes e seus propósitos. 

 

H 6.6 – Conforto ambiental 

 

 Os percentuais referentes ao conforto ambiental e temas abordados pelos estudantes 

apresentaram-se de modo equivalente nas quatro turmas pesquisadas (Figura 21). No entanto, 

notam-se duas exceções: (i) Os alunos da UFT foram os que menos trataram de ‘iluminação 

natural’, o que nos levou a supor, a princípio, que a forte luminosidade tocantinense tenha 

levado aqueles alunos a não priorizarem tal aspecto; por outro lado, os estudantes da também 

muito ensolarada Natal deram forte ênfase a esse aspecto; (ii) Itens relacionados às 

tecnologias alternativas e sustentabilidade, como ‘reaproveitamento de água’ e ‘telhado 

verde’, foram abordados apenas pelos estudantes brasileiros, tendo havido apenas uma 

discreta menção – ‘ecológica’ – dentre os alunos portugueses. 

 

Figura 21 – Menções textuais mais frequentes relativas ao conforto ambiental de A Casa dos Desejos.  

 

inteligente (1); economia de energia (1) 

 captação de águas da chuva (1) 

dispositivos tecnológicos (1) 

telhado verde (1), sustentável (2) 

fresca (1), ventilada (6) 

confortável (8)  

iluminação natural (11) 

ecológica (1) 
fresca (2)  
confortável (7) 

iluminação natural (11) 
57% (16)  53% (16) 

50% (14)  59% (16) 

confortável (7) 
iluminação natural (4) 

arejada (4) 
tecnologia sustentável (2) 

telhado verde (1) 

iluminação noturna (1) 

iluminação natural (9) 

confortável (7) 
arejada (2) 

energia solar (2) 

reaproveitamento de água (2) 

sustentabilidade (2); tecnologia (1) 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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H 6.7 – Inserção/ localização 

 

 Apesar de turmas da UL e UFJF terem apresentado os maiores percentuais de menções 

textuais à inserção/localização da “casa dos desejos” (57% e 56% respectivamente), os 

conteúdos apontados pelas quatro turmas pouco variaram, tendo sido as referências ao 

contexto natural as mais frequentes em todas elas. Uma exceção importante refere-se às 

pouquíssimas indicações às cidades dentre as turmas brasileiras, ocorrendo, contrariamente, 

algumas menções à sua negação: ‘afastada/distante da cidade’ e ‘em condomínio fechado’. 

Em contrapartida, na turma da UL verificaram-se muitas citações ao ambiente urbano: ‘entre 

a cidade e o campo’, ‘Manhattan/EUA’, ‘Coimbra’, ‘em contexto urbano’, ‘junto à cidade’, 

‘em sítio movimentado’, ‘perto de uma aldeia’ (Figura 22). 

 

Figura 22 – Menções textuais mais frequentes relativas à inserção/localização de A Casa dos Desejos.  

 

 

localização:  
beira mar (3), condomínio fechado (1),  

distante da cidade (1), vale (1), campo (1).  

natureza: 
em meio à (1), refúgio natural (1),  

enorme jardim c/ árvores (1),  

florestas/rios/montanhas (1),  

verde/cachoeiras/jardins (1).  

vistas:  

p/ a paisagem (1), p/ a cidade (1). 

em meio à cidade (1)  

natureza:  
ambiente/contexto natural (4), 
rodeada por (2), ligada à (1),  

comunicação com (1),  repleta de (1), quinta (1), 

árvores e relvado (3). 

localização: 
entre a cidade e o campo (3), 
perto de praia (2), 
Alto Minho (1), Manhattan/EUA (1),  

Coimbra (1), em um monte (1). 

cidade: 
em contexto urbano (1), junto à cidade (1), 

em sítio movimentado (1), perto de uma aldeia (1). 

vistas:  
p/ o céu (1), p/ a cidade (1) , p/ o mar (1). 

muito espaço externo (1) 

39% (11) 57% (17) 

32% (9) 56% (15) 

natureza: 
árvores ao redor (2), 

convívio com (1), integração com (1), preservada (1). 

vistas: 
p/ o exterior (1), p/ além do muro (1),  

de todo o espaço (1), privilegiadas (1). 

localização: 
em qualquer cidade (1), próxima a um lago (1),  

local aberto (1). 

 

natureza: 
envolta por (2), árvores (2),  
ar puro (1), muito verde (1), perto da (2). 

localização: 
altas altitudes/ plano/ pedra (3),  
afastada da cidade (2), 
local reservado/calmo (1). 

vistas: p/ o mar/ praia (3), p/ o jardim (1), 

p/ o centro da cidade (1), p/ as montanhas (1). 

bom espaço externo (1) 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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H 6.8 – Espaços livres 

 

 As referências textuais aos espaços livres apresentaram-se percentualmente 

equivalentes nas quatro turmas (Figura 23), ocorrendo frequentes menções a ‘jardins’ em 

todas elas. Diferenças foram observadas em relação: (i) A quintais mais utilitários dentre os 

alunos da UFRN, com citações a ‘horta’, ‘plantas frutíferas’, criação de ‘porcos’ e ‘abelhas’, 

além de poucas menções à ‘piscina’; (ii) Ao termo ‘área de lazer’, amplamente utilizado pelos 

estudantes da UFT e UFJF, aludindo à uma área delimitada para esse tipo de atividade. 

 

Figura 23 – Menções textuais mais frequentes relativas aos espaços livres de A Casa dos Desejos.  

 

jardins: 
(4), flores (3), lindo/bonito (3), 

gramado/denso (2),  
grande (1), com móveis (1), frontal (1). 

plantas frutíferas (2), quintal/horta (2) 

criação de animais: 
cachorros (4),  

porcos (1), abelhas (1), gatos/coelhos (1), 

atrair passarinhos (1). 

piscina (3) 

área verde (3) 
área de lazer: (1), rústica (1). 

terreno amplo (1) 

churrasqueira (2) 

banco de praça (1), futon (1), balanços (1) 

espaço p/ brincar (1) 

fonte (1) ; árvores frutíferas tropicais (1) 

jardins: 
grande/enorme (4),  
frontal/posterior (2), c/ flores (2),  
árvores (1), árvores frutíferas (1),  

pequeno e para o cultivo (1). 

piscina:  
(5), pequena c/ madeira (1), em ‘L’ (1), bela (1). 

esportes: 
grandes espaços para (1), campo de basquete (1). 

espaços ao ar livre (1) 

churrasqueira (1) 

fonte (1), esculturas (1) 

64% (18) 60% (18) 

64% (18) 59% (16) 

jardins: 
(2), belo (2), grande (2), frontal/posterior (2), 

arborizados/sombreados (2), simples (1), 
inspiração em Burle Marx (1). 

quintal/horta (2), plantas frutíferas (1) 

área de lazer: 
(8), grande (1), campo de futebol (1). 

piscina: 
(6), lazer (1), nos fundos (1). 

área p/ jogos/brincadeiras (2), pista de skate (1) 

paisagismo (2), lote grande (1) 

churrasqueira (1), pergolado (1) 

criação de animais (1) 
 

jardins: 
gramados (3), frontal (2), 
grandes c/ árvores (2), árvores frutíferas (2). 

horta/pomar/quintal (3) 

piscina: 
(6), que sai de dentro da casa (1),  

c/ deck de madeira (1), na cobertura (1). 

área de lazer: 
(3), bela (1), extensa (1), campinho de areia. 

paisagismo impecável (1), arranjos de flores (1) 

fonte (1) 

parque p/ a criação (1) 

área de convivência (1) 

quiosques (1), churrasqueira (1), sauna (1) 
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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 Em relação aos desenhos, os percentuais de indicações aos espaços livres variaram 

consideravelmente entre 87% (UL) e 56% (UFJF). Dentre os aspectos mais evidenciados, 

chama-nos a atenção: (i) O caráter repousante e social concebido pelos alunos da UFRN, com 

algumas alusões a delicados jardins frontais contíguos a varandas com redes; (ii) As áreas 

livres, quase sempre delimitadas por muros, representadas pelos estudantes da UFT e da 

UFJF, tendo os alunos da turma palmense feito frequentes demarcações aos 

espaços/passagens do carro, e os da turma juiz-forana indicado as piscinas já constantes nos 

textos; e (iii) As propostas da turma da UL que, em muitos casos, denotaram fortes conexões 

entre os espaços público e privado, como se ambos se prolongassem, esteja a casa inserida em 

contexto urbano ou natural (Figura 24). 

 
Figura 24 – Menções gráficas relativas aos espaços livres e à inserção de A Casa dos Desejos.  

 

  
82% (23) 87% (26)  

61% (17) 56% (15) 

  
 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
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ANEXO A 

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS INTRODUTÓRIAS DE PROJETO DE 

ARQUITETURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 

 

 

Cursos em grandes escolas, todas elas com programa(s) de pós-graduação stricto sensu em 

AU: 

Universidade de Brasília (UnB, curso diurno): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Prática intensiva de projetos como resposta a situação arquitetônicas simples, predeterminadas, com acentuado 

compromisso com o urbano. Tratamento da arquitetura na sua totalidade, considerados os aspectos ambientais, 

tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços existentes e sua reproposição. Desenvolvimento em 

nível de estudo preliminar. Apresentação com ênfase no desenho à mão livre com perspectivas e maquetes. 

Universidade de Brasília (UnB, curso noturno): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Prática intensiva de projetos como resposta a situação arquitetônicas simples, predeterminadas, com acentuado 

compromisso com o urbano. Tratamento da arquitetura na sua totalidade, considerados os aspectos ambientais, 

tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços existentes e sua reproposição. Desenvolvimento em 

nível de estudo preliminar. Apresentação com ênfase no desenho à mão livre com perspectivas e maquetes.  

Universidade Federal da Bahia (UFBA, curso diurno): ATELIER 1 

Desenvolvimento da criatividade através da percepção, estudo e pesquisa das formas, instrumento e técnicas de 

representação gráfica em Arquitetura. Práticas de croquis com ênfase em proporção, escala e expressão. Uso de 

diferentes sistemas projetivos da Descritiva Aplicada. Estudo e prática da percepção para apreensão, 

conceituação e criação do objeto de arquitetura e urbano. 

Universidade Federal da Bahia (UFBA, curso noturno): OFICINA DE PROJETO 1 

Desenvolvimento da criatividade através da percepção, conceituação e criação do objeto de arquitetura e urbano, 

estudo e pesquisa das formas, instrumento técnicas de representação gráfica em Arquitetura. Proporção, escala e 

expressão. Uso de diferentes sistemas projetivos da Descritiva Aplicada. Estudo e prática da percepção para 

apreensão, conceituação e criação do objeto de arquitetura e urbano. 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E 

PAISAGISMO 1 

A disciplina tem como tema central a requalificação de objetos de arquiteturas, urbanísticos e paisagísticos, 

segundo procedimento de descrição, retrospecção, avaliação, prospecção e implementação, para atender 

contemporâneas de uso. 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, curso diurno): FUNDAMENTOS PARA O PROJETO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 1 

Sensibilização para prática de projeto de arquitetura e urbanismo. Desenvolvimento da habilidade de percepção 

individual e compreensão do espaço. Introdução ao exercício de projeto pela problematização de situações, 

proposição e execução de ideias. Instrumentação e desenvolvimento da capacidade para expressar e representar 

ideias por meios analógicos e digitais, visando ao desenvolvimento de linguagem própria. 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, curso noturno): OFICINA DE INSTRUMENTAÇÃO E 

FUNDAMENTAÇÃO 

Sensibilização e instrumentação para o processo criativo da arquitetura e urbanismo, enfatizando a relação entre 

sujeito e espaço nas escalas micro e macro. Expressão e representação gráfica do espaço e do objeto de 

arquitetura. Recursos computacionais aplicados à Arquitetura e Urbanismo. Noções de sistemas estruturais e 

conforto ambiental. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): CONCEPÇÃO DA FORMA ARQUITETÔNICA 1 

Análise e sintaxe da forma arquitetônica: ordem, espaço e forma construída. Percepção visual e a formação do 

pensamento de arquitetura. Princípios de composição: escala, equilíbrio, proporção e organização formal. 

Noções de tipologia, programa funcional e adequação espacial. Desenvolvimento projetual e a representação 

materializada da intenção plástico-formal. Ao final do curso o aluno será capaz de compreender as implicações 

de tamanho, medida, forma, volume e espaço nas obras arquitetônicas. Saberá reconhecer os princípios básicos 

que informam a estruturação e organização da forma e do espaço de arquitetura e aplicar tais princípios em 

formas tridimensionais simples. Conhecerá obras arquitetônicas significativas, saberá analisá-las e reconhecerá 

nelas relações de organização da forma. Estará capacitado a exprimir suas ideias construtivas em modelos 
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reduzidos tridimensionais. O Programa da disciplina será distribuído em trinta aulas de três tempos cada, 

abrangendo os seguintes assuntos: Fundamentos: Percepção Visual e Equilíbrio; Tamanho, Medida e Escala; 

Proporção: Seção Áurea e Traçado Regulador; Organização da Forma e do Espaço De arquitetura; Introdução à 

Concepção Projetual: Casa Pátio; Pensamento De arquitetura: Intenção compositiva. 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (FAU-USP): FUNDAMENTOS DE 

PROJETO 

Objetiva introduzir o aluno ao processo de elaboração do projeto de arquitetura e urbanismo, considerando a 

amplitude oferecida pelo Departamento de Projeto através das suas cinco principais áreas de conhecimento: 

projeto de edificações, planejamento, paisagismo, desenho industrial e programação visual. A disciplina visa 

fortalecer a capacidade crítica e propositiva dos alunos, como futuros arquitetos e cidadãos. O curso tem como 

foco a compreensão do espaço construído da cidade, sua arquitetura e as possibilidades de sua modificação. Para 

tanto, são propostos trabalhos que envolvem a instrumentação para a leitura do espaço construído e a capacitação 

para realizar intervenções no sentido de seu aprimoramento. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Objetiva: estudar o espaço de arquitetura e urbano dentro de uma visão sistêmica, em que se inter-relacionam 

aspectos sociais, espaciais, formais, funcionais, construtivos e ambientais; analisar projetos de arquitetura e de 

intervenção urbana, identificando conceitos e fundamentos projetuais e ampliando a repertorização para o 

projeto; exercitar o projeto, como processo não linear e elaborado em diferentes escalas; utilizar sistemas 

descritivos físicos (maquetes) e gráficos (desenho), para sistematizar exercícios projetuais individuais e 

coletivos. Entende-se o Urbano como um sistema complexo e adaptativo em permanente transformação, onde a 

forma urbana representa um estado temporal deste sistema dinâmico. O sistema urbano é aberto e constitui-se 

basicamente pelo subsistema físico (estruturas, espaço aberto, arquitetura) e pelo subsistema abstrato (sistema de 

atividades, uso do solo, mobilidade). Entende-se a Arquitetura como um sistema constituído de variáveis internas 

(sítio, forma, função, tecnologia) e variáveis externas (cultura arquitetônica), sendo estes sintetizados na forma 

de objeto arquitetônico. Entende-se que a iniciação ao projeto deve enfatizar a síntese das relações entre 

Arquitetura e Urbano. Entende-se que a iniciação ao projeto deve partir de um problema concreto, em um espaço 

público aberto, cuja escala e configuração permitam identificar, empiricamente, a inter-relação entre a 

Arquitetura e o Urbano. Entende-se que a iniciação ao projeto deve promover uma experiência em que o aluno 

perceba a natureza sistêmica da abordagem do objeto de estudo, pela interdependência de suas características 

arquitetônicas e urbanísticas, assim como a não linearidade do processo de Projeto. 

 

Cursos em pequenas/médias escolas, com programa(s) de pós-graduação stricto sensu em 

AU: 

Universidade Federal de Goiás (UFG): PROJETO 1 

Exercícios de projeto promovendo a compreensão e o domínio das relações entre programa, sítio, entorno 

construído e/ou natural, e a composição do espaço de arquitetura típico e seu equipamento. Estudo de problemas 

funcionais, formais, conceituais e metodológicos de organização e construção do espaço de arquitetura e seus 

componentes. Discussão crítica e comparativa das soluções elaboradas pelos alunos. Temas de projetos de baixa 

complexidade, enfatizando os aspectos plásticos e formais. 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL, Maceió): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Teorias de percepção da Forma. Composições bi e tridimensionais. Categorias de interpretação da Forma. 

Relações entre forma e composição. Princípios de análise da forma. Construção de modelos tridimensionais 

reduzidos. 

Universidade Federal do Ceará (UFC): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Disciplina centrada no enfrentamento das questões específicas da atividade projetual com a necessária 

instrumentação crítica. Objetiva a elaboração de um projeto de arquitetura com base em um programa 

relacionado à vivência e à percepção empírico-intuitiva do aluno. Considerar a edificação nas suas relações com 

o entorno imediato: o lote e a rua. O desenvolvimento do projeto deverá contemplar as seguintes etapas: Estudo 

de Viabilidade, Estudo Preliminar e Anteprojeto. 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB): INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO 

Conceito e definições de arquitetura desde a escala do edifício até a da cidade. Arquitetura como documento 

histórico e produto social. Fatores que condicionam a arquitetura. Percepção e leitura do espaço projetado e 

construído. Processo projetual – concepção e desenvolvimento – e metodologia de projeto de arquitetura e de 

urbanismo. Exercícios preliminares de concepção projetual. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): ESPAÇO E FORMA 2 

Exercício de concepção da forma relacionando-a a opções estéticas e funcionais. Modelagem, desenho artístico e 

geométrico. Composição da forma em três dimensões. Objetiva perceber a relação forma, função e espaço na 

produção do objeto de arquitetura, e as relações entre dimensões humanas, formais e funcionais. Iniciar o aluno 

no processo de projetação em Arquitetura. 

Universidade Federal do Pará (UFPA): PROJETO 1 

A Arquitetura e a Profissão do Arquiteto, introdução conceitual. Espaço e Elementos De arquiteturas, Leitura, 

Levantamento e Representação. Conceitos fundamentais inerentes à arquitetura e o urbanismo. As demais 

profissões afins à profissão do arquiteto. Objetivos, finalidades e apresentação do programa e bibliografia da 

disciplina. Conceituação de arquitetura e urbanismo. O comportamento ambiental. A construção civil e as 

atividades do arquiteto. O espaço de arquitetura e os elementos que o compõem. Procedimentos práticos de 

leitura, levantamentos e representação gráfica dos elementos integrantes de um determinado espaço. 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Introdução à teoria do projeto de arquitetura e urbanismo: método de projetação em arquitetura e urbanismo; 

aspectos sensíveis e tecnológicos da concepção e produção de arquitetura e urbanismo. Introdução da prática da 

elaboração de projetos de arquitetura e seus referenciais urbanos a partir de problemáticas previamente 

escolhidas nas suas etapas de levantamento de dados e elaboração do programa de necessidades. Noções: 

linguagem do arquiteto e urbanista. escalas dimensionais. Antropometria, sustentabilidade/clima e arquitetura. 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO 1 

Introdução à teoria do projeto de arquitetura e urbanismo: método de projetação em arquitetura e urbanismo; 

aspectos sensíveis e tecnológicos da concepção e produção de arquitetura e urbanismo. Introdução da prática da 

elaboração de projetos de arquitetura e seus referenciais urbanos a partir de problemáticas previamente 

escolhidas nas suas etapas de levantamento de dados e elaboração do programa de necessidades. Noções: 

linguagem do arquiteto e urbanista. escalas dimensionais. Antropometria, sustentabilidade/clima e arquitetura. 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU): ATELIÊ DE PROJETO INTEGRADO 1 

Projeto integrado de arquitetura, urbanismo e paisagem. Ateliê de introdução ao projeto de arquitetura e 

urbanismo. Aproximação do aluno aos conceitos básicos da atividade do projeto e iniciação nas pesquisas e 

análises das obras de arquitetura. Desenvolvimento da expressão e da representação gráfica, compreendendo o 

desenho como elemento indispensável e essencial na prática da arquitetura. Construção de modelos como parte 

do processo de desenvolvimento do projeto. Introdução dos princípios de composição, de escala, proporção e 

organização formal e o desenvolvimento da percepção formal no plano e no espaço. Objetiva: desenvolver 

projetos integrados de arquitetura, urbanismo e paisagem; considerar no exercício projetual os elementos de 

análise, discussão e síntese da resolução projetual, relacionando‐os as disciplinas do mesmo período 

(interdisciplinaridade vertical); aproximar o aluno dos conceitos básicos da atividade do projeto e inicia‐lo nas 

pesquisas e análises das obras de arquitetura; desenvolver a expressão e a representação gráfica, compreendendo 

o desenho como elemento indispensável e essencial na prática da arquitetura e a construção de modelos como 

parte do processo de desenvolvimento do projeto; introduzir ao aluno ingressante ao curso de arquitetura e 

urbanismo princípios de composição, de escala, proporção e organização formal e o desenvolvimento da 

percepção formal no plano e no espaço. 

Universidade Federal de Viçosa (UFV): INTRODUÇÃO AO PROJETO 

Conceitos de arquitetura. Arquitetura como linguagem. Arquitetura e significado. Arquitetura e construção. A 

forma e a função. O campo de trabalho e o papel do arquiteto e urbanista. Metodologia do projeto de arquitetura. 

Noções de ergonomia. Espaços mínimos. Layout. Elaboração de anteprojeto de arquitetura com tema de baixa 

complexidade.  

Universidade Federal Fluminense (UFF): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Introdução à metodologia de elaboração de projetos de arquiteturas. Elaboração de programas, partidos e estudos 

preliminares. Aplicação de recursos gráficos e modelos reduzidos na concepção, desenvolvimento e 

comunicação do projeto. Análise e definição da forma e do espaço em arquitetura. Relações entre espaços 

internos e externos. Dimensionamento dos espaços e formas em arquitetura. Relações dos aspectos ambientais 

com a concepção arquitetônica. Abordagem do repertorio da produção arquitetônica e sua aplicação na 

concepção do projeto. Objetiva: conhecer a teoria geral da concepção, desenvolvimento e representação do 

projeto de arquitetura; praticar o desenvolvimento do projeto, do programa ao partido e, deste, ao estudo 

preliminar; aprender noções básicas de dimensionamento das formas e dos espaços; compreender as relações 

entre interior e exterior; compreender a aplicação do Conforto Ambiental no projeto; praticar a comunicação e a 

representação na elaboração do projeto de arquitetura, utilizando recursos gráficos e modelos reduzidos; 

compreender a importância da construção de um repertório da produção da arquitetura, percebendo a articulação 

entre forma, técnica e função, assim como a influencia dos aspetos ambientais, sociais e culturais. 
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Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP, Bauru): LABORATÓRIO DE 

ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO 1 

Síntese dos conhecimentos adquiridos nas áreas de projetos, fundamentos, tecnologia e meios de expressão. Visa 

à apreensão, percepção, leitura e representação do espaço a partir das categorias de organização, relações, 

propriedades e dimensões. Apreensão, percepção, representação e leitura do espaço. Análise crítica e concepção 

projetual a partir das categorias de organização, relações, propriedades e qualidades do espaço. 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP): TEORIA E PROJETO 1: INTRODUÇÃO 

Introdução ao projeto: materiais e linguagens de projeto (plástica, volumetria, teoria das cores, texturas, escalas, 

luz e sombras, ritmo, harmonia e composição). Noções gerais da estética aplicada ao espaço da arquitetura. 

Axiomática arquitetônica. O homem e o ambiente físico. Percepção espacial. A correlação forma e função no 

projeto. Introdução à metodologia de projeto. Exercício de projeto. 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (IAU-USP): PROJETO 1 

Discussão e reordenamento dos mecanismos básicos de percepção, representação e linguagem vinculados à 

prática projetual; Desenvolvimento da percepção para diferentes situações espaciais e possibilidades de 

representação em Arquitetura: extensão e cerceamento do olhar; a geometria do movimento como desenho do 

espaço; o corpo como unidade: a roupa como o abrigo primordial; o corpo como mecanismo: a geometria do 

movimento; o corpo como extensão: corpo & espaço / mecanismo & aparato técnico; Introdução dos elementos 

do projeto: materiais/...: materiais / sistemas estruturais / forma e dimensionamento / planejamento e processo de 

produção: execução do objeto projetado.  Como disciplina que apresenta as primeiras noções do Projeto De 

arquitetura e Urbanístico, os conteúdos e atividades aqui previstos pretendem abordar aspectos preliminares 

referentes à produção do Edifício e da Cidade. Para tanto, os elementos de percepção espacial, de representação 

e linguagem em projeto, de repertório teórico e prático (concepção e construção), pretendem estruturar alguns 

parâmetros preliminares da prática e do método projetual. Objetiva desenvolver a percepção do aluno para 

diferentes situações espaciais, promovendo uma primeira abordagem dos processos de percepção e representação 

em Arquitetura. Introduzir o aluno em processos de reconhecimento e dimensionamento intuitivo dos esforços 

que solicitam as construções; de dimensionamento espacial perante as relações antropomórficas que regulam 

escalas; e conforme algumas das diversas possibilidades de extensão (o olhar, o movimento e o mecanismo). 

Universidade Estadual de Maringá (UEM): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Desenvolvimento de projetos de arquiteturas de baixa complexidade. Objetiva: desenvolver temas básicos de 

caráter doméstico; apresentar os aspectos teórico-metodológicos do processo projetual em exercícios de estudo 

preliminar e anteprojeto; considerar o tecido urbano e as particularidades locais como condicionantes do 

exercício projetual; explorar as questões ambientais, social, cultura, técnicas, plástica, formal, construtiva e 

econômica envolvidas na edificação, favorecendo o raciocínio sistêmico e holístico; valorizar o conhecimento da 

expressão gráfica por computador e da maquete física; introduzir noções de sistemas estruturais e materiais de 

construção, dando concretude às proposições formais. 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel): FUNDAMENTOS DA PRÁTICA DE PROJETO 

Estudo dos fundamentos conceituais, metodológicos e dos princípios de concepção em arquitetura, urbanismo e 

paisagismo. Estudo dos princípios de organização e composição da forma. Princípios de composição das formas 

e do espaço bidimensional. Princípios de composição das formas e do espaço tridimensional. Fundamentos da 

teoria das cores. Exercício projetual de pequena complexidade. 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO 

Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo. Abordagem interdisciplinar. Percepção da construção 

histórica da cidade. Desenvolvimento da criatividade. Modelos interpretativos. Morfologia paisagística. 

Compreensão das diversas escalas. Repertório conceitual. Introdução das correntes de arquitetura e do 

urbanismo. Leitura e representação de fragmentos da cidade. Propostas de intervenção em pequenos trechos. 

Objetiva: desenvolver uma visão crítica do uso do espaço urbano como espaço de arquitetura e espaço social; 

Introduzir os conceitos de percepção, cognição e uso do espaço possibilitando maior compreensão dos processos 

de criação de novos objetos, espaços e ambientes e das relações que nele se desenvolvem; introduzir e 

desenvolver através de exercícios práticos uma metodologia de projeto que permita a análise de problemas e o 

desenvolvimento de soluções projetuais; introduzir e desenvolver a noção de escala humana nos âmbitos da 

paisagem natural e construída, da edificação e do objeto; desenvolver a capacidade de imaginação e a 

criatividade, utilizando o desenho e a confecção de modelos, como meios de criação e representação de espaços 

e elementos tridimensionais em diferentes escalas. 
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Cursos em pequenas/médias escolas, sem programa de pós-graduação stricto sensu em AU: 

Universidade Estadual de Goiás (UEG): PROJETO 1 

Aborda temas de Projeto Mínimo. Propõe espaços coerentes às discussões contemporâneas de Arquitetura e 

Urbanismo para o habitat humano nas cidades e/ou regiões. Implementa discussões teóricas e conceituais a 

respeito da moradia mínima para as cidades e/ou regiões no século XXI.  

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Prática intensiva de projetos como resposta as situações arquitetônicas pré-determinadas, cujos temas e 

programas sejam de complexidade crescente tanto no desenvolvimento quanto na apresentação, com acentuado 

compromisso com as peculiaridades regionais. Tratamento da arquitetura na sua totalidade, considerados os 

aspectos ambientais, tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços existentes ou imaginários e sua 

reposição nos projetos considerados de mínima complexidade, desenvolvidos à nível de Estudo Preliminar e 

apresentação com ênfase  no desenho à mão livre. Projeto de ponto de ônibus/mobiliário urbano ou similar. 

Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Aborda temas de Projeto Mínimo. Propõe espaços coerentes às discussões contemporâneas de Arquitetura e 

Urbanismo para o habitat humano nas cidades e/ou regiões. Implementa discussões teóricas e conceituais a 

respeito da moradia mínima para as cidades e/ou regiões no século XXI. 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS): INTRODUÇÃO AO PROJETO 

Conceitos fundamentais de arquitetura e urbanismo. O processo perceptivo e criativo na arquitetura e urbanismo. 

Fatores condicionantes na determinação do objeto de arquitetura. Elementos e etapas do processo projetual de 

arquitetura. Metodologias projetuais. Fundamentos da ergonomia. A função social da arquitetura.  

Universidade Federal de Alagoas (UFAL, Arapiraca): INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA 

Introdução ao projeto: materiais e linguagens de projeto (plástica, volumetria, teoria das cores, texturas, escalas, 

luz e sombras, ritmo, harmonia e composição). Noções gerais da estética aplicada ao espaço da arquitetura. 

Axiomática arquitetônica. O homem e o ambiente físico. Percepção espacial. A correlação forma e função no 

projeto. Introdução à metodologia de projeto. Exercício de projeto. 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA): ELEMENTOS DE PROJETO 

O elemento de arquitetura e seu processo de concepção: projeto de elementos que constituem a edificação. 

Relacionamento formal e funcional do mobiliário. Projeto do edifício enquanto unidade mínima. 

Desenvolvimento do projeto com detalhamento de arquitetura. 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG): INTRODUÇÃO À ARQUITETURA 

Objetiva introduzir o conceito de arquitetura e o processo de projetação a área de conhecimento. Representa o 

momento em que o aluno primeiro se depara com o exercício projetual, tendo que manipular, além de 

conhecimentos prévios, como os de representação gráfica e de maquetes físicas, aqueles referentes a forma e a 

função no projeto. Objetiva apreender os principais métodos de projeto – formulação de programas de 

necessidades, organogramas, fluxogramas e matrizes de elementos – para a geração de plantas e formas 

arquitetônicas; desenvolver a capacidade de concepção do projeto de arquitetura, a partir de programas simples e 

problemas formais; exercitar o desenho, a maquete física e o texto como representação do projeto; possibilitar a 

compreensão da relação forma-função na produção do objeto de arquitetura; relacionar o espaço com a escala 

humana. 

Universidade Federal do Piauí (UFPI): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Introdução à metodologia do processo de projetação: programa de necessidades, fluxograma, condicionantes 

físicos, econômicos, sociais e ambientais. Estudo dos critérios de funcionalidade. Relações entre a forma, 

função, técnica e meio físico. Desenvolvimento de concepção arquitetônica visando um conjunto de unidades a 

partir de seus aspectos 

programáticos. Aplicação prática do projeto e proposta em nível de estudo preliminar e volumétrico. Objetiva: 

dominar conceitos e técnicas para elaboração de projetos de arquiteturas; elaborar programas pra diversas 

tipologias arquitetônicas; aplicar os critérios de funcionalidade; estabelecer relações entre forma, função e meio 

físico; conceber e executar um projeto de arquitetura residencial. 

Universidade Federal de Sergipe (UFS): PLANEJAMENTO 1 

Instrumentar o aluno para análise e concepção de espaços e formas arquitetônicas pertinentes à função 

“equipamentos urbanos”, em suas relações internas e externas com o meio ambiente. 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Técnicas projetivas e metodológicas na concepção e desenvolvimento de projetos de arquiteturas. Conceitos 

básicos de estrutura e sua relação com forma e função. Compatibilidade de estrutura com Arquitetura, 
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considerando: lógica, estética e estabilidade. Princípios de flexibilidade, modulação e programa padrão. Inicio do 

uso de metodologia projetual. Objetiva possibilitar aos alunos a integração de conhecimentos e o uso inicial de 

metodologia projetual, na sua concepção de desenvolvimento de projetos e possibilitar ao aluno o domínio do 

elemento estrutural como parte integrante do espaço habitado, no exercício projetou. 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Introdução da prática de elaboração de projetos a partir de problemáticas simples que exprimam o cotidiano do 

ser humano. O trabalho deverá ser feito a partir de uma experiência conhecida, rica e universal, permitindo 

abordar o processo de formulação de ideias e programas de arquiteturas e a sua expressão em termos da 

organização do espaço. Tratamento da arquitetura na sua totalidade, considerados os aspectos humanos, 

ambientais, tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços existentes e sua proposição. 

Desenvolvimento em nível de partido geral. Apresentação com ênfase no desenho a mão livre com perspectivas 

e maquetes. Proposta de projeto: Habitação unifamiliar. 

Universidade Federal de Roraima (UFRR): INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA 

Criação e desenvolvimento de projetos a partir de um problema de arquitetura proposto desde seus aspectos 

conceituais, funcionais, plástico-formais e técnico-construtivos, até as relações ergonométricas, antropométricas 

do espaço edificado. Elementos condicionantes. Possibilitar ao aluno a apreensão do espaço através de exercícios 

de sensibilização e percepção do ambiente. Promover repertorização e aquisição de uma cultura arquitetônica 

através do estudo de linguagens projetuais diversas. Estimular o uso de diferentes ferramentas para a 

transposição da ideia para o projeto. 

Universidade Federal do Tocantins (UFT): ESTUDOS ELEMENTARES DE ARQUITETURA 

Estudos elementares formais e funcionais em arquitetura: formas básicas, volumes, ambiência e sensibilização. 

Linguagem escrita da arquitetura. Noções de escala e proporção. Composições simples. Compreensão da bi e da 

tridimensionalidade. Sensibilização e percepção acerca do espaço. Repertorização e projetação elementar 

arquitetônica. Objetiva possibilitar ao aluno a apreensão do espaço através de exercícios de sensibilização e 

percepção do ambiente; promover repertorização e aquisição de uma cultura arquitetônica através do estudo de 

linguagens projetuais diversas; e estimular o uso de diferentes ferramentas para a transposição da ideia para o 

projeto.  

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES): PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO 1 

Introdução à teoria do projeto de arquitetura e urbanismo: método de projetação em arquitetura e urbanismo; 

aspectos sensíveis e tecnológicos da concepção e produção de arquitetura e urbanismo. Introdução da prática da 

elaboração de projetos de arquitetura e seus referenciais urbanos a partir de problemáticas previamente 

escolhidas nas suas etapas de levantamento de dados e elaboração do programa de necessidades. Noções: 

linguagem do arquiteto e urbanista. escalas dimensionais. Antropometria, sustentabilidade/clima e arquitetura. 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Teoria de projetos. Conceitos de espaço e linguagem arquitetônica. Áreas edificáveis e não edificáveis: funções, 

relações, normas. Hierarquia dos espaços. Insolação e ventilação nos espaços. Orientação magnética nos 

projetos. Domínio de croquis como meio de raciocínio especulativo e projetual. A experimentação de diferentes 

soluções espaciais. Projeto de arquitetura de uso unifamiliar. Detalhamento de elementos de arquiteturas. Prática 

de projeto de arquitetura. 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ): OFICINA 2 

Introdução à prática projetual da arquitetura e do urbanismo. Introdução ao desenho de arquitetura (desenho 

técnico e perspectiva). Investigação da relação entre ferramentas de desenho e o processo de projeto. 

Desenvolvimento de linguagem própria para representação e expressão analógica e digital. Exercício de 

problematização e crítica espacial, introduzindo a lógica estrutural. Levantamento topográfico e cartográfico de 

espaços. Análise perceptiva dos espaços, incluindo análise de conforto e diagnóstico socioambiental. Objetiva 

consolidar a prática de integração de conteúdos e, consequentemente, a prática do metaaprendizado, visando à 

autonomia do estudante e o desenvolvimento de linguagem própria para expressão e representação. Promover a 

capacidade de apropriação crítica de informações e técnicas disponíveis para a prática projetual, incorporando na 

atividade prática da Oficina os conteúdos abordados nas unidades curriculares de Sistemas Estruturais, 

Topografia e Cartografia e Conforto Ambiental. 

Instituto Federal Fluminense (IFF): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Projeto de edificação de uso habitacional do tipo unifamiliar. Teoria do Projeto: Formação de repertório de 

arquitetura. Aspectos compositivos, formais, conceituais, funcionais, construtivos e estéticos. Metodologia do 

Projeto. Substância e forma do projeto. O processo projetual e suas etapas. Partido de arquitetura e construtivo, 

implantação, volumetria, acessos, circulações, relação com o contexto urbano, relação com o clima, conforto 

ambiental, segurança, aspectos construtivos, materiais, manutenção e paisagismo. Espaço De arquitetura: 

estruturação, setorização, relações (interior/exterior, público/privado), dimensionamento. Legislação edilícia e 
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urbana. Acessibilidade. Aperfeiçoamento da representação de projetos. Prática projetual: intervenção (reforma) e 

desenvolvimento integral de projeto. 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): INTRODUÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA 

Desenvolvimento de temas de arquiteturas de pequeno porte em nível de estudo preliminar, enfocando 

conhecimentos sobre os componentes do espaço e relação do objeto estudado com o entorno. Objetiva: propiciar 

ao aluno perceber a complexidade das relações consideradas no lançamento da proposta de um objeto de 

arquitetura, enfocando com maior profundidade aquelas que dizem respeito à forma e ao conceito; desenvolver a 

capacidade de conceituação própria, relativa a um determinado tema de arquitetura, apoiado em estudos e 

análises críticas de obras arquitetônicas de referência; ampliar o repertório e adquirir cultura arquitetônica; 

relacionar e dimensionar adequadamente as funções de programas de necessidades simples; elaborar projetos de 

arquiteturas de temática simples; relacionar espaços fechados e abertos, tratando-os do ponto de vista 

paisagístico; desenvolver e aplicar conhecimentos dos meios e processos de representação e expressão gráfica; 

estimular a criatividade na resolução de problemas de arquiteturas. 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP, Presidente Prudente): FUNDAMENTOS DE 

PROJETOS 

Escalas do projeto: objeto, edifício, cidade e paisagem. Percepção ambiental e elementos organizadores do 

espaço. Conceitos e metodologias relativas à configuração do espaço construído, edificado e não edificado. 

Embasamento teórico-prático para o planejamento e construção do ambiente. Objetiva: desenvolver projetos que 

possam ter como subsídio experiências coletivas construídas a partir de um método que prima pela consciência 

sobre a ação; desenvolver embasamentos teórico-práticos para a elaboração de projetos em diversas escalas de 

intervenção, buscando considerar diferentes abordagens conceituais e metodológica. 

Universidade Estadual de Londrina (UEL): PROJETO 1 

O elemento de arquitetura e seu processo de concepção: projeto de elementos que constituem a edificação. 

Relacionamento formal e funcional do mobiliário. Projeto do edifício enquanto unidade mínima. 

Desenvolvimento do projeto com detalhamento de arquitetura. 

Universidade Federal do Paraná (UFPR): ARQUITETURA 1 

Teoria e prática da metodologia de elaboração de projetos de arquitetura, que abordem a variedade de 

organizações espaciais possíveis num dado programa de arquitetura, de pequena escala. Relações entre forma, 

função e construção. O edifício e sua contextualização no ambiente urbano, na escala do lote ao bairro. Objetiva 

desenvolver projetos de edifícios de pequeno porte, compreendendo o processo de projeto do edifício, bem como 

entendendo as implicações dos aspectos formais, funcionais e construtivos na produção do espaço. 

Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA): ARQUITETURA 3 

Iniciação à prática do projeto de arquitetura: desenvolvimento de projetos de arquiteturas de complexidade 

tecnológica/funcional/programática elementar, considerando de forma preliminar, os principais aspectos 

humanos, sociais e físico-ambientais condicionantes da arquitetura: programa de necessidades (função/utilidade), 

variáveis fisiológicas e ergonômicas, organização de fluxos e organização espacial (modelos de funcionamento), 

adequação ao sítio. Métodos compositivos de interpretação e produção do espaço e da forma; sua percepção e 

descrição; metodologia de projetos de arquitetura. Objetiva: introduzir o aluno no processo projetivo em 

arquitetura, o processo criativo e o croqui; aspectos operacionais no processo projetual; programa de 

necessidades; partido de arquitetura; capacitar o aluno para a elaboração de estudo preliminar. 

Universidade Técnica Federal do Paraná (UTFPR): PROJETO DE ARQUITETURA 1 

Introdução das bases teóricas e práticas da metodologia da elaboração de projetos de arquitetura a partir da 

compreensão e domínio de problemáticas previamente escolhidas dentro de um contexto imediato. Abordagem 

do processo de conceituação e formulação do programa de arquitetura levando em consideração problemas 

funcionais, formais e metodológicos da construção dos espaços de arquiteturas bem como seus componentes e 

condicionantes. Objetiva: introduzir e capacitar o aluno no método de projeto de arquitetura, exercendo suas 

habilidades para a conceituação e elaboração do programa da obra através de exercícios de tema referidos à 

escala do contexto imediato, o terreno; compreender e qualificar a relação existente entre os condicionantes do 

meio físico para implantação, estruturação e organização espacial da proposta arquitetônica; desenvolver a 

análise crítica entre os aspectos plásticos e formais e os meios de edificação. 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS): PROJETO DE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÕES – 

DESENHO E TOPOGRAFIA 

O desenho de arquitetura como instrumento de análise: intervenções em obras contemporâneas. O desenho de 

arquitetura como instrumento de proposição: exercícios de projetos em diferentes escalas. A planta, o corte e a 

fachada. A maquete física como instrumento de expressão, criação e proposição: exercícios de projeto. Noções 

básicas de topografia aplicada. Interpretação de plantas topográficas. Elaboração de plantas topográficas e de 
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movimento de terra através de maquetes físicas. Interpolação de curvas de nível. Convenções para representação 

gráfica de projeto de arquitetura. Objetiva capacitar o estudante para utilização do desenho de arquitetura, da 

maquete e da topografia enquanto ferramentas para análise do objeto de arquitetura. Visando o objetivo 

proposto, faz-se necessária a presença de professores das áreas de desenho de arquitetura, projeto de arquitetura 

e topografia. 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, Santa Maria): ATELIÊ DE PROJETO DE ARQUITETURA, 

URBANISMO E PAISAGISMO 1 

Perceber, identificar, analisar e aplicar as variáveis intervenientes na organização do ambiente construído 

exterior de baixa complexidade. 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, Cachoeira do Sul): ATELIÊ DE PROJETO DE ARQUITETURA, 

URBANISMO E PAISAGISMO 1 

Perceber, identificar, analisar e aplicar as variáveis intervenientes na organização do ambiente construído 

exterior de baixa complexidade. 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC): TEORIAS E PROJETO – INTRODUÇÃO 

Análise básica de obra da arquitetura; aspectos institucionais, estruturais, formais e pós- ocupacionais. Os 

elementos fundamentais do sistema espacial urbano. A produção do espaço urbano: seus agentes e suas formas 

de agir. O fenômeno urbano contemporâneo: seus processos geradores e suas abordagens teóricas. Questões 

urbanas contemporâneas: ideologias, teoria, projeto e realidade urbana. Introdução ao projeto de arquitetura 

quanto aos seus fins e especialidades. Estruturação de um projeto segundo elementos competentes. Métodos de 

planejamento. Pesquisa, análise e organização de dados e fatores determinantes e condicionantes de projeto. 

Elaboração de conceitos e programas. Noções de composições , dimensões, criação e partido de arquitetura. 

Organograma, fluxograma e fisiograma. Fatores condicionantes do projeto. Necessidades básica e derivadas: 

funcionais, psicossociais, econômicas, estético- culturais e técnicas. Programa de necessidades para edificações: 

antropometria, avaliação pós-ocupação. A metodologia da disciplina de Introdução ao Projeto alia a bagagem 

cultural e o potencial criativo dos alunos a conhecimentos básicos adquiridos – instrumentos de desenho e 

noções de geometria – no embasamento de processos que culturas primitivas desenvolveram e que são 

conceitualmente classificados como “abrigos”. Durante a prática projetual são abordadas e desenvolvidas 

questões relativas à conceituação, interferências e proposições de ocupação do espaço. 
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