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... o bom projeto costuma ser uma resposta integrada a toda uma série de questões. Se houvesse uma 
característica única que pudesse ser usada para identificar os bons projetistas, seria a capacidade de 
integrar e combinar. Um bom projeto é quase como um holograma: a imagem inteira está em cada 
fragmento”. 

Bryan Lawson 

 



 

 

 

RESUMO 

A formação em Arquitetura e Urbanismo com sua característica generalista envolve, em 

sua natureza, conhecimentos de diversas áreas (tecnologia, teoria, história, representação, 

projetação), sendo o espaço da concepção projetual o local onde a síntese destes 

conhecimentos se reflete de forma mais clara. Acreditamos que o trabalho integrado nos 

currículos de arquitetura pode proporcionar uma visão global do projeto, contribuindo assim 

para uma melhor formação do arquiteto. O presente trabalho se propõe a refletir sobre o 

papel da integração e a interdisciplinaridade no ensino de projeto de arquitetura. Este tema 

vem sendo trabalhado de forma recorrente por críticos na área de ensino de projeto e nos 

eventos da área como os seminários do Projetar, sendo destacada por vários autores a 

busca da integração como uma postura pedagógica essencial ao ensino de projeto. O 

trabalho pretende contribuir para uma reflexão e conscientização dos envolvidos na 

importância da integração nos processos de projetos do curso de arquitetura. Para isto 

analisamos as potencialidades e limites deste processo no Curso de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) da Universidade Potiguar (UnP) de Mossoró, que possui a integração e 

interdisciplinaridade  registrada desde o Projeto Pedagógico do Curso. Esta análise será 

realizada através da observação do desenvolvimento do “trabalho interdisciplinar” da quinta 

série durante o semestre de 2014.1. A pesquisa diz respeito a um estudo exploratório de 

natureza qualitativa que pretende investigar temas específicos sobre o 

ensino/aprendizagem de projeto de arquitetura e sobre a integração nos cursos de 

arquitetura, seguindo de uma observação não participativa nas aulas de projeto de 

arquitetura na quinta série do CAU/UnP/Mossoró e análise dos produtos finais, que seriam 

os trabalhos da última unidade do semestre, chamados de “trabalhos Interdisciplinares”. 

Foram também aplicados, via e-mail, e analisados, questionários com os professores que 

participaram do processo. A reflexão corrobora diversas outras já realizadas no sentido de 

identificar as dificuldades inerentes à aplicação destes princípios de forma satisfatória. 

Ressalta-se, contudo, que a interdisciplinaridade, de fato, vai muito além da integração e é 

ainda mais difícil de ser alcançada. Além de um projeto pedagógico que incorpore estes 

princípios, como é o caso do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNP-Mossoró, faz-se 

necessário a adesão completa por parte do corpo docente e discente desta filosofia de 

ensino. 

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade. Integração. Ensino de projeto de arquitetura. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Training in Architecture and Urbanism with its general characteristic involves, in its 

nature, knowledge of various areas (technology, theory, history, representation, and 

design), being the space of design conception that place where the synthesis of this 

knowledge is reflected more clearly. We believe that the integrated work in the 

architectural curriculum can provide an overview of the project, thus contributing to 

better training of the architect. This research aims to reflect on the role of integration 

and interdisciplinary in teaching architectural design. This theme has been work 

recurrently by critics in the teaching area of project and events of the area as the 

seminars of the Projetar, highlighted by several authors to search integration as an 

essential pedagogical approach to design education. The work aims to contribute to 

reflection and awareness of those involved on the importance of integration in the 

architectural course of project processes. For this, we analyzed the potential and limits 

of this process in Architecture and Urbanism Course (CAU) at the Universidade 

Potiguar (UNP) Mossoró, which has the integration and interdisciplinary recorded since 

the Pedagogical Project of the Course. This analysis will be performed by observing 

the development of “interdisciplinary work” in the fifth term during the first half of 

2014.1. This research concerns an exploratory qualitative study that aims to 

investigate specific issues on the teaching/learning architecture project and the 

integration in architecture courses, following a non-participant observation in 

architectural design classes in the fifth term of CAU/UnP/ Mossoró, and analysis of 

final products, which would be the work of the last unit of the semester, called 

“Interdisciplinary work”. Questionnaires for the teachers who participated in the 

process has been apply via email and analyzed. Reflection supports several other 

already carried out to identify the difficulties inherent in applying these principles 

satisfactorily. Noting, however, that interdisciplinarity, in fact, it goes beyond integration 

and is even more difficult to achieve. In addition to an educational project that 

incorporates these principles, such as the course of Architecture and Urbanism of the 

UNP-Mossoró, full adhesion it is necessary by the faculty and students of this teaching 

philosophy. 

Keywords: Interdisciplinarity. Integration. Teaching architectural design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A presente dissertação propõe uma reflexão sobre o papel da integração e da 

interdisciplinaridade no ensino de projeto arquitetônico através da observação da 

prática pedagógica utilizada no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Potiguar (UnP) em Mossoró, Rio Grande do Norte. 

 A temática interdisciplinaridade, para produzir efeitos na formação do 

profissional, teria que ser trabalhada dentro de um ambiente de ensino não 

fragmentado com o qual convivemos, modelo este que permeia todos os níveis de 

nossa formação, desde o básico até o superior, contribuindo para que tenhamos 

profissionais menos críticos e tímidos para ponderar e avaliar as problemáticas que 

surgem no nosso meio. Se fossemos educados em ambientes voltados para ações 

integradoras de conhecimentos, habilidades e linguagens, teríamos uma comunidade 

de profissionais mais críticos e hábeis para avaliar problemáticas e sugerir soluções 

viáveis e factíveis para as mesmas.  

 Fazenda (2011) coloca que, Jean Piaget e Georges Gusdorf, discutiram com 

ênfase estas questões na década de 60 e graças aos estudos de Hilton Japiassú sobre 

o tema, estas questões chegaram ao Brasil na década de 70, fazendo assim quase 

meio século de estudos, experiências e avanços, porém, ainda não vislumbramos a 

interdisciplinaridade como diretriz da política educacional do Brasil, que pudesse 

nortear os repasses de conhecimentos e ações inrtegradoras de disciplinas tornando 

assim o profissional mais completo e capaz de formular críticas mais contundentes 

sobre nossas problemáticas. 

 Faz-se necessário compreender qual é a concepção de interdisciplinaridade 

e o que envolve a integração para que possamos elaborar propostas pedagógicas que 

contemplem estas atitudes. Apesar das variações conceituais existentes  que definem 

práticas e encaminhamento diante do problema do conhecimento, podemos observar  

que existe um esforço em substituir ou minimizar a concepção fragmetária do saber 

para um modelo mais unitário que incorpore o ser humano como vetor principal dessa 

integração. 

 O entendimento que iremos adotar sobre integração e interdisciplinaridade 

será o de Fazenda (2011, p. 83), no qual ela mostra que na “integração a preocupação 

seria ainda com o conhecer e relacionar conteúdos, métodos, teorias ou outros 

aspectos do conhecimento” e que esta é uma “etapa anterior à interdisciplinaridade”. 
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Para Fazenda (2011, p. 10 - 11) interdisciplinaridade “é uma relação de reciprocidade, 

de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida diante do 

problema do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária 

para unitária do ser humano”. 

 O objeto de estudo deste trabalho é a integração e interdisciplinaridade no 

processo de ensino do projeto de arquitetura (objeto teórico) e as formas de realização 

da integração no processo de ensino do projeto de arquitetura no Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Potiguar de Mossoró/RN (objeto empírico). Trata-se de 

um olhar sobre este processo e uma verificação de como está sendo proposta a 

presença da integração e interdisciplinaridade no ensino em um recorte do referido 

processo. 

 Este trabalho também decorre de inquietações pessoais sobre a necessidade 

de relacionar conteúdos de diferentes componentes curriculares e de disciplinas como 

área de conhecimento a fim de utilizá-la em nossa atividade profissional como 

arquiteta. 

 A experiência aqui em foco, acontece no curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Potiguar que completou em 2015 cinco anos de funcionamento, sendo 

mais um exemplo de estratégia pedagógica que possui a intenção de fazer acontecer 

a integração entre os componentes curriculares, convergindo para a prática projetual. 

A forma de realização principal da integração no CAU da UnP Mossoró se dá através 

do “trabalho interdisciplinar”. 

 Segundo Fazenda (2008), quando se define interdisciplinaridade como união 

de disciplinas, está se referindo à formatação da estrutura curricular e, quando se 

define “interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento”, 

isso se refere a “aspectos que envolvam a cultura do lugar” (FAZENDA, 2008, p.17).  

Ou seja, a interdisciplinaridade em uma acepção mais ampla ultrapassa a questão 

formal de organização de uma estrutura curricular. 

 Explanando sobre interdisciplinaridade (ELALI; PELUSO, 2011, p. 227) 

colocam que: “a filosofia positivista do século XIX estabeleceu como critério de 

cientificidade leis e objetos próprios e exclusivos a cada área de conhecimento”. O 

que significa que nestas condições poderíamos trabalhar as disciplinas separadas, 

 [...] mas, no atual momento globalizado, porém, a realidade tornou-se muito 

complexa para ser compreendida fragmentadamente e, ao buscar-se uma 
visão integradora de fenômenos e processos, a interdisciplinaridade, mostra-
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se uma das principais estratégias para transpor as fronteiras das ciências em 

busca da articulação entre os saberes (ELALI; PELUSO, loc. cit.). 

  A formação em Arquitetura e Urbanismo, com sua característica generalista, 

envolve conhecimentos de diversas áreas (tecnologia, teoria, história, representação, 

projetação), sendo o espaço da concepção projetual o local onde a síntese destes 

conhecimentos se reflete de forma mais clara. 

  Edgar Morin estabelece “os setes saberes” para tratar na educação do futuro 

e um deles denomina-se “Os princípios do conhecimento pertinente”, no qual ele trata 

da importância de “[...] promover o conhecimento capaz de apreender problemas 

globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos parciais e locais” (MORIN, 

2011, p.14). Esta “religação de saberes” de Edgar Morin é foco do nosso trabalho. 

Sobre o assunto, Morin (2011) também acrescenta: 

A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas 
impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e 
deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de apreender os 
objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto (MORIN, 2011, p. 
14). 

 O tema da integração e interdisciplinaridade vem sendo trabalhado de forma 

recorrente por críticos na área de ensino de projeto, o que pode ser observado, por 

exemplo, através de alguns eventos da área como os seminários do Projetar, sendo 

destacada por vários autores a busca de interdisciplinaridade como uma postura 

pedagógica essencial ao ensino de projeto1. A discussão tem girado em torno da 

reflexão sobre formas para o alcance desta almejada interdisciplinaridade. O tema em 

questão também acentua a preocupação entre os profissionais de ensino de projeto 

                                            

1 A título de exemplo destacamos o artigo do Projetar de 2009, “Avaliação e Síntese: uma forma de 
pensar a pedagogia do projeto” (VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2009); no Projetar de 2011, os artigos 
“Desafios e Avanços no Projeto Integrado: Experiência de Projeto de ZEIS – Zonas Especiais de 
Interesse Social – de 2008 a 2011” (KANASHIRO; MOURA; SAMPAIO; LIMA, 2011), “Um ensino 
reflexivo: Ateliê de projetos integrados I” (FALCÃO; MIRANDA, 2011) e “SAIA: Semana Acadêmica 
Interdisciplinar de Arquitetura” (PELLEGRINI; MANENTI; BARBOSA; MARTINS, 2011), e no Projetar 
de 2013 os artigos “Considerações sobre a integração de conteúdos disciplinares e o processo de 
projeto no trabalho final de graduação” (CAVALCANTE; VELOSO, 2013), “Analise da integração entre 
disciplinas no curso de arquitetura e urbanismo da FURB” (ESPINDOLA; SCHWERZ, 2013), Integração 
horizontal através de exercício projetual: canteiro experimental e história da técnica – um relato de 
experiência (MODLER; ALBERTON; MODLER; VAZ, 2013). Uma reflexão inicial decorrente desta 
pesquisa também foi apresentada no Projetar de 2013, “A interdisciplinaridade no Ensino de Projeto: a 
proposta pedagógica do projeto integrado no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNP-Mossoró” 
(JÁCOME e VIEIRA, 2013). 
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por uma discussão sobre qual é o melhor caminho para o direcionamento do processo 

de projeto. 

 Vários autores têm refletido também sobre o processo de projeto e seu ensino. 

Dentre estes destacamos Boudon et al (2000), Lawson (2006), Carsalade (2003), 

Duarte, Rheingantz, Azevedo e Bronsein (2007), Lara (2003), Piñón (1998), Vieira 

(2009), Veloso (2011), Elali (2011) e Panet (2013). 

 As posturas de Boudon et al (2000) e Lawson (2006) se aproximam em alguns 

aspectos. Lawson (2006, p. 278) apresenta o processo de projeto relacionando-o com 

a necessidade de exercício prático: “se aprende o processo de projeto principalmente 

na prática, e é muito difícil ensiná-lo bem”. Boudon (2000), por sua vez, discute o 

processo de uma maneira muito rica, enfocando em vários detalhes da arquitetura. 

Para isso ele analisa o que chama de “Escalas Arquiteturológicas”, identificando vinte 

escalas diferentes que podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e 

envolvem um conjunto de saberes que acabam mostrando a importância da 

integração de pontos de vistas diferentes neste processo de ensino de projeto. Schön 

(2008, p. 43) também ressalta que “[...] o processo de design, em sentido mais amplo, 

envolve complexidade e síntese”. 

 Esta complexidade está presente no processo ensino-aprendizagem do 

projeto também, por conta, da complexidade urbana e do papel do arquiteto como 

profissional capaz de interpretá-la e traduzi-la em espaço, mas que, devido à 

multiplicidade desses problemas, esse protagonismo não pode ser apenas da 

disciplina ‘arquitetura e urbanismo’. Aqui entendemos ‘disciplina’ como campo de 

conhecimento, no caso da arquitetura e urbanismo, este campo envolve todos os 

saberes especificados na RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 20102. Na 

linguagem comum costumamos utilizar o termo ‘disciplina’ para nos referir aos 

componentes curriculares que compõem a estrutura de um curso. Neste trabalho, para 

esses casos, utilizamos sempre o termo “componente curricular”3. 

 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP/Mossoró (CAU-UnP/Mossoró)4 

foi implantado em 2010 fazendo parte da estrutura administrativa do Centro de 

Tecnologia. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) prevê, como uma das ações que 

                                            

2 A resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Arquitetura e Urbanismo, 
bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior. 
3 O próprio PPC da UnP/Mossoró utiliza o termo ‘disciplina’ para se referir aos seus componentes 
curriculares. 
4 O curso é noturno e diurno. 
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caracterizam a interdisciplinaridade proposta por ele, a realização dos “trabalhos 

interdisciplinares”, paralelo aos componentes curriculares regulares, a partir da 

segunda série do curso até a oitava. Durante esses primeiros anos de funcionamento 

houve uma razoável quantidade de “trabalhos interdisciplinares” produzidos desde a 

primeira turma de arquitetura e pelas turmas subsequentes que vão ingressando a 

cada ano no curso. 

 Conforme o PPC do CAU-UnP/Mossoró, o “trabalho interdisciplinar” no curso 

de arquitetura tem sua “[...] definição e publicação das regras, que podem tomar a 

forma de edital [...]”, estruturadas pelo “[...] corpo docente componente do semestre 

em questão, e deverão ser aprovadas e registradas em ata pela Direção de Curso” 

(UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, p. 147). O referido trabalho deverá ser cumprido 

pelos alunos e serve como requisito de avaliação referente a uma parte da última 

unidade do semestre5 de todos os componentes curriculares envolvidos. 

 Segundo as regras6 estabelecidas nos editais, os “trabalhos 

interdisciplinares”7 devem ser realizados em grupos, de no mínimo quatro estudantes 

e no máximo seis. Nestes os discentes apresentarão um trabalho, que desenvolvem 

ao longo da segunda unidade do semestre com duração de dois meses e em forma 

de trabalho acadêmico, incluindo relatório escrito, pranchas de projetos arquitetônicos 

                                            

5 O semestre do CAU-UnP/Mossoró se desenvolve em duas unidades em que, a partir da segunda 
série, a primeira unidade e uma parte da segunda unidade, tem suas avaliações a critério de cada 
componente curricular. A partir da terceira série até a última ocorre também o “Exame Integrado” 
(EXIN), que trata-se de uma avaliação que acontece em todos os cursos da UnP, com objetivos de 
medir o conhecimento acumulado pelo aluno até aquele ponto do curso. O valor desta avaliação para 
o Curso de Arquitetura e Urbanismo, corresponde a cinquenta por cento do valor final da nota da 
primeira unidade de todas os componentes curriculares das séries em que os alunos estiverem 
matriculados. Os critérios para o processo são publicados também através de editais. Este “Exame 
Integrado” é composto de 06 (seis) questões de “Habilidades e Conhecimentos Gerais”, 24 (vinte e 
quatro) questões de “Habilidades e Conhecimentos Específicos” cumulativos da série e 10 (dez) 
questões de “Habilidades e Conhecimentos Específicos” cumulativos do curso, totalizando 40 
(quarenta) questões objetivas. As referidas questões são elaboradas pelos professores de seus 
respectivos componentes curriculares. Podemos considerar que seria mais uma proposta que de certa 
forma envolve integração entre os conteúdos dos componentes curriculares, pois como vimos, ela seria 
uma prova que engloba o universo que estuda-se em arquitetura. Porém, não levaremos em 
consideração para a nossa análise porque não é um procedimento específico do curso de arquitetura 
e sim de toda a universidade. A instituição desse exame está diretamente ligada à necessidade 
estabelecida pelo MEC que todos os alunos têm de, periodicamente, se submeter ao Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 
6 Entre estas regras estão: atribuições do coordenador do “trabalho interdisciplinar”, dos demais 
professores e dos discentes, orientações para inscrição e registros dos trabalhos, atribuições de notas 
e metodologia. Nessas regras estão definidos o tema e o objeto de estudo também. 
7 Nesses editais do “trabalho interdisciplinar”, os mesmos têm-se referido a aqueles como “projeto 
interdisciplinar”. Utilizaremos aqui a nomenclatura definida no PPC. 
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representados com desenhos técnicos/arquitetônicos e apresentação oral. Cada 

equipe deve criar um título para seu “trabalho interdisciplinar” relacionado ao tema8, 

correlacionando-o aos demais componentes curriculares ofertados na série em 

questão. 

 Ainda conforme o PPC, o “trabalho interdisciplinar” deverá conter: 

[...] conteúdos de todas as disciplinas da série em questão (ou do maior 
número possível). Divididos em grupos, os discentes deverão elaborar os 
trabalhos interdisciplinares e apresentar em sala de aula, perante uma 
banca composta por docentes, o resultado das suas propostas de 
intervenção nos espaços arquitetônicos e urbanos, ou a análise 
integrada sobre variados temas da arquitetura e urbanismo, que ajudam 
a entender o universo da profissão (UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, 
p.146-147, grifo nosso). 

 O referido trabalho, a depender do foco do período em questão, é coordenado 

pelo professor do componente curricular, em torno do qual se desenvolve este foco. 

Por exemplo, na segunda série, como o enfoque maior é sustentabilidade, o 

coordenador é o professor do componente curricular “Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente”. Na terceira série, a ênfase é urbanismo, então, o professor coordenador é 

o responsável pelo componente curricular “Projeto de Urbanismo: Espaço Coletivo”. 

A partir da quarta série, o orientador do “trabalho interdisciplinar” é o professor titular 

dos componentes curriculares ligados a projeto de arquitetura. 

 A inquietação pelo desenvolvimento deste trabalho surge da intensa 

curiosidade para investigar, no processo de ensino de projeto de arquitetura, como os 

vários componentes curriculares podem interagir e contribuir para o ensino-

aprendizagem, e como os professores e alunos podem utilizar esta metodologia como 

ferramenta na educação para formação humana. Nesse sentido, pretendemos 

responder a três questões básicas: 

 1.Qual a concepção de interdisciplinaridade presente no processo de ensino 

do projeto de arquitetura do CAU/UnP/Mossoró? 

 2. Qual a percepção dos docentes do curso de arquitetura sobre o “trabalho 

interdisciplinar”? 

 3. Como é tratada a interdisciplinaridade no chamado “trabalho 

interdisciplinar”? 

                                            

8 O tema do “trabalho interdisciplinar” da quinta série é: projeto escolar acessível.  
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 Diante do exposto acima a pesquisa procurou atender aos seguintes 

objetivos: 

 Objetivo geral: 

 Analisar as potencialidades e os limites do ‘trabalho interdisciplinar’ aplicado 

na 5ª. série do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNP/Mossoró, durante o 

semestre de 2014.1, como prática de integração e/ou interdisciplinar vinculada ao 

processo de ensino-aprendizagem do projeto. 

 Objetivos específicos: 

 a) Identificar experiências de integração e interdisciplinaridade no Ensino de 

Projeto de Arquitetura no Brasil, de modo a construir um referencial analítico. 

 b) Verificar a percepção dos docentes sobre o “trabalho interdisciplinar” e o 

processo de ensino e aprendizagem do componente curricular “Projeto de arquitetura: 

acessibilidade” realizada durante o quinto período do curso de Arquitetura da UnP em 

Mossoró. 

 c) Levantar e analisar os trabalhos resultantes da experiência do “trabalho 

interdisciplinar” na disciplina de “Projeto de arquitetura: Acessibilidade” realizada 

durante o quinto período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP em Mossoró. 

 Uma das justificativas para o trabalho é que neste processo de ensino-

aprendizagem do projeto, enquanto docentes, devemos nos preocupar em construir 

objetos de estudo que possam ser analisados sob vários campos disciplinares, 

evitando a fragmentação do conhecimento. Nesse sentido, a ‘filosofia de trabalho 

interdisciplinar’ retoma sua importância como um caminho possível e adequado à 

natureza do trabalho projetual. É um trabalho relevante também pela importância da 

análise e avaliação de uma experiência sobre a prática da integração e/ou 

interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem do projeto podendo com 

isso contribuir com melhorias em um curso de arquitetura em andamento. 

 Lawson (2006, p. 64) aponta que “os problemas de projeto costumam ser 

multidimensionais e altamente interativos”, e acrescenta que “o bom projeto costuma 

ser uma resposta integrada a toda uma série de questões”. Essa citação reforça a 

nossa afirmação de que o processo de projeto é o local privilegiado para a exploração 

do ensino interdisciplinar, demonstrando uma necessidade de reflexão a respeito de 

como está sendo guiada essa integração para os estudantes que serão futuros 

arquitetos. 
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 Estudos recentes do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN estão situados na mesma linha de pesquisa, contendo em seus 

objetos de estudos o processo de ensino, a integração ou a interdisciplinaridade. No 

entanto, esta proposta se diferencia porque se propõe examinar o processo de ensino-

aprendizagem em projeto de arquitetura e a presença da integração e 

interdisciplinaridade neste processo em uma instituição privada de implantação 

recente e tendo uma delimitação geográfica diferente, o que poderá servir de 

embasamento para comparar e reforçar algumas constatações alcançadas. 

 No Capítulo 2, Procedimentos Metodológicos, foram colocados o caminho e 

as ferramentas que utilizamos para as conceituações, observações e análises do 

processo do ensino-aprendizagem do ensino de projeto e a integração na quinta série 

do curso de arquitetura da UnP/Mossoró. Este caminho consistiu em duas partes, 

sendo uma parte a que tratou de uma pesquisa exploratória com consulta bibliográfica 

sobre o assunto e os conceitos principais que foram trabalhados, realizando assim a 

pesquisa teórica do trabalho. A partir desta pesquisa teórica, nós passamos para a 

análise empírica, que se deu através de uma observação não participativa sobre o 

processo no componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade” da quinta 

série do curso, aplicação de questionários com os professores participantes do 

processo, e análise do PPC do referido curso e dos produtos finais deste processo. 

 No Capítulo 3, O Ensino de Projeto de Arquitetura no Brasil, levantamos, 

principalmente em teses e dissertações sobre o tema, um histórico deste ensino, 

fazendo um percurso desde o início do ensino de projeto de arquitetura até os dias 

atuais e informando algumas mudanças de reflexões e posturas sobre o mesmo. 

 Para o Capítulo 4, As Disciplinas e Suas Inter-Relações, consultamos autores 

como Edgar Morim e Ivani Fazenda, que tratam das conceituações e relações entre 

as disciplinas passando por termos como Disciplina, Interdisciplinaridade, 

Transdisciplinaridade, Multidisciplinaridade, e também verificamos como os autores 

colocam a diferença entre integração e interdisciplinaridade. Depois, partindo para o 

Capítulo 5, voltamos às teses, dissertações e artigos sobre o tema para tomar 

conhecimento de como está acontecendo esta Integração e Interdisciplinaridade no 

Ensino de Arquitetura no Brasil, detectando as formas de implementação existentes 

nestes cursos e, a partir disso, levantando as limitações e pontos positivos destes 

exemplos para ter outras experiências como referências. 
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 No Capítulo 6, Integração e Interdisciplinaridade no Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UnP/Mossoró, foi mostrado como está ocorrendo este processo no 

nosso objeto de estudo (na quinta série do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNP/Mossoró) e a relação deste processo com o próprio PPC do referido curso. 

 No Capítulo 7, Análises dos Dados, mostramos os resultados desta pesquisa 

através da análise da observação não participativa nas aulas de projeto de arquitetura 

na quinta série do CAU/UnP/Mossoró, e análise dos produtos finais que seriam os 

trabalhos da última unidade do semestre que são os chamados “trabalhos 

interdisciplinares”. Foram mostrados e analisados também os questionários aplicados 

aos professores que participaram do processo. 

 No Capítulo 8, Considerações Finais e Recomendações foram ressaltadas as 

conclusões de todo o levantamento e do processo em estudo, no qual frisamos as 

potencialidades e limites existentes, e apontamos recomendações para futuras 

contribuições sobre o tema. 

 O tema desta dissertação, que aborda especificamente a integração e 

interdisciplinaridade no ensino de projeto não é um tema novo. Desde a década de 70 

existe um esforço no sentido de retomar uma visão ‘não fragmentada’ sobre a 

construção do conhecimento. Alguns autores creditam ao século XIX a visão 

fragmentada, especializada e disciplinar de temas e objetos de estudo (o racionalismo 

e o positivismo tiveram importância sobre isso). A discussão sobre 

interdisciplinaridade vem no sentido de retomar uma visão do ‘todo’ com sua 

complexidade. Também é importante mostrar que, apesar das vantagens da 

integração e interdisciplinaridade, elas ainda não são praticadas conscientemente  em 

todos os cursos de arquitetura do Brasil e, por essa razão, é importante avaliar as 

experiências existentes. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE  DA INTEGRAÇÃO E 

INTERDISCIPLINARIDADE NO CAU/UnP/MOSSORÓ 

 Os critérios definidos para a pesquisa foram escolhidos baseando-se na 

bibliografia consultada e em trabalhos anteriores sobre o tema. Portanto, este capítulo 

terá como objetivo informar mais detalhadamente o caminho e as ferramentas 

escolhidas para o desenvolvimento deste trabalho e o atendimento aos objetivos 

propostos.  

 Nossa pesquisa trata de um estudo exploratório de natureza qualitativa e 

pretendeu investigar temas específicos sobre o ensino-aprendizagem de Projeto de 

Arquitetura e sobre os trabalhos integrados e/ou interdisciplinares nos cursos de 

arquitetura por meio de levantamento bibliográfico, coleta de dados, observações e 

questionários. Bauer, Gaskell e Allum (apud BAUER; GASKELL, 2013), mostram que 

“a pesquisa qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades sociais 

e é considerada pesquisa soft enquanto que a pesquisa quantitativa é considerada 

pesquisa hard”. 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1989, p. 
39). 

 Nosso universo de pesquisa é o Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Potiguar de Mossoró/RN. O recorte escolhido dentro deste universo 

estudado foram os “trabalhos interdisciplinares”. E, para a análise deste recorte, vimos 

como os professores percebiam estes trabalhos, acompanhamos o componente 

curricular “Projeto de arquitetura: acessibilidade” da quinta série desenvolvidos no 

semestre 2014.1 e analisamos os trabalhos produzidos pelos alunos do referido 

componente. A escolha da quinta série fundamentou-se no fato de que os alunos, já 

tendo passado por três “trabalhos interdisciplinares”, estariam no meio do processo e, 

portanto, com certa familiaridade e amadurecimento deste, já que os mesmos são 

realizados a partir do 2º período. 
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 As aulas de projeto da quinta série e a percepção dos professores foram duas 

das ferramentas que usamos para chegar a algumas conclusões sobre o “trabalho 

interdisciplinar” e a relação dele com o componente curricular de projeto. 

 Com o objetivo de construir um referencial teórico para a dissertação foi feito 

um levantamento em bancos de dados de teses, dissertações, artigos e livros 

relacionados com o assunto. Selecionamos os trabalhos que se relacionassem 

direta ou indiretamente com o tema da nossa pesquisa e que priorizassem os 

assuntos principais do referencial teórico como interdisciplinaridade, integração, 

relação entre disciplinas e processo de ensino-aprendizagem de projeto de 

arquitetura/integração/interdisciplinaridade nos cursos de arquitetura. 

 Os artigos foram procurados em portais e eventos como Arquitextos (Portal 

Vitruvius), Seminário Projetar, website do PROJEDATA, Congresso Nacional da 

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (CONABEA), Encontro Nacional sobre 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA), Congresso Nacional de Educação – 

EDUCERE, Congresso Ibero – Americano sobre Violências nas Escolas – CIAVE, e 

Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (ENANPARQ). 

 As teses e dissertações foram pesquisadas em bancos de teses e 

dissertações nacionais, como o banco de teses da Capes e os bancos das 

universidades com programas de pós-graduação em arquitetura e áreas afins. 

 As teses, dissertações e artigos foram selecionados por títulos, palavras-

chave, resumos e sumáriso que contivessem reflexões sobre ensino de projeto, 

interdisciplinaridade e/ou integração. 

 Para a seleção dos livros, consideramos a relação com o tema e a bibliografia 

constante dos componentes curriculares do mestrado, que tiveram mais ligação com 

o tema da nossa dissertação9 e, além disso, foi considerado o cruzamento das 

bibliografias nos levantamentos de artigos, teses e dissertações. 

 Todos os trabalhos levantados serviram para construção e fundamentação do 

nosso referencial teórico, nas reflexões e na elaboração da metodologia para a 

pesquisa empírica. 

                                            

9 Ensino de Projeto de Arquitetura e Métodos e Técnicas de Projetação Arquitetônica. 
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 No levantamento de experiências de integração e interdisciplinaridade no 

Ensino de Projeto de Arquitetura, similares no Brasil, de modo a construir um 

referencial analítico, realizou-se um estudo da bibliografia sobre o assunto através de 

autores e sobre casos em cursos de arquitetura no Brasil que utilizam este tipo de 

trabalho, o que foi feito por meio de consulta na internet ou in loco. 

 Depois de apresentados acima o universo e o recorte da nossa pesquisa, a 

seguir mostraremos de forma mais detalhada os procedimentos para análise deste 

recorte específico. 

 Para verificar a percepção dos docentes sobre o “trabalho interdisciplinar” no 

CAU da UNP/Mossoró, a ferramenta utilizada foi a aplicação de um questionário para 

os professores dos componentes curriculares da série em questão, e como o foco é o 

ensino de projeto foi entregue também para os professores de projeto das outras 

séries. Este questionário foi estruturado com dezoito perguntas do tipo abertas e 

optou-se em coletar os dados via e-mail. Neste questionário foram levantados os 

questionamentos sobre o entendimento da integração e da interdisciplinaridade, o 

favorecimento das mesmas para o ensino/aprendizagem, a tomada de conhecimento 

da filosofia do trabalho interdisciplinar, a relação do “trabalho interdisciplinar” da quinta 

série 2014.1 do CAU/UnP/Mossoró com os demais componentes curriculares dos 

semestres anteriores e da série observada,  a comunicação com os professores de 

outros componentes e com os alunos, o momento em que o “trabalho interdisciplinar” 

é considerado, como é feito este processo e avaliação dos resultados, para sentir se 

eles achavam que era para ter contribuído mais ou menos com o processo. O intuito 

aqui foi captar no discurso destes professores como eles percebiam a relação de seu 

componente curricular com o “trabalho interdisciplinar”, como eles se reconheciam no 

produto final (ver questionário completo no Apêndice A), se existia uma concordância 

entre os professores sobre os conceitos e, na confirmação desta existência, qual seria 

esta concordância. O total dos pesquisados foram 14 professores, dos quais 9 são 

professores que participaram do processo da quinta série e 5 são professores de 

projeto de outras séries. Deste total, sete respondentes participaram do processo em 

estudo (78%) e apenas 01 professor de projeto das outras séries10. 

                                            

10 Como o foco da análise era o trabalho da quinta série, a pouca adesão dos professores de projeto 
das outras séries, não foi considerado empecilho para o desenvolvimento e análise dos questionários 
obtidos. 
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 Para observar o processo de ensino-aprendizagem do componente curricular 

“Projeto de arquitetura: Acessibilidade” do CAU da UnP/Mossoró foi feita uma 

observação durante todo o primeiro semestre de 2014, na sala de aula do referido 

componente.  Esta observação foi feita através de escuta e verificação de como estava 

sendo desenvolvido este “trabalho interdisciplinar” dentro da sala de aula do próprio 

componente. Para isso analisou-se como foi a comunicação do professor com os 

alunos, dos alunos com o professor e do professor de projeto com outros professores, 

e observou-se também em quais momentos o “trabalho interdisciplinar” entrou no 

componente curricular. Foi pontuado cada vez que se falou, citou ou fez-se referência 

ao “trabalho interdisciplinar” para daí contextualizar essa referência. Além disso, 

analisou-se como o “trabalho interdisciplinar” entrou no conjunto do componente 

curricular “Projeto de arquitetura: acessibilidade”. Observou-se também como os 

outros componentes curriculares contribuíram e como o produto final apropriou-se dos 

conteúdos dos outros componentes curriculares. 

 Para levantar e analisar os trabalhos resultantes da experiência do “trabalho 

interdisciplinar” no componente curricular “Projeto de arquitetura: Acessibilidade” do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP em Mossoró, por meio de pesquisa 

documental e de campo, consultamos e analisamos o edital e os trabalhos 

interdisciplinares das duas turmas da quinta série do período de fevereiro a julho de 

2014 11. 

 Procuramos definir o que observar nos trabalhos que nos ajudasse a 

identificar se a interdisciplinaridade foi mesmo alcançada. Analisamos criticamente o 

que cada professor solicitou ao “trabalho interdisciplinar”, utilizando-nos de 

informações que os mesmos nos passaram ao informar os tópicos que seriam exigidos 

por eles neste “trabalho interdisciplinar” e verificando se esses tópicos remetiam a 

interdisciplinaridade ou a uma prática de integração. Observamos como aconteceu a 

integração nesses “trabalhos interdisciplinares” através da construção de um roteiro 

de análise (Quadro 1), com tópicos correspondentes a cada componente curricular. 

São estes os componentes curriculares da série em questão: Projeto de Arquitetura: 

Acessibilidade; História da Arquitetura: da Antiguidade à Revolução Industrial; 

Apresentação Gráfica de Projetos; Materiais de Construção; Projeto de Urbanismo: 

                                            

11 Para isso existe um acervo no próprio CAU da UnP/Mossoró, onde ficam arquivados os “trabalhos 

interdisciplinares”. 
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Instrumentos de Controle; Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem, Topografia e 

Geoprocessamento. Uma forma de verificar a integração se deu através da utilização 

de alguns critérios de escolha nossa e de outros, que Cavalcante (2014) usou para 

analisar a integração dos TFG’s do CAU/UFRN em sua tese12 (ver Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Roteiro para análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

Componente Curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

1 - Há referência a autores/bibliografias apresentadas em estudos de precedentes diretos ou indiretos? 
(Cavalcante, 2014, p.52). 
2 - Principais condicionantes do partido/ideia (Cavalcante, 2014, p.53). 
3 - Há relação entre a proposta e os conceitos e métodos descritos no discurso textual? (Cavalcante, 
2014, p.53). 
4 - Há relação entre a proposta arquitetônica e os estudos de referência realizados? (Cavalcante, 2014, 
p.53). 
5 - Abordou o conceito e os princípios do “Design Universal” e a norma NBR 9050/2004? 
Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial” 
6 - A parte escrita faz referências ao processo de produção do edifício escolar da antiguidade à 
revolução industrial? 

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

7 - Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw? 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

8 - Houve descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto? (Cavalcante, 2014, 
p.53). 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

9 -  Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da proposta, 
infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, p.53). 
10 - Foram observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção (pelo 
menos Plano Diretor e Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p.53). 
11 - Foram observadas as relações do edifício projetado com o entorno? (Cavalcante, 2014, p.53). 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

12 - Nos desenhos a vegetação encontra –se representada na implantação, planta baixa, cortes, 
fachadas e/ou volumetrias? (Cavalcante, 2014, p.54). 
13 - A vegetação encontra-se no ambiente interno, no ambiente externo ou em ambos? (Cavalcante, 
2014, p.54). 
14 - O discurso e o projeto descrevem ou não o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 2014, p.54). 
15 - É citada ou descrita a vegetação preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p.53). 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

16 - O estudo topográfico do terreno foi relacionado com a definição do partido arquitetônico? 

Análise do discurso 

17 - No sumário, programa de necessidade, estudo de referência, descrição do partido, construção dos 
objetivos e referência bibliográfica os conteúdos que refletem os componentes curriculares são 
apresentados de forma separada ou conjuntamente? 
Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 52-54) 

 

                                            

12 A tese de Cavalcante (2014) é uma pesquisa sobre integração nos trabalhos finais de graduação de 
projeto de arquitetura do CAU/UFRN e será melhor explicada no capítulo 5.     
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Nesses trabalhos também verificamos qual o conteúdo de cada componente 

curricular consultando as suas devidas ementas e analisando como isso se refletiu no 

trabalho. Por fim, verificamos, tanto no trabalho escrito como nos desenhos, a forma 

como os componentes curriculares da quinta série se apresentaram, a fim de saber 

se estavam dissociados ou integrados. Para tanto, nós consultamos em todos os 

trabalhos escritos: sumário, programa de necessidade, estudo de referência, 

descrição do partido, construção dos objetivos e referência bibliográfica. Nesses itens 

foram verificados se os conteúdos que refletem os componentes curriculares são 

apresentados de forma separada ou conjuntamente. Quanto à relação da parte escrita 

com os desenhos, vimos a relação entre a proposta com conceitos no discurso, com 

bibliografia utilizada e com estudos de referências. 

 Em todos os trabalhos escritos foram analisados também: sumário, programa 

de necessidade, estudo de referência, descrição do partido, construção dos objetivos 

e referência bibliográfica. Nestes itens foram verificados se os conteúdos que refletem 

os componentes curriculares são apresentados de forma separada ou conjuntamente. 

 Para apresentar as considerações críticas sobre as potencialidades e os 

limites com relação ao “trabalho interdisciplinar” aplicado na 5ª série do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UNP/Mossoró, no intuito de contribuir com melhorias no 

processo de ensino de projeto de arquitetura na UnP em Mossoró, a partir da análise 

detalhada dos casos fizemos as reflexões, sobre esta relação entre integração e 

interdisciplinaridade no CAU da UnP/Mossoró e além disso fomos fazendo algumas 

aproximações desta experiência com as outras experiências que observamos 

indiretamente ao longo do referencial teórico e utilizamos como sugestões para 

mudanças do nosso caso em estudo. 
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3 O ENSINO DE PROJETO DE ARQUITETURA NO BRASIL 

 Neste capítulo, nós trataremos de contextualizar o ensino de projeto de 

arquitetura no Brasil baseado no levantamento de outros trabalhos já desenvolvidos 

no tema. Para isso foram selecionados trabalhos inicialmente considerados mais 

ligados ao tema em questão para uma análise mais detalhada. Além dos autores 

colocados na introdução, que trataram do assunto, nós destacaremos outros a seguir.  

 É preciso entender que o contexto do ensino de projeto de arquitetura no 

Brasil vem sendo paulatinamente ampliado e discutido no sentido de aprimorar as 

técnicas de ensino voltadas especificamente para a questão projetual. A 

complexidade da concepção do projeto em arquitetura dificulta o seu ensino e 

aprendizagem.  

Nesse sentido, para contextualizar o processo de projetação, nós podemos 

iniciar destacando a contribuição de Elvan Silva, um dos pioneiros no Brasil e grande 

incentivador da reflexão sobre concepção projetual, quando retoma a discussão da 

“caixa preta” e “caixa transparente”, ilustrada na Figura 1, onde o mesmo mostra que 

o processo de projetação em arquitetura pode ser observado a partir de duas visões 

distintas do processo de concepção.  

 

 

Figura 1 – O Processo de projeto segundo Elvan Silva: à esquerda “Caixa Preta”; à direita “Caixa 
Transparente”.  

 

Fonte: O processo de projeto de edificações: da “caixa preta” à “caixa transparente”. Adaptado de Silva 
(1998, p.55; 56)13. 

                                            

13 Extraído de ROMANO, Fabiane V.; BACK, Nelson; OLIVEIRA, Roberto de. A importância da modelagem 
do processo de projeto para o desenvolvimento integrado de edificações. Disponível em: 
<http://www.lem.ep.usp.br/gpse/es23/anais/a_importancia_da_modelagem_do_processo_de_projeto.pdf>. 
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Apesar de o autor não tratar especificamente de “ensino de projeto”, a sua 
reflexão sobre o processo de concepção é de grande importância/rebatimento, e 
serve como balizamento para o ensino de projeto: 

Para muitos estudiosos, o processo de projetação na arquitetura assemelha-
se ao funcionamento de uma “caixa preta” (black box), imagem que 
representa um mecanismo do qual se pode conhecer apenas a entrada ou 
alimentação (in put) e a saída ou produto (out put), mas não se consegue 
observar o modo operativo, por estar oculto. Uma das tendências do 
pensamento arquitetural contemporâneo é a de comparar o processo criativo, 
de um modo geral, a uma “caixa transparente” (glass box), que representa 
um mecanismo do qual se pode observar e conhecer o modo de 
funcionamento. Conhecendo-se o modo de funcionamento, pode-se 
reproduzi-lo e aperfeiçoá-lo (SILVA, 1998, p. 55, 56). 

Como já destacado acima, a citação de Elvan Silva (1998) refere-se ao 

processo de projetação que, apesar de não ter uma “receita certa”, pode ser analisado 

e ensinado (ideia da “caixa transparente”). Portanto, a reflexão sobre a concepção do 

projeto baseado nessa caixa transparente auxilia consideravelmente no ensino de 

projeto, e devemos estimular ao máximo nas escolas de arquitetura esta discussão e 

compartilhamento em torno do processo de projeto e a busca por este em projetos já 

finalizados para servir como balizamento. 

 Constatamos o aumento crescente desta preocupação através das diversas 

pós-graduações que vem surgindo na área e através da consolidação do Seminário 

PROJETAR14, como um fórum de discussão do ensino e da pesquisa de projeto de 

arquitetura e urbanismo no Brasil. Em suma, para que o ensino de projeto tenha um 

resultado positivo de aprendizado do discente e satisfação dos anseios dos docentes 

devemos pautar por um processo de projeto que incentive o discente a dialogar com 

os pares e com os docentes sobre este, algo que pode ser comparado ao processo 

da “caixa transparente” que o autor acima faz referência. 

 Panet (2013), que teve como objeto de estudo na sua tese, “o ensino de 

projeto de arquitetura no contexto acadêmico brasileiro”, informa que este ensino de 

projeto no Brasil originou-se dos ‘institutos de origens artísticas’ ou do ‘ensino técnico 

e das engenharias’, e complementa que: 

 

                                            

14 O referido seminário acontece de dois em dois anos, cada vez em uma cidade diferente, desde 2003 
quando teve início a partir da proposta pioneira da UFRN. Em 2015 realizou-se sua sétima edição. 
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Com a instituição da arquitetura moderna no Brasil, da autonomia dos cursos 
em relação às antigas academias, das primeiras conquistas profissionais com 
a constituição da autonomia legal da arquitetura, a partir do seu marco 
regulatório de 1933, e, com a reforma do ensino empreendida por Lúcio Costa 
na ENBA, o ensino de projeto adquire maior importância na formação do 
arquiteto, passando a ter suas disciplinas delineadas como a ‘espinha dorsal’ 
dos cursos de arquitetura no Brasil (PANET, 2013, p. 146). 

 A autora acrescenta que a concepção de Brasília e a luta pela autonomia dos 

cursos de arquitetura no período de 30 a 50 contribuiu para afirmar a posição do 

arquiteto na sociedade; porém, o ensino não sofreu modificações. Nos anos 60, 

começaram a surgir alguns debates resultando em reformas iniciais de currículos. 

Como destaque, em 1962, houve a fundação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UnB, cujo currículo foi criado por Edgar Graeff, Ítalo Campofiorito e João Filgueiras 

Lima. O conteúdo estrutural era composto de teoria, composição e tecnologia. Oscar 

Niemeyer foi o primeiro coordenador. Estes professores defendiam muito a integração 

entre teoria e prática. 

 Em 1962 o ensino da FAU/USP, cujo coordenador era Artigas, também foi 

reformado. Essa reforma teve como base a filosofia da Bauhaus, introduzindo o 

Desenho Industrial e as oficinas no currículo e estabeleceu, por meio da Portaria 

Ministerial nº 159 de 1965, o currículo mínimo, fixando para os cursos de arquitetura 

a carga horária mínima de 4.050 horas para serem cumpridas em cinco anos. Panet 

(2013), considera que a referida reforma “consolidou as cinco etapas da formação do 

arquiteto no contexto da escola paulista: Edificação, Planejamento Urbano, 

Paisagismo, Comunicação Visual e Desenho Industrial” (PANET, 2013, p. 148). 

 Em 1968, a reforma nacional do ensino universitário trouxe uma nova 

mudança no currículo mínimo. De acordo com Panet (2013) esta reforma conteve: 

[...] algumas distorções em relação às demandas da categoria, que desejava 
direcionar a formação do arquiteto para a função social, contribuindo para a 
solução de problemas urbanos que se pronunciavam nas maiores capitais do 
país (PANET, 2013, p. 151). 

 Em 1969 foi aprovado a primeira escola particular de Arquitetura e Urbanismo 

do Estado de São Paulo (FAUSJC - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Elmano 

Ferreira Veloso de São José dos Campos) que trouxe como inovação a participação 

dos professores e alunos construindo sua proposta pedagógica. Panet (2013) 

comenta que: 
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Na época, sua proposta pedagógica procurou se diferenciar tornando o 
ensino de arquitetura como uma plataforma sobre a qual se implantava o IPC 
– Instituto de Projeto e Comunicação, uma proposta didático-pedagógica 
interdisciplinar a exemplo do ICA da UnB – Instituto Central de Artes (PANET, 
2013, p. 152). 

 No I Encontro de Diretores de Escolas de Arquitetura realizado em Brasília, 

em 1973 foi criada a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura – ABEA, que 

depois passou a ser chamada Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo. Neste mesmo ano foi criada também a Comissão de Ensino de Arquitetura 

e Urbanismo – CEAU. Em 1976 realizou-se em São Paulo o IX Congresso Brasileiro 

de Arquitetura. 

 Algumas reflexões realizadas tratam especificamente dos antecedentes 

históricos do ensino da arquitetura no mundo e no Brasil, entre as quais adestacamos 

a contribuição de Flávio Carsalade. 

 Carsalade (1997) trabalha com investigação da prática pedagógica do ensino 

de projeto considerando o processo educacional como um processo de relação 

significativa do homem com o mundo e de construção de conhecimento, com 

conceituações e reflexões sobre o ensino de projeto enfocando investigações das 

práticas de ensino de projeto na história, no Brasil e no mundo, e enfocando suas 

práticas mais relevantes e as suas grandes questões contemporâneas. 

 Continuando com essas reflexões, durante o 6º Projetar, Carvalho e 

Rheingantz (2013) identificaram e destacaram alguns pressupostos que motivaram a 

realização das edições do PROJETAR, que são: 

A crise no ensino de projeto; a centralidade do ato projetual no campo do 
conhecimento da arquitetura e do seu ensino; a falta de referência/repertório 
projetual como embasamento para as disciplinas de projeto de arquitetura; o 
ensino de projeto como simples repasse de técnicas e informações; a 
subjetividade na avaliação nas disciplinas de projeto de arquitetura 
(CARVALHO; RHEINGANTZ, 2013, p. 5). 

 A citação acima reforça também esta complexidade no processo de 

projetação e os principais desafios relacionados ao seu ensino. 

 Vale salientar que um antecedente importante para o Projetar aconteceu em 

1985, que foi o Primeiro Encontro Nacional sobre Ensino de Projeto Arquitetônico, 

realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 



37 

 

 

 Alquati e Gonsales (2013) reconhecem que, no início do século XX, artistas e 

arquitetos europeus se preocupavam com uma renovação da arquitetura e do ensino 

passando de uma característica autodidata para um ensino sistematizado e que esta 

característica também chegou ao Brasil por meio de reformas institucionais ou através 

de personagens influentes da Europa. Um destes personagens que as autoras citam 

é Eugen Steinhof, professor austríaco, que trabalhou em um curso de arquitetura no 

Rio Grande do Sul nos anos 1940. Alquati e Gonsales (2013) colocam também a 

presença da crítica iniciada nos anos 1980 enfatizando as características negativas 

que esse modelo de ensino afetou à formação do arquiteto. Utilizando a afirmação de 

Comas (1985), elas resgatam as duas tendências no ateliê de projetos das escolas 

brasileiras, que o mesmo aponta no novo modelo de ensino criado nos anos 1950, 

denominadas pelas autoras de “determinista”15 e “espontânea”16. Porém, elas 

levantam uma hipótese, através de um estudo minucioso, da maneira como os 

fundamentos de um “ensino modernista”17 chegaram realmente ao Brasil, e constatam 

que “a partir dos anos 50 foram deixadas para trás, em prol de uma tendência 

determinista ou de expressão individual – algumas questões que apontavam 

caminhos diferentes ou mais complexos e mais ricos para o ensino da arquitetura” 

(ALQUATI; GONSALES, 2013, p. 2, 3). Entre essas questões, as autoras colocam “a 

investigação no aprendizado da representação, a ideia de um estudo analítico da 

história e a consciência construtiva na concepção da forma” (Ibid., p. 1). 

 Carsalade (1997, p.138) também afirma que: “Nem só de crítica vive o ensino 

de projeto no Brasil. É bom constatar que as críticas têm feito surgir uma nova 

consciência que tem se consubstanciado em propostas objetivas, muitas delas, 

inclusive, colocadas em prática”. E, para mostrar algumas destas propostas, ele 

introduz com uma reflexão do questionamento de Silva (1986), “a habilitação projetual 

é ensinável ou não?”. E lembra que o próprio Silva (1986) responde buscando apoio 

em Mário Salvatore, ao afirmar que “ela não pode ser ensinada, mas pode ser 

                                            

15 A tendência “determinista” que as autoras apontam seria o que Comas (1985) considera como uma 
das teorias para descrever a concepção do partido arquitetônico que trata de uma teoria que “postula 
o partido arquitetônico como a consequência inevitável da correlação lógica entre a análise dos 
requerimentos operacionais do programa e a análise dos recursos técnicos disponíveis” (p.34). 
16 Do mesmo modo, a tendência “espontânea” que as autoras elencam seria a outra teoria que Comas 
(1985) usa para descrever a concepção do partido arquitetônico que seria segundo o mesmo “a que 
visualiza o partido como resultado de intuição do gênio criador do arquiteto, manifestando-se 
espontaneamente” Comas (p. 34). 
17 O “ensino modernista” que as autoras consideram seria o ensino no começo do século XX, praticado 
pelos artistas e arquitetos Europeus. 
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aprendida”. Porém, Carsalade (1997), apoiado em posições de outros autores como 

Mahfuz, mostra que “ela pode sim, ser ensinada” (p.139), e em seguida cita os 

princípios gerais e objetivos colocados pela UNESCO em 1970 como 

[...] alguns dos elementos básicos do ensino de arquitetura: a estrutura 
multidisciplinar do currículo; a necessidade de mudança e flexibilidade, a 
atividade cooperativa entre mestres e estudantes; a compreensão dos 
aspectos sociais, políticos e culturais; a capacitação científica; o 
desenvolvimento das habilidades profissionais; a capacitação para formular 
novos modelos para o futuro (CARSALADE, 1997, p.139). 

 Sobre a ótica de ensino de projeto e integração no Brasil, temos como 

experiência importante a de Edgar Graeff na Católica de Goiás, que foi a referência 

adotada como modelo pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 

de João Pessoa – UNIPÊ18  e para isso criaram a “Temática semestral e o fórum de 

debates” que tinha como objetivo principal trabalhar “com indagações e constatações, 

analogias e observações de situações anteriores, preparando o aluno para o processo 

projetual” (PANET; PEIXOTO, 2003, p. 3). Para a implantação da experiência, toda a 

estrutura curricular, as instalações físicas e o regime escolar foram preparados.  

 Na UNIPÊ a estrutura curricular do curso foi contemplada em três campos 

cognitivos autônomos, mas complementando-se e relacionando-se entre si: o de 

projeto e expressão, o de tecnologia e o de teoria e história. 

 A temática era definida no semestre anterior a preparação do fórum de 

debates, envolvendo professores dos três campos, alunos e profissionais de outras 

áreas com ligação na temática escolhida. O período de acontecimento do fórum era 

estruturado em três dias, na terceira semana de aula.  

 As palestras iniciais seriam relacionadas ao histórico da temática; depois 

entrava a parte relacionada à arquitetura como: as tipologias arquitetônicas, o conforto 

ambiental, a relação objeto arquitetônico e cidade, as leis regulamentares e outras. À 

conclusão do Fórum havia a apresentação de análise de projetos. 

 O processo de formalização do ensino é colocado por Panet (2013) quando a 

mesma diz: 

O domínio das relações entre os saberes teóricos e práticos no que concerne 
aos seus limites, ou mesmo, dentro de uma perspectiva pedagógica de 
concepção integrada, nunca foi uma definição fácil e consensual. No contexto 

                                            

18 Primeiro curso de Arquitetura e Urbanismo privado da Paraíba 
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acadêmico brasileiro, até meados dos anos 80, o projeto final do aluno era o 
único produto da disciplina, não importando como o mesmo havia chegado 
ao resultado (PANET, 2013, p. 182). 

 Atualmente todos os crursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil devem 

seguir a resolução Nº 2/2010 do MEC que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da 

Resolução CNE/CES nº 6/2006. Esta resolução trouxe uma série de diretrizes que vão 

auxiliar na realização da relação, articulação e contextualização entre as disciplinas, 

quando a mesma coloca entre outros, os aspectos que devem estar claros no curso, 

como ‘as formas de realização da interdisciplinaridade’, ‘os modos de integração entre 

teoria e prática’, o ‘Trabalho de Curso como atividade de síntese e integração de 

conhecimento’ e, por último, ‘assegurar a formação de profissionais generalistas’. 

 Para construção deste capítulo, até aqui falamos de processo de projeto e 

relação com o ensino, a origem deste ensino no Brasil e as principais ações de 

discussões sobre o assunto. Mostramos que temos pessoas pensando sobre 

reflexões de ensino de projeto de uma forma muito pontual até chegarmos à década 

de 1980 e começar a se organizar de uma forma mais sistematizada, a exemplo dos 

seminários do Projetar, quando essas reflexões principiam a ficar mais consistentes e 

começam a surgir vários trabalhos, como a experiência de Edgar Graeff, colocando 

como um aspecto de grande importância para ensino de projeto, a integração e 

interdisciplinaridade. No próximo capítulo discutiremos conceitualmente a questão da 

integração e interdisciplinaridade. 
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4 AS DISCIPLINAS E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 Após observar brevemente como acontece historicamente no Brasil o 

processo de desenvolvimento do ensino de projeto de arquitetura, nos 

concentraremos aqui na discussão sobre a relação entre as disciplinas. Como ponto 

de partida, colocaremos os principais conceitos ligados a essa discussão com as 

definições postas pelos autores e depois contextualizaremos essas definições que 

estão contidas na discussão mais ampla. 

 Mais à frente, neste capítulo, abordaremos esses graus de 

interdisciplinaridade. Com autores como Lenoir (1998), José (2008) e Tavares (2008) 

classificando os tipos ou níveis de abordagem interdisciplinar. 

 Nós já temos na história da ciência grandes referências de exercícios 

interdisciplinares. O próprio Edgar Morin diz que essa reflexão não começou com ele 

e que ele não está inovando, pois deve aos grandes mestres como Marx, Durkheim, 

Freud, Weber, Pascal e outros, dos quais tirou toda discussão sobre isso. Se formos 

para o mundo da arte, podemos considerar que todo artista não é disciplinar, porque 

a arte por natureza não pode ser disciplinar. Na apresentação do livro organizado por 

Ivani Fazenda em 2008, que tem como título, “O que é interdisciplinaridade?”, a autora 

procura mostrar a interdisciplinaridade como algo desafiador e fascinante, afirmando 

que pesquisadores e estudiosos do assunto, mesmo separados entre si pelas 

universidades, são unidos de forma sincronizada num ideal comum: “o trabalho por 

um mundo melhor” (FAZENDA, 2008, p. 13). 

 A autora também destaca o conhecimento como vértice principal do tripé “[...] 

saber saber, saber fazer e saber ser” Lenoir, Yves (apud FAZENDA, 2008, p.13) e põe 

como desafio para construção deste tripé a contramão estimulada pelas universidades 

quanto à procura da competição. 

 Não podemos conceber a interdisciplinaridade sem exercitar parcerias e, 

neste sentido, a autora lança uma pergunta que pode nos levar a uma rica reflexão: 

“Como exercitar a parceria, quando somos impelidos a acumular coisas, à defesa de 

nossos particulares territórios, a um micro saber, a um micro poder, a um reinado sem 

súditos?” (Ibid., p. 14). 

 Fazenda (2008, p.14) afirma ainda que todos os trabalhos apresentados na 

organização do livro, “pretendem discutir formas alternativas de eliminar o vazio em 

torno de nós mesmos, nossa solidão”, e que o referido livro concebeu uma 
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interdisciplinaridade que “[...] pretende um diálogo entre pares, capazes de 

compreender a mensagem das diferentes línguas nas suas entrelinhas...”. 

 Por fim, a autora acredita que a interdisciplinaridade tem poder de gerar 

uniões e que estas parcerias trazem força, contribuindo para o surgimento de novos 

cientistas e para o desenvolvimento de novas inteligências. 

 Fazenda (2011) informa que em dezembro de 1969 foi organizado um 

relatório por peritos de três países com o objetivo de distinguir as estruturas 

institucionais das universidades e seus programas de estudos, e este mostrou a falta 

de uma precisão terminológica pelo preconceito no trato de questões referentes à 

integração e pelo desconhecimento da necessidade de certos pressupostos básicos 

para a interdisciplinaridade. Como temos visto, muitos autores que trabalham com 

esse tema utilizam muito mais os termos interdisciplinaridade e suas variações. Nas 

abordagens de Fazenda  encontramos mais explícita a separação entre integração e 

interdisciplinaridade, conforme já mostrado na introdução desta dissertação. A mesma 

mostra que “integração refere‑se a um aspecto formal da interdisciplinaridade, ou seja, 

à questão de organização das disciplinas num programa de estudos”. Fazenda, (2011, 

p. 11) e acrescenta que na “integração a preocupação seria ainda com o conhecer e 

relacionar conteúdos, métodos, teorias ou outros aspectos do conhecimento” e que 

esta é uma “etapa anterior à interdisciplinaridade” (Fazenda, 2011, p. 83). Para 

Fazenda (2011, p. 10 - 11) interdisciplinaridade  “é uma relação de reciprocidade, de 

mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida diante do problema 

do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para 

unitária do ser humano”. Queremos deixar claro que quando usarmos o termo 

integração iremos considerar este conceito acima de Fazenda.   

 Para esclarecer os problemas das relações entre as disciplinas, Guy Michaud 

propôs uma distinção terminológica em quatro níveis: multi, pluri, inter e 

transdisciplinar. Em fevereiro de 1970, um grupo de especialistas aprofundou as 

conclusões do encontro de dezembro de 1969 e, usando como ponto de partida a 

discussão do documento de Guy Michaud tentando estabelecer o papel da 

interdisciplinaridade e suas vinculações com a Universidade, determinaram os 

seguintes significados: 

Disciplina — Conjunto específico de conhecimentos com suas próprias 
características sobre o plano do ensino, da formação dos mecanismos, dos 
métodos, das matérias. Multidisciplina – Justaposição de disciplinas 
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diversas, desprovidas de relação aparente entre elas. Ex.: música + 
matemática + história. Pluridisciplina — Justaposição de disciplinas mais ou 
menos vizinhas nos domínios do conhecimento. Ex.: domínio científico: 
matemática + física. Interdisciplina – Interação existente entre duas ou mais 
disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias à 
integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, dos 
procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à 
pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe pessoas que receberam sua 
formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus 
métodos, conceitos, dados e termos próprios. Transdisciplina – Resultado 
de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas (ex. Antropologia, 
considerada “a ciência do homem e de suas obras”, segundo a definição de 
Linton), (FAZENDA, 2011, p.54, grifo nosso). 

 Nesta mesma articulação com as disciplinas, Morin (1999) define ‘disciplina’ 

“[..] como uma categoria que organiza o conhecimento científico e que institui nesse 

conhecimento a divisão e a especialização do trabalho respondendo à diversidade de 

domínios que as ciências recobrem” (MORIN, 1999, p. 27). 

 Japiassu (1976, p. 72) diz que [...] “disciplina” tem o mesmo sentido que 

“ciência”  e que “disciplinaridade”  

significa a exploração científica especializada de determinado domínio 
homogêneo de estudo, isto é, o conjunto sistemático e organizado de 
conhecimentos que apresentam características próprias nos planos do 
ensino, da formação, dos métodos e das matérias; esta exploração consiste 
em fazer surgir novos conhecimentos que se substituem aos antigos 
(JAPIASSU, 1976, p. 72). 

 Interdisciplinaridade para Morin, além de significar “troca e cooperação” 

transformando em “algo orgânico”, “pode significar, por exemplo que diferentes 

disciplinas encontram-se reunidas como diferentes nações o fazem na ONU, sem 

entretanto poder fazer outra coisa senão afirmar cada uma seus próprios direitos e 

suas próprias soberanias em relação às exigências do vizinho” (MORIN, 1999, p. 36). 

 Multidisciplinaridade19 conforme Morin, “constitui uma associação de 

disciplinas em torno de um projeto ou de um objeto que lhes é comum” (MORIN, 1999, 

p. 36). 

 Transdisciplinaridade ainda segundo Morin são “esquemas cognitivos que 

atravessam as disciplinas, às vezes com uma virulência tal que as coloca em transe” 

(MORIN, 1999, p. 36). 

                                            

19  Que pode ser denominada também como polidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade. 
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 Japiassu também tece terminologia para os termos no mesmo caminho dos 

autores já citados, acrescentando o tipo de sistema para cada termo, conforme abaixo: 

  

 Multidisciplinaridade – Gama de disciplinas que propomos 

simultaneamente, mas sem  fazer aparecer as relações que podem existir 

entre elas. Tipo de sitema: Sistema de um só nível e de objetivos múltiplos; 

nenhuma cooperação. 

 Pluridisciplinaridade – Justa posição de diversas disciplinas situadas 

geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer 

aparecer as relações existentes entre elas. Tipo de sistema: Sistema de um 

só nível e de objetivos múltiplos; cooperação, mas sem coordenação. 

 Interdisciplinaridade – Axiomática comum a um grupo de disciplinas 

complexas e definidas no nível hierárquico imediatamente superior, o que 

introduz a noção de finalidade. Tipo de sistema: Sistema de dois níveis e de 

objetivos múltiplos; coordenação procedendo do nível superior. 

 Transdisciplinaridade – Coordenação de todas as disciplinas e 

interdisciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma 

axiomática geral. Tipo de sistema: Sistema de níveis e objetivos múltiplos; 

coordenação com vistas a uma finalidade comum dos sistemas (JAPIASSU, 

1976, p. 75, 76, Grifo nosso).   

 

 Para Morin (1999), as disciplinas na contemporaneidade estão fechadas para 

estas relações, apesar de existirem algumas campanhas para a prática 

interdisciplinar. Morin (Ibid. p. 37) também acrescenta que para desenvolver a ciência 

ocidental no século XVII existiu o processo disciplinar e transdisciplinar “[...] a ciência 

nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdisciplinar...”. 

 Ainda conforme Morin (Ibid.), a reforma do ensino não poderá acontecer se 

não houver uma reforma do pensamento. A nossa forma de pensar fragmentada, 

racionalizada, precisa passar por uma reforma, a reforma do pensamento. Esta 

reforma deve ser capaz de conciliar pensamentos conflitivos que são opostos e de 

nos ensinar a dialogia, ou seja, a pensar em religar pensamentos antagônicos. 

 Nesse sentido, nós cidadãos brasileiros, mas também cidadãos do mundo, 

cidadãos de um contexto local, porém, que está inserido também numa lógica global, 

seríamos capazes de vencer as nossas próprias contradições. Se o conhecimento é 

científico, ele precisa ser constantemente revisitado. 

 Morin (Ibid.) também coloca que a universidade tem um papel fundamental 

nisso porque ela comporta a ciência. Ela criou seus departamentos e neles inseriu a 
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ciência em cada setor. Além disso, ela tem um papel que é conservador vital ou estéril 

(no sentido de manter uma base que a gerou), regenerador (no sentido de pensar o 

próprio pensamento) e gerador (no sentido que nesse repensar ela cria o novo). Ela 

se auto alimenta. 

 Podemos considerar também que a universidade é uma instituição 

transecular. Essa responsabilidade de unir os conhecimentos que estão separados – 

o humanismo do cientificismo – é da universidade. O conhecimento que vem sendo 

produzido até agora e tem retroalimentado o ensino de um modo geral forma 

especialistas que estão entrando em conflitos. 

 Essa lógica de especialistas forma cidadãos que são incapazes de pensar 

também nas soluções. A ideia da interdisciplinaridade torna-se forçosa quando ela 

não está presente no cotidiano. Morin (1999) coloca a necessidade de se pensar em 

departamentos transdisciplinares que se construam a partir dessa lógica sistêmica, 

mais complexa como, por exemplo, de ecologia, ciências da terra, cosmologia e que 

também os trabalhos acadêmicos devem valorizar esta lógica transdisciplinar. 

 Morin (Ibid.) defende que, se quisermos estar à altura do que exige a 

realidade, precisamos fazer um exercício constante de repensar o pensamento e de 

rever nossas visões porque, do contrário, cairemos na cegueira cognitiva da qual 

Machado de Assis mostrou quando escreveu O Alienista, quando reproduziu um ser 

que sabe de tudo, exceto entender o seu próprio pensamento. A reforma do mundo e 

da universidade não vai passar sem a reforma das mentes na forma de ver, apreender 

e de interpretar. 

 Morin (Ibid.) enfatiza que essa nossa forma de pensar fragmentada nos torna 

incapazes de compreender e de corrigir e, além de tudo, nos torna incapaz de resolver 

a própria crise. Tudo isso nos ajuda a ficarmos mais conscientes de que devemos 

tentar fazer a nossa parte para participar dessa contribuição. Este trabalho segue 

nessa direção, numa tentativa de contribuir para evitar o pensamento fragmentado. 

No entender de Morin (Ibid.), a reforma universitária tem que trazer para ela aquilo 

que ela perdeu: a capacidade de reflexão e de questionamento. 

 Fazenda (1994) mostra a preocupação de implantações de práticas 

interdisciplinares mal elaboradas no Brasil, sem fundamentações de conceitos; e, para 

não cair nesse erro, ela sugere mostrar a categorização da interdisciplinaridade que 

Lenoir (1998) elabora sobre interdisciplinaridade para depois apresentar as disciplinas 

e a interdisciplinaridade brasileira. 
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 A categorização da interdisciplinaridade de Lenoir (1998) baseia-se em quatro 

finalidades: científica, escolar, profissional e prática. José (2008) enfoca precisamente 

a interdisciplinaridade escolar. Lenoir (1998) apresenta três níveis para a 

interdisciplinaridade escolar – curricular, didático e pedagógico – e sugere uma 

representação para esses níveis em três planos de aprendizagem: no nível curricular, 

a disciplina; no nível didático, a interdisciplinaridade; e no nível pedagógico, a 

transdisciplinaridade. Porém, José (2008) constatou que no Brasil “[...] a própria 

interdisciplinaridade realiza esse movimento de transformação no currículo, na 

didática e na sala de aula...” (JOSÉ, 2008, p. 87). 

 Temos que ter cuidado em não confundir a interdisciplinaridade com a 

multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade só pode acontecer com troca, na qual 

você se abre para negociar com o outro. “Este diálogo deve ser reflexivo, crítico, 

entusiástico, que respeita e transforma” (TAVARES, 2008, p. 136). E, conforme já 

mostrado acima, segundo Morin (1999, p. 27), multidisciplinaridade “constitui uma 

associação de disciplinas em torno de um projeto ou de um objeto que lhes é comum”. 

Para Tavares (2008), o tempo presente aponta para um “pensar interdisciplinar” 

porque a educação está num momento de “grande complexidade” (TAVARES, 2008, 

p. 136). 

 Os conceitos de disciplinas elencados acima por diferentes autores possuem 

adoções diferentes. Foucault (1970), Morin (1999) e Japiassu (1976) consideram 

disciplinas como áreas mais amplas de conhecimento científico (ex. medicina, 

engenharia, botânica, dentre outras). Fazenda (2011) adota as disciplinas como áreas 

de conhecimentos mais específicos, que nesta pesquisa estamos denominando-as de 

‘componentes curriculares’. 

 No intuito de fazermos uma comparação quanto aos conceitos elaborados 

pelos autores, Fazenda, Morin e Japiassu, mostramos no (Quadro 2) abaixo, estes 

conceitos. 
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Quadro 2 – Resumo dos conceitos das relações entre as disciplinas pelos autores pesquisados. 

Autores 

Conceitos 
Fazenda 
(2011)20 

Morin (1999) Japiassu (1976)21 

DISCIPLINA 

 

Conjunto 

específico de 

conhecimentos 

com suas 

próprias 

características 

sobre o plano 

do ensino, da 

formação dos 

mecanismos, 

dos métodos, 

das matérias. 

 

Categoria que 

organiza o 

conhecimento 

científico e que 

institui nesse 

conhecimento 

a divisão e a 

especialização 

do trabalho 

respondendo à 

diversidade de 

domínios que 

as ciências 

recobrem 

 

 

 

 

 

 

“Disciplina” tem o 

mesmo sentido que 

“ciência”  e que 

“disciplinaridade” 

significa a exploração 

científica especializada 

de determinado 

domínio homogêneo 

de estudo, isto é, o 

conjunto sistemático e 

organizado de 

conhecimentos que 

apresentam 

características 

próprias nos planos do 

ensino, da formação, 

dos métodos e das 

matérias; esta 

exploração consiste 

em fazer surgir novos 

conhecimentos que se 

substituem aos 

antigos. 

MULTIDISCIPLINAR 

Justaposição de 

disciplinas 

diversas, 

desprovidas de 

relação 

aparente entre 

elas. Ex.: 

música + 

matemática + 

história. 

“Constitui uma 

associação de 

disciplinas em 

torno de um 

projeto ou de 

um objeto que 

lhes é comum”. 

Gama de disciplinas 

que propomos 

simultaneamente, mas 

sem  fazer aparecer as 

relações que podem 

existir entre elas. Tipo 

de sitema: Sistema de 

um só nível e de 

objetivos múltiplos; 

nenhuma cooperação. 

 

                                            

20 Vale salientar que nas conceituações apontadas por Fazenda, a mesma usa os termos: 
“multidisciplina”, “pluridisciplina”, “interdisciplina” e “transdisciplina”, ao invés de usar os termos: 
“disciplinar”, “multidisciplinar”, “pluridisciplinar”, “interdisciplinar” e “transdisciplinar”.  
21 Observamos que Japiassu estipulou o tipo de sistema para cada conceituação. 
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PLURIDISCIPLINAR 

 

Justaposição de 

disciplinas mais 

ou menos 

vizinhas nos 

domínios do 

conhecimento. 

Ex.: domínio 

científico: 

matemática + 

física. 

 

“Constitui uma 

associação de 

disciplinas em 

torno de um 

projeto ou de 

um objeto que 

lhes é 

comum”.22 

 

 

 

 

 

 

Justaposição de 

diversas disciplinas 

situadas geralmente 

no mesmo nível 

hierárquico e 

agrupadas de modo a 

fazer aparecer as 

relações existentes 

entre elas. Tipo de 

sistema: Sistema de 

um só nível e de 

objetivos múltiplos; 

cooperação, mas sem 

coordenação. 

                                            

22 Vale salientar que Morin considera “Multidisciplinaridade” com sendo a mesma coisa que 
“Polidisciplinaridade” e “Pluridisciplinaridade” (MORIN, 2011, 35).  
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INTERDISCIPLINAR 

Interação 

existente entre 

duas ou mais 

disciplinas. 

Essa interação 

pode ir da 

simples 

comunicação 

de ideias à 

integração 

mútua dos 

conceitos 

diretores da 

epistemologia, 

dos 

procedimentos, 

dos dados e da 

organização 

referentes ao 

ensino e à 

pesquisa. Um 

grupo 

interdisciplinar 

compõe 

pessoas que 

receberam sua 

formação em 

diferentes 

domínios do 

conhecimento 

(disciplinas) 

com seus 

métodos, 

conceitos, 

dados e termos 

próprios. 

Além de 

significar “troca 

e cooperação” 

transformando 

em “algo 

orgânico”, 

“pode 

significar, por 

exemplo que 

diferentes 

disciplinas 

encontram-se 

reunidas como 

diferentes 

nações o 

fazem na ONU, 

sem entretanto 

poder fazer 

outra coisa 

senão afirmar 

cada uma seus 

próprios 

direitos e suas 

próprias 

soberanias em 

relação às 

exigências do 

vizinho”. 

Axiomática comum a 

um grupo de 

disciplinas complexas 

e definidas no nível 

hierárquico 

imediatamente 

superior, o que 

introduz a noção de 

finalidade. Tipo de 

sistema: Sistema de 

dois níveis e de 

objetivos múltiplos; 

coordenação 

procedendo do nível 

superior. 
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TRANSDISCIPLINAR 

Resultado de 

uma axiomática 

comum a um 

conjunto de 

disciplinas (ex. 

Antropologia, 

considerada “a 

ciência do 

homem e de 

suas obras”, 

segundo a 

definição de 

Linton) 

“Esquemas 

cognitivos que 

atravessam as 

disciplinas, às 

vezes com uma 

virulência tal 

que as coloca 

em transe” 

Coordenação de todas 

as disciplinas e 

interdisciplinas do 

sistema de ensino 

inovado, sobre a base 

de uma axiomática 

geral. Tipo de 

sistema: Sistema de 

níveis e objetivos 

múltiplos; coordenação 

com vistas a uma 

finalidade comum dos 

sistemas. (Japiassu, 

1976, p.75 – 76, Grifo 

nosso).   

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Quanto ao conceito de “Disciplina”, Fazenda (2011), busca em Japiassu 

alguns termos apesar, de como já falamos acima, a autora ter uma adoção para as 

disciplinas como áreas de conhecimentos mais específicos e Morin (1999) e Japiassu 

(1976) tecem comentários semelhantes relacionando a conhecimentos científicos, 

sendo que Japiassu enfoca que esta exploração, origina novos conhecimentos 

substituindo aos antigos. 

 A “Multidisciplinaridade” foi conceituada por todos os autores de forma 

semelhante quanto as disciplinas (justaposição, associação e gama de disciplina), 

porém, Fazenda (2011) enfatiza a falta de relação aparente entre as disciplinas, Morin 

(1999) destaca que, na Multidisciplinaridade, as disciplinas associam-se em torno de 

um efeito pré determinado e Japiassu (1976), de forma análoga a Fazenda (2011), 

afirma que, na gama de disciplina que formam a multidisciplinaridade não percebe-se 

as relações entre as mesmas. 

 A “Pluridisciplinaridade” é tratada por Fazenda (2011) como sendo uma 

justaposição de disciplinas que apresentam efeitos semelhantes quanto aos domínios 

do conhecimento, enquanto Japiassu (1976), também, conceitua como uma 

justaposição de disciplinas, hierarquicamente no mesmo nível e agrupadas de modo 
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a externar as relações entre elas. E Morin (1999) trata como Pluridisciplinaridade como 

sendo a mesma coisa que “Polidisciplinaridade” e “Pluridisciplinaridade”. Dai podemos 

observar que entre os próprios autores existem posições diferentes de conceituações 

o que mostra a complexidade do assunto. 

 Quanto a “Interdisciplinaridade”, Fazenda (2011) destaca que duas ou mais 

disciplinas, de maneira integrada, já formam a interdisciplinaridade, podendo abranger 

de uma simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos. Morin 

(1999) em sua conceituação de interdisciplinaridade, compara o papel das disciplinas 

como sendo o mesmo que as partes (ou departamentos) de um organismo vivo age, 

todos focando a transformação da organisação, porém, no caso das disciplinas, cada 

uma interagindo de acordo com o seu conteúdo e área de conhecimento. Japiassu 

(1976), afirma ser uma axiomática comum a um grupo de disciplinas complexas e 

definidas no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de 

finalidade. 

 A “Transdisciplinaridade”, Fazenda (2011) define com sendo o resultado de 

uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas, Morin (1999), como sendo 

esquemas cognitivos que atravessam as disciplinas e Japiassu (1976), conceitua a 

transdisciplinaridade como sendo uma coordenação de todas as disciplinas e 

interdisciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral, 

visando uma finalidade comum dos sistemas.  

 Dentro desta contextualização, temos especial interesse, neste trabalho, de 

verificar onde a integração está inserida nesta discussão da interdisciplinaridade. 

Discutiremos esse aspecto no próximo item. 
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4.1 Integração e Interdisciplinaridade 

Entre as várias questões frequentemente levantadas por aqueles envolvidos 
com os cursos de arquitetura e urbanismo – docentes e discentes – a que 
envolve a ausência de integração, por parte do estudante, nos 
conhecimentos das diversas áreas presentes na formação é, provavelmente, 
uma das mais constantes, presente já de longa data, como atestam diferentes 
estudos e a documentação da ABEA – Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura, permanecendo, ainda, com grandes dificuldades de ser 
enfrentada (TEIXEIRA, 2005, p. 9, grifo nosso). 

 A citação acima introduz a importância atual do tema em questão neste 

subitem. Estamos entendendo o conceito de integração conforme a conceituação de 

Fazenda, já apresentado na introdução e no início deste capítulo. 

 O processo de integração e interdisciplinaridade são distintos na sua 

concepção pedagógica do ensino-aprendizagem. Aprender é um ato social, dinâmico, 

e acima de tudo um processo de interação, em que as vertentes se afastam e se 

aproximam. Essa postura pedagógica está relacionada com o ensino construtivista 

em que aprender não é um enfoque apenas ligado a concepção dos componentes 

curriculares de maneira isolada ou tradicionalista em relação ao ensino-

aprendizagem. A visão de um ensino com interação pedagógica faz parte dos 

componentes curriculares numa visão tanto interdisciplinar como de integração. 

 A necessidade de definir o método pedagógico, especialmente ligado a 

formação do ensino-aprendizagem, vai de encontro a existência de duas vertentes 

que ora são vistas como próximas, no caso, a integração sendo elemento da 

interdisciplinaridade, e ora a integração sendo a junção dos componentes curriculares 

numa soma de conteúdo, ou seja, conhecimento caminhando ao lado de outro 

componente curricular. 

 Discorrendo sobre interdisciplinaridade, Japiassu (1976) aponta: 

A interdisciplinaridade, sem cessar invocada, levada a efeito nos domínios 
diversos, quer se trate de pesquisa, de ensino ou de realizações ou de ordem 
técnica, não é uma questão evidente, que possa dispensar explicações e 
analises aprofundadas, mas um tema que merece ser levado em 
consideração e constituir um dos objetos essenciais da reflexão de todos 
quantos veem na fragmentação das disciplinas científicas um esfacelamento 
dos horizontes do saber [...]. O fenômeno interdisciplinar pode ser 
considerado como uma das manifestações mais significativas das mutações 
que afetam e alteram, em nossos dias, as démarches do pensamento e as 
formas do discurso intelectual, por mais racional que seja (JAPIASSU, 1976, 
p.42). 
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 Fazenda (2011, p. 51) aponta que o termo “interdisciplinaridade” não possui 

ainda um sentido único e estável. A autora também acrescenta que “trata-se de um 

neologismo cuja significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem sempre é 

compreendido da mesma forma”. E afirma ainda que, “embora as distinções 

terminológicas sejam inúmeras, o princípio delas é sempre o mesmo” (Ibid. loc. cit.). 

Este princípio que a autora cita é a colocação de Japiassu (1976, p. 74) dizendo que 

“a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto 

específico de pesquisa". 

 A posição de Yared (2008, p. 165) é que o mesmo define interdisciplinaridade 

como sendo, “o movimento (inter) entre as disciplinas, sem a qual a disciplinaridade 

se torna vazia; é um ato de reciprocidade e troca, integração e voo”. 

 De acordo com as colocações dos autores acima, nós podemos concluir com 

a afirmação de Fazenda (2011, p. 11), considerando a “integração como um momento 

na interdisciplinaridade”. Para explicar esta afirmação, a autora complementa 

informando que “a integração refere-se a um aspecto formal da interdisciplinaridade” 

(Ibid., loc. cit.), e que este aspecto formal seria, “a questão de organização das 

disciplinas num programa de estudos” (Ibid., loc. cit.), ou seja, está ligada ao que se 

põe em prática em uma estrutura curricular em um curso de graduação. Com relação 

ao exposto acima, Fazenda (2011) complementa: 

Admitindo‑se que interdisciplinaridade seja produto e origem, isto é, que para 

efetivamente ocorrer seja necessário essencialmente existir, ou melhor, que 
a atitude interdisciplinar seja uma decorrência natural da própria origem do 
ato de conhecer, necessária se faz num plano mais concreto sua 

formalização, e, assim sendo, pode‑se dizer que necessita da integração das 

disciplinas para sua efetivação (FAZENDA, 2011, p. 10, 11). 

 A interdisciplinaridade é um método pedagógico, mas acima de tudo uma 

visão socioantropólogica sobre o aprender e o ensinar, ou seja, a visão de olhar o 

componente curricular do meio acadêmico com uma visão crítica, reflexiva, dialógica, 

social e de conhecimento de mundo com a realidade circundante do mundo social. A 

mesma pode ser considerada como um jogo tecido e costurado pelo saber científico 

relacionando por vários saberes do fazer ciência e ao mesmo tempo relacionando com 

o mundo social e real, ou seja, é um saber da prática pedagógica que se faz nas 

relações diversas do conhecimento. 
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 Heuckhausen (1972, apud Fazenda (2011) propõe cinco tipos de relações 

interdisciplinares em ‘ordem ascendente de maturidade’ conforme segue: 

Interdisciplinaridade Heterogênea — Este tipo é dedicado à combinação 
de programas diferentemente dosados, sendo necessário adquirir uma visão 
geral não aprofundada, mas superficial (poderia dizer-se de caráter 
enciclopédico), dedicado a pessoas que irão tomar decisões bastante 
heterogêneas e precisarão de muito bom-senso. Ex.: professores primários 
ou assistentes sociais. Pseudointerdisciplinaridade — Para realizar a 
interdisciplinaridade, partem do princípio de que uma interdisciplinaridade 
intrínseca poderia estabelecer-se entre as disciplinas que recorrem aos 
mesmos instrumentos de análise. Ex.: uso comum da matemática. 
Interdisciplinaridade Auxiliar — Utilização de métodos de outras 
disciplinas. Admite um nível de integração ao menos teórico. Ex.: Pedagogia 
ao recorrer aos testes psicológicos, não somente para fundar suas decisões 
em matéria de ensino como também para colocar à prova as teorias de 
Educação, ou avaliar o interesse de um programa de estudos. 
Interdisciplinaridade Complementar — Certas disciplinas aparecem sob os 
mesmos domínios materiais, juntam-se parcialmente, criando assim relações 
complementares entre seus domínios de estudo. Exemplo: Psicobiologia, 
Psicofisiologia. Interdisciplinaridade Unificadora — Esse tipo de 
interdisciplinaridade advém de uma coerência muito estreita dos domínios de 
estudo de duas disciplinas. Resulta na integração tanto teórica quanto 
metodológica. Ex.: biologia + física = biofísica (HEUCKHAUSEN, 1972, apud 
FAZENDA, 2011p. 57-58, grifo nosso). 

 Fazenda (2011) também aponta o “desenvolvimento da sensibilidade” como 

sendo “a primeira condição de efetivação da interdisciplinaridade” e para acontecer a 

interdisciplinaridade tem que haver integração das disciplinas. 

 Fazenda (2011) considera “integração como um momento de organização e 

estudo dos conteúdos das disciplinas” e que, para a efetivação de um trabalho 

interdisciplinar, tem que haver interação em regime de “coparticipação, reciprocidade, 

mutualidade”, ou seja, integração é “uma etapa necessária para a interdisciplinaridade 

(p. 46)”. 

 Portanto, a integração pode ser considerada uma forma de operacionalização. 

É como se a interdisciplinaridade fosse o objetivo a ser alcançado através da 

integração. No nosso caso em estudo, verificamos como o “trabalho interdisciplinar” 

apareceu no resultado dessa integração de conteúdo dos componentes curriculares, 

como é esta organização e qual a posição dos professores dos componentes 

curriculares do semestre procurando alcançar a interdisciplinaridade. 
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5 INTEGRAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE ARQUITETURA NO 

BRASIL 

 Nesta parte do trabalho, nós iremos situar como e onde estão acontecendo 

alguns trabalhos de integração nos cursos de arquitetura espalhados pelo país23. 

Nosso registro baseia-se, principalmente, no olhar de três trabalhos na área, sendo 

um de 2005 e o outro de 2012. Tratam-se de três teses de doutorado, a primeira de 

Kátia Azevedo Teixeira de 2005, defendida na USP, e a segunda sendo de Rafael 

Simões Mano de 2012, defendida na UFRJ, nas quais os autores examinaram a 

integração em cursos brasileiros e outros países24. A terceira tese de Eunádia S. 

Cavalcante de 2014, defendida na UFRN aonde a autora investiga a integração no 

CAU/UFRN e tem como objeto de estudo  

“a relação entre a integração de conteúdos disciplinares e os projetos de 

arquitetura desenvolvidos pelos alunos no CAU-UFRN, no âmbito dos 

Trabalhos Finais de Graduação (TFGs), concluídos no período de vigência 

do Projeto Projeto Pedagógico A5 - a partir de 2003” (Cavalcante, 2014, p.17). 

 No Brasil, segundo registro da ABEA25, de julho de 2014, existem 293 cursos 

de arquitetura e urbanismo, distribuídos em 27 unidades da federação e 147 cidades. 

Teixeira (2005), na sua pesquisa de doutorado, examinou 57 destes cursos e 

constatou que 8 cursos apresentavam de forma mais clara a aplicação da 

integração26. Além disso, um dos fatores que norteou a escolha dos cursos pela autora 

foi detectar “[...] a presença de alternativas de integração implantadas, que 

atendessem à premissa de permitir compreender quais as relações e áreas que 

articulam, e de que maneira operam” (p. 82). Note-se que a autora, na construção da 

sua tese vai na linha de nossa pesquisa, de não considerar os trabalhos como uma 

prática interdisciplinar. A mesma ao observar as escolas identifica como práticas de 

                                            

23 Na pesquisa inicial selecionamos três teses e quatro dissertações que falavam de integração e 
interdisciplinaridade. Uma fala de uma maneira geral, três falam sobre outros campos e os dois 
trabalhos selecionados se concentraram na questão da arquitetura, por isso resolvemos detalhar mais 
sobre eles. 
24 Para a nossa pesquisa só consideramos a análise dos cursos no Brasil. 
25 Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura. Disponível em: <http://www.abea.org.br>. Acesso 
em: out. 2014. 
26 Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (Pública), Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (Autarquia), Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Privada), Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Paraná (Pública), Curso de Arquitetura e Urbanismo Escola da Cidade, São 
Paulo (Particular), faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Pública), 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Pública), Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Pública). 
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integração, sempre utilizando o conceito de integração para analisar sua experiência, 

e pouco utilizando o termo interdisciplinaridade 

 Dos 8 cursos observados por Teixeira (2005), selecionamos os das seguintes 

universidades: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Escola da Cidade de 

São Paulo, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Paraná e 

Universidade Federal de Minas Gerais. Além dos cursos das universidades acima, 

selecionamos também a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 

FAU-UFRJ que foi examinado por Mano (2012) na sua tese. Essa seleção levou em 

consideração o fato de que esses são os cursos que mostram, na sua implementação 

de integração, a proposta de um projeto integrado de arquitetura e urbanismo ou um 

ateliê integrado, hora horizontal27 e hora vertical28, de diferentes formas, pois serão 

mais úteis como referências para olharmos o nosso trabalho em estudo. 

  Em dois quadros denominados “Síntese da proposta de integração dos 

cursos brasileiros”29, Teixeira (2005 p. 133-134) coloca alguns itens resumindo as 

características gerais da forma de implementação da integração nos cursos brasileiros 

por ela analisados. Ao comentar cada curso, destacaremos aqui dois desses itens: o 

item chamado “foco de integração” e outro chamado “procedimentos e estratégias de 

implementação”. 

     Dos cincos cursos selecionados da tese de Teixeira (2005), um deles está 

entre os cursos de maiores avaliações do MEC e é um dos pioneiros no Brasil na 

busca de aplicação prática do princípio de integração, além de tratar-se do curso onde 

esta pesquisa se desenvolve, Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Portanto, 

mostraremos informações mais relevantes sobre ele. Assim, sobre este, além das 

informações da tese de Teixeira, serão detalhadas informações acessíveis a este 

trabalho. 

 O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN foi criado no ano de 1973, 

passou por vários projetos pedagógicos, desde o Currículo Pleno A1 (1973), A2 

(1977), A3 (1990), A4 (1997), até o A5 (2007), destacando-se que a revisão entre o 

A1, A2 e A3 foi de grande importância e foi discutida também dentro do congresso da 

ABEA (Cavalcante, 2012). 

                                            

27 Por integração horizontal consideramos a articulação dos componentes curriculares do semestre em 
questão em torno de um objeto de estudo. 
28 Por integração vertical admitimos ser a articulação dos componentes curriculares e/ou alunos de 
períodos diferentes em torno de um objeto de estudo. 
29 Ver Anexos A e B. 
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 Cavalcante (Ibid.) informa também que: 

Como resultado deste processo, obteve-se uma proposta considerada 
inovadora, embasada em uma visão integrada dos conteúdos das 
disciplinas do curso, transformando a estrutura curricular em um sistema 
similar ao sistema seriado. Implantado em 1990, o Projeto Pedagógico A3 
representou um grande salto qualitativo em relação ao currículo anterior 
e, até hoje, o currículo integrado é uma referência importante para os cursos 
de Arquitetura e Urbanismo no Brasil (CAVALCANTE, 2012, p. 48, grifo 
nosso).  

    O processo de integração de arquitetura da UFRN tem um modelo que propõe 

incentivo ao discente, pois ele consegue visualizar o que está estudando e para quê 

está estudando, o que o leva de forma estimulada a pesquisar informações sobre os 

assuntos abordados. Neste processo, em uma intervenção arquitetônica, procura-se 

levar a situação para o campo real, oportunizando aos alunos e professores dos 

diversos componentes curriculares, seja da área de estrutura, instalações, de história, 

etc., a aplicarem conceitos e métodos que facilitem a integração dos componentes 

curriculares no contexto.   

 Em uma entrevista cedida pela arquiteta e professora Dra. Virginia Araujo30, 

professora do CAU/UFRN, conseguimos registrar informações importantes sobre este 

modelo de integração em arquitetura, conforme segue. 

 Do currículo A1 para o A2 houve apenas um ajuste dos componentes 

curriculares de matemática e física, não ocorrendo mudanças substanciais. Para o 

currículo A3, onde aconteceu a mudança para integração, praticou-se um processo 

de discussão de dois anos com reuniões semanais, que eram realizadas como 

plenárias do departamento. Nesse horário eram suspensas as aulas e, além das 

reuniões plenárias para discussão, foi confeccionado um jornalzinho para manter a 

comunicação entre os professores e alunos, para estimular que um maior número dos 

envolvidos participassem da discussão. Naquele período, os alunos também já tinham 

feito algumas incursões para mudar o projeto pedagógico, que na época ainda era 

chamado currículo. O curso era bem avaliado, mas existiam alguns questionamentos 

sobre a relação dos conteúdos com os outros componentes curriculares. 

                                            

30 Atualmente a referida professora é Assessora Acadêmica do REUNI na UFRN mas, no final da 
década de 80, a mesma estava à frente da comissão que realizou a proposta do currículo A3, que 
iniciou a implantação do princípio de integração no curso. Esta comissão de elaboração do projeto 
pedagógico era formada por Virgínia Araújo, Marcone Grevi e Elizabeth Raulino. 
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 Os estudos foram avançando e o modelo foi testado com a turma de 1990 no 

currículo A3.  Conforme Araújo (2013, s.p.), a essência da proposta de integração de 

conteúdos da UFRN, que iniciou no currículo A3, é composta por: 

[...] apreensão conjuntamente dos conteúdos, pelo estudante, de forma 
complexa e real; busca da contribuição de cada disciplina do período para a 
elaboração de um trabalho, chamado de "trabalho integrado“; as disciplinas 
trabalham seus conteúdos específicos, com mecanismos próprios; o 
aprendizado é composto de dois momentos distintos: um em que o estudante 
vê os aspectos específicos de uma área, e outro em que apreende os 
aspectos complexos de todas as áreas, produzindo conhecimentos, com 
base em pesquisas e estudos a partir de um problema real; desenvolvimento 
dos trabalhos integrados baseados na organização dos conteúdos, segundo 
critérios com enfoques definidos, que permitem estabelecer uma série de 
princípios e tópicos de estudos; cada trabalho integrado divide-se em três 
fases - unidades integradoras nas quais são definidos objetivos com a 
indicação dos assuntos a serem abordados, a formulação do trabalho a ser 
elaborado e os critérios de avaliação a serem aplicados; na prática, o 
planejamento do período deve ocorrer antes do início do semestre letivo, com 
a participação da equipe dos professores designados para as suas 
respectivas disciplinas; ao final do período, o aluno deve ter uma visão 
globalizante, que o oriente na compreensão do “porquê” de determinados 
conhecimentos, do “para quê” servem e de “como” são utilizados, além de 
“onde” procurá-los, todas as disciplinas são oferecidas todos os semestres, 
uma vez que naquele momento, o ingresso passou para 15 (quinze) alunos 
semestrais, em vez de 30 (trinta) anuais; as disciplinas são oferecidas 
concentradas no horário matutino (ingressantes no 1º semestre) e vespertino 
(no 2º semestre), complementadas com alguns horários noturnos (ARAUJO, 
2013, s. p.). 

 Os currículos A3, A4 e A5 tem uma proposta metodológica bastante 

semelhante. A ideia continua a mesma, em torno de um período, utilizando co-

requisito e pré-requisito. Os princípios básicos permanecem. O que vai mudando é a 

tentativa de diminuir a rigidez de ter que fazer todos os componentes curriculares 

juntos. 

 Antes os componentes curriculares precisavam ser cursados em conjunto em 

um determinado período em função de um enfoque considerado de modo similar ao 

sistema seriado. Esta ideia do enfoque do período e do tema permanece no A4 e no 

A5. O tema era de acordo com o planejamento do período. A ideia era que tivesse um 

coordenador do período e fosse feito um planejamento semestral da integração antes 

do início do semestre para distribuição do conteúdo de cada componente curricular, 

definido assim a área que iria ser trabalhada e o tema do projeto (normalmente um 

projeto na escala do urbano e outro na escala do edifício). Apenas o décimo período 

não tinha o projeto integrado. O planejamento semestral incluía, “além das reuniões 

dos professores e alunos na semana anterior à primeira semana do semestre letivo, 



58 

 

 

as reuniões periódicas dos professores do período ao longo do semestre, para avaliar 

e planejar a integração” (PP DO CURRÍCULO A4, UFRN). A integração no semestre 

dependia desse planejamento. 

 Na experiência se buscava também aproximar o ensino acadêmico da prática 

profissional real. Essa dinâmica era muito importante, de modo que até hoje, mesmo 

depois do currículo A4 e A5, que é o que está em vigor, manteve-se essa mesma 

filosofia.  

 Participou também desse processo uma professora do Departamento de 

Educação (Marta Araújo), que trabalhou esclarecendo o sistema, facilitando a 

compreensão do modelo utilizado.  

 Na época da implantação do treinamento com todos os professores, houve 

resistências, principalmente com os professores mais antigos, pois eram os 

responsáveis pelos componentes curriculares e não queriam trabalhar de forma 

conjunta com os demais. Mas no decorrer do tempo, isso foi sendo incorporado de 

uma forma que hoje até na pós graduação se faz trabalho integrado, em termos de 

pós-graduação e graduação, e os componentes curriculares optativos também se 

agregam no estudo integrado. Segundo depoimento da professora Virgínia Araújo, 

que coordenou a revisão do currículo A3, nesse período foi considerado que houve 

um ganho qualitativo no processo de aprendizado e formação do profissional arquiteto 

e urbanista resultante da introdução do princípio da integração entre os componentes 

curriculares. 

 O currículo A4 foi aprovado incorporando mudanças que significaram ajustes 

nos componentes curriculares; porém, os princípios permaneceram os mesmos do 

currículo A3. Na época tinha sido aprovado o currículo mínimo de arquitetura, no qual 

foram exigidos alguns conteúdos mínimos, e foram incorporadas técnicas 

retrospectivas. 

 Ficou definido que a integração devia ser flexibilizada, considerando as 

potencialidades e limites de cada período e o tema escolhido em cada semestre. 

 Para o currículo A5 foram implantadas inclusões de atividades 

complementares, estágios e diminuição da carga horária. O currículo A4 e A5 são 

semelhantes.  

  Um relatório de autoavaliação em 2000, aplicado aos alunos e professores, 

apresentou, como conclusão, quanto à integração dos conteúdos ministrados: “a 

reduzida organização e coesão do grupo de docentes dificultava a viabilização da 
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proposta curricular, refletida na falta de integração de vários dos conteúdos 

ministrados” (PP DO CURRÍCULO A5, UFRN). 

 A concepção de integração do currículo A5 envolve as cinco áreas do referido 

curso: representação e linguagem, projeto, estudos urbanos, história e teoria da 

arquitetura e tecnologia (TEIXEIRA, 2005). 

 Cada semestre possui uma ênfase conforme abaixo: 

1° semestre: Forma e significado; 

2° semestre: Forma, significado e função; 

3° semestre: Forma, significado, função e estrutura; 

4° semestre: Arquitetura e meio ambiente; 

5° semestre: Racionalização com ênfase na modulação; 

6° semestre: Verticalização; 

7° semestre: Intervenção no espaço construído; 

8° semestre: Fração urbana: projetos complexos; 

9° semestre: Tema livre – ateliê integrado; 

10° semestre: TFG. 

 A integração no CAU da UFRN acontece em todo o curso de formas 

diferentes. No 9° semestre existe uma forma diferente de implementação da 

integração. O ateliê integrado está concentrado em um componente curricular que tem 

um professor de projeto urbano e um de projeto arquitetônico que vão fazer o ateliê 

integrado (TEIXEIRA, 2005). 

 Nos outros períodos, temos vários componentes curriculares que são co-

requisitos e tem o desenvolvimento de trabalhos integrados. 

 Para o quarto período por exemplo, Projeto, PEPUR, Psicologia Ambiental, 

Instalações e Estrutura têm trabalhos juntos (na primeira unidade o trabalho integrado 

é avaliado por Projeto, Planejamento Urbano, Psicologia Ambiental e Fundamentos 

Ambientais, que seria o primeiro trabalho de levantamento e conhecimento da área).  

 Este trabalho seria um único trabalho que é apresentado para os quatros 

professores juntos, corrigido pelos quatro professores e tem uma média de trabalho 

integrado. Na segunda unidade, quando o projeto começa a ser desenvolvido, o 

trabalho é avaliado pelos professores dos componentes curriculares, Projeto, 

Fundamentos Ambientais, Estrutura e Instalações. O projeto que estão 

desenvolvendo com o componente curricular de projeto é levado para as aulas dos 

outros componentes curriculares citados. 
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 A integração não envolve, necessariamente, todos os componentes 

curriculares. Ela pode envolver duas em uma etapa, três em outra ou cinco em outra, 

ou seja, depende de cada período. Podem ter semestres que, se o perfil dos 

professores for de não dialogar, elas acontecem completamente independentes com 

seus trabalhos separados. 

 Teixeira (2005) ressalta que o foco da integração na UFRN gira em torno das 

disciplinas de projeto. Como “procedimentos e estratégias de implementação” na 

UFRN, a autora destaca: “[...] ênfases temáticas para cada semestre relacionando as 

5 áreas de conhecimento - representação e Linguagem; Projeto; Estudos Urbanos; 

História e Teoria da Arquitetura; e Tecnologia” (p. 133). Um ateliê integrado, “[...] que 

em relação direta com a ênfase do período e com o nível de aprofundamento do curso, 

concentra na disciplina ATELIÊ INTEGRADO DE ARQUITETURA E URBANISMO...” 

(TEIXEIRA, 2005, p. 118–119). E no nono período, “[...] todo o esforço de 

desenvolvimento dos trabalhos...” (Ibid., p. 119). 

 Temos também o currículo “A6”, que está em construção, e que foi alicerçado 

na idealização de uma nova prática de ateliê de projeto, denominada de “Projeto 

Integrado”. 

 O currículo A6 traz a ideia de, por um lado, retirar os co-requisitos, dos 

componentes; por outro lado criar o componente único, Projeto Integrado. O mesmo 

se coloca um novo desafio, que é a proposta de criar os ateliês integrados de projeto 

urbano, projeto arquitetônico e paisagismo tendo a integração desses componentes 

curriculares e os demais dando suporte a essa proposta31. Ou seja, o que antes eram 

três componentes: urbano, arquitetônico e paisagístico transformou-se em um único 

componente, todavia os componentes que existem além desses em cada período: 

história, estrutura, etc... não são co-requisitos. No Projeto integrado foi fundido os três 

componentes curriculares e além disso tem uma carga horária complementar que tem 

a participação de orientação de três professores diferentes, conforme o projeto 

integrado.  

 Em 2012, houve na Universidade Federal do Rio Grande do Norte um 

workshop com os professores da Universidade do Minho, ministrado para todos os 

                                            

31 Para maiores informações sobre o detalhamento da proposta do currículo A6 deve ser consultado o 
artigo VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natália M.; OLIVEIRA, Giovana P.; CAVALCANTE, Eunádia. O “Projeto 
Integrado” no CAU-UFRN: o amadurecimento de uma prática pioneira de integração curricular. In: Anais 
do XXXIV ENSEA – Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo e XVIII CONABEA – 
Congresso da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Natal/RN: UFRN, 2015. 
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professores do Centro de Tecnologia da UFRN, onde foi feito uma oficina sobre PBL 

(Problem Based Learning que em português se traduz como, Aprendizado Baseado 

em Problemas), que é o modelo pedagógico que está se discutindo muito no mundo 

inteiro. Na época, foi apresentado o projeto pedagógico da UFRN, e o professor da 

Universidade do Minho achou muito interessante porque lá eles trabalham um ou dois 

períodos nos cursos de engenharia. O projeto pedagógico da UFRN desde 1990 já 

utiliza princípios de PBL porque trabalha em cima de um problema que é identificado 

dentro do enfoque do período. O curso de Arquitetura se sobressaiu porque já tinha 

várias experiências no processo, enquanto os professores de outros cursos da UFRN 

estavam começando a pensar sobre o assunto. 

 Teixeira (2005) apresenta o Curso de Arquitetura da Escola Cidade de São 

Paulo como uma uma escola particular mais recente, na época (2005), que está sendo 

formada com a experiência de professores de outras instituições. O referido curso foi 

reconhecido pelo MEC em 2001, que conforme Teixeira (2005), “[...] nasce da ideia 

do ‘Estúdio vertical de arquitetura’ como principal espaço pedagógico de integração...” 

(p. 101). Portanto, este seria o seu “foco de integração”. 

 Como “procedimentos e estratégias de implementação”, Teixeira (2005) 

mostra: 

• Equipes verticais de alunos – que tratam-se de equipes compostas por 

quatro alunos, do 1° ao 4° ano; 

• Definição de um professor por equipe;  

• Rodízio dos professores de diferentes áreas na orientação dos trabalhos – 

os professores participam das cinco áreas no estúdio, permitindo assim a 

cada professor enfatizar a sua área e participar desta troca. 

 Conforme Mano (2012), a integração nessa escola enfoca projeto de 

arquitetura, estruturas, história, urbanismo e informática e o Estúdio Vertical da 

mesma, que 

[...] poderia ser descrito como uma disciplina de atêlier que desenvolve um 
exercício de projeto em grupo (ao redor de cinco alunos), ministrando uma 
orientação semanal, além de outras atividades didáticas eventualmente 
inseridas. O orientador (tutor) muda a cada novo semestre, como também o 
exercício e a composição dos grupos, que na primeira metade do ano tem 
alunos do 5º, 7º e 9º períodos e na segunda do 4º, 6º e 8º, sempre saindo os 
diplomandos, que no último período fazem apenas o TFG (MANO, 2012, p. 
159, 160). 
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 Como vimos acima, a pesquisa de Teixeira foi feita em 2005 e a de Mano foi 

feita em 2012, e o mesmo mostra uma mudança nos períodos que participam do 

Estúdio Vertical da Escola da Cidade, que antes era do 1º ao 8º período e passou a 

ser do 4° ao 9° período, e a quantidade de alunos por grupo que antes era quatro 

mudou para cinco. Apesar de não estarem explícitos os motivos da mudança, nós 

percebemos que essas diversificações de informações originam-se pelo motivo de 

que as pesquisas foram feitas em momentos diferentes. Partindo da experiência da 

UFRN, nós interpretamos a presença de um processo de reflexão e avaliação na 

experiência.  

  Apesar do preconceito existente sobre as escolas particulares, observamos 

que nestas existem formas diferentes de integração envolvendo a integração vertical 

e a participação dinâmica de professores das diversas áreas, gerando assim uma 

troca muito rica de aprendizado. 

 Entre as modificações feitas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

USP, a partir de 1998, Teixeira (2005) elenca a experimentação “[...] através da 

disciplina ‘Fundamentos de projeto’, significativamente alocada no 1° ano”. Conforme 

a autora: 

No redesenho que a concepção da nova disciplina promove nos exercícios 
de ateliê, procura-se reunir as cinco fragmentações do departamento de 
projeto: PROJETO DE EDIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL, PROGRAMAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL, 
PAISAGEM E AMBIENTE, [...] com a participação de vários professores 
(TEIXEIRA, 2005, p. 113). 

 Para Teixeira (2005), essa é uma “[...] experiência marcadamente de 

integração” (Ibid., p. 113), porque mostra aos discentes as várias escalas de “atividade 

do arquiteto” através de “conceitos introdutórios”. 

[...] dividida em módulos, que tratam de diversos temas, vale-se de exercícios 
que envolvem as cinco áreas citadas, com a participação de vários 
professores... (Ibid, loc. cit.). 

Ainda como “foco de integração” e “procedimentos e estratégias de 

implementação” na USP, Teixeira (2005) aponta, 

[...] Conforto Ambiental 6 Integradas - disciplina também alocada no 7° 
semestre, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da universidade de São 
Paulo, aonde é reunida os conteúdos anteriores de cinco disciplinas básicas 
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da matéria: FUNDAMENTOS (1º sem), ERGONOMIA (2º sem), 
ILUMINAÇÃO (4º sem), TÉRMICA E ACÚSTICA (6º sem) para, 
simultaneamente, serem aplicados na elaboração de um trabalho de projeto... 
(TEIXEIRA, 2005, p. 114). 

 A experiência acima mostra um exercício de experimentação no início do 

curso, e outra localizada em um período do curso em que os discentes já dispõem de 

mais maturidade. 

 Para o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, 

Teixeira (2005) coloca como o enfoque principal observado, que o projeto de 

arquitetura, paisagismo e desenho urbano sejam considerados uma disciplina. 

Teixeira (Ibid.) também segue detalhando sobre este: 

A principal estratégia utilizada para orientar ensino e aprendizagem é a 
convergência dos conhecimentos das áreas envolvidas na formação e 
portanto, a organização programática de todas as disciplinas, em torno de 
dois eixos simultâneos – dois grandes elos e referencias conceituais: o 
primeiro define edifício e cidade como objetos interdependentes e este 
entendimento deve estruturar, no plano horizontal, todas as disciplinas. O 
segundo organiza o conhecimento sempre como arte e técnica (TEIXEIRA, 
2005, p. 119). 

 Teixeira (2005) acrescenta que a colocação acima é utilizada em todos os dez 

semestres do curso e que isso configura a “[...] a conceituação geral e principal do 

curso, que é a integração entre edifício, paisagem e cidade” (p. 119). 

 Ainda conforme Teixeira (2005), “o segundo eixo organiza o conhecimento 

sempre como arte e técnica, definindo o aprofundamento atribuído a cada etapa do 

curso, no plano vertical” (Ibid., loc. cit.). 

 Dentro dos procedimentos e estratégias de implantação do referido curso 

temos também que, 

[...] a diretriz dada em torno da integração de projeto de arquitetura, desenho 
urbano e paisagismo se desdobra, também, na formulação de qual é o 
estágio que interessa: estipulado em 540 horas mínimas, deve ser cumprido 
atendendo à ordem que espelha a complexidade crescente das disciplinas de 
projeto, do edifício à cidade: PRÁTICA DE PROJETO – ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO I, no 2° ano; PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II, no 3° 
ano; e PRÁTICA EM URBANISMO – ESTÁGIO SUPERVISIONADO III, no 4° 
ano (TEIXEIRA, 2005, p. 120). 



64 

 

 

 Na escola acima, observamos uma diversidade de momentos de integração 

envolvendo experiências múltiplas contendo momentos de interdiscilinaridade em 

todo o curso.  

 A experiência de integração da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio 

de Janeiro FAU-UFRJ é mostrada por Mano (2012) e o mesmo coloca que a ideia 

começa ‘após a última reforma no currículo aprovada com o novo Projeto Pedagógico 

de Curso’ em 2004. Mano (2012) complementa também que a proposta do “Trabalho 

Integrado (TI)” da FAU-UFRJ se dá em dois momentos (quarto e oitavo semestres). 

Ambos os TIs marcam fechamento dos ciclos de integração horizontal à grade 

curricular e além dessas disciplinas existe também o Trabalho Integrado com uma 

carga horária dedicada a aulas de teoria. 

  Para a implementação existe um “Caderno da Disciplina”, documento que 

regulamenta os procedimentos do “Trabalho Integrado”, sendo atualizado a cada 

semestre. Para o quarto semestre temos: Concepção Estrutural, Gráfica Digital, 

Projeto de Arquitetura II, Processos construtivos I, Projeto Paisagístico I, Saneamento 

Predial e Trabalho Integrado (aulas de teoria). 

 A experiência de integração da referida escola mostra um processo mais 

formal com a adoção de um “Caderno da Disciplina” e deixa claro a preocupação 

constante com reflexões e avaliação sobre o processo. 

 Conforme Teixeira (2005), a Escola de Arquitetura da Universidade Federal 

de Minas Gerais tem sua concentração de integração em “quatro momentos do curso, 

através de duas estratégias incorporadas desde 1977” (p. 126):  

[...] a primeira, pontual, integrada no desenvolvimento de projeto, [...] a outra, 
através da Integração entre as áreas que compõem Projetos, nos semestres 
finais do curso. E [...] nos dois períodos que antecedem a elaboração do 
trabalho final (portanto o equivalente a um ano), valendo-se da maior 
maturidade do aluno, ocorrem os outros dois momentos de integração do 
curso, através das disciplinas de PROJETO INTEGRADO DE 
ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO I e II (8° e 9° semestres), que 
pretendem, justamente, exercitar as relações entre o espaço edificado, a 
cidade e o espaço aberto (TEIXEIRA, 2005, p. 126, 128). 

 Conforme vimos nas observações da integração da UFRN, podemos 

considerar que proposta da integração da UFMG se aproxima do A6. 

 Teixeira (2005) informa ainda que neste sistema é proposto acrescentar nas 

disciplinas de projeto conteúdo das outras disciplinas, do semestre que está ocorrendo 

e do anterior, aparecendo aí a integração vertical e horizontal. 
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 Como “foco de integração” na UFMG temos: 

Relação entre Projeto e Sistemas Estruturais - duas disciplinas obrigatórias, 
SISTEMAS ESTRUTURAIS I e SISTEMAS ESTRUTURAIS II são alocadas 
no 6° e 9° período respectivamente que tem como objetivo fazer uma “[...] 
revisão e ampliação dos conceitos sobre sistema estrutural adotado no 
Projeto Arquitetônico em desenvolvimento no período” e Consultoria 
Estrutural sob a forma de Atêlier (ESCOLA DE ARQUITETURA UFMG apud 
TEIXEIRA, 2005, p.126). 

Projeto integrado - na Escola de Arquitetura da UFMG um dos momentos de 
integração seria a disciplina de Projeto Integrado de Arquitetura, Urbanismo 
e Paisagismo com o objetivo de: “integração interdisciplinar, concepção do 
espaço físico considerando a integração conjunto arquitetônico / cidade / 
desenho urbano, tratamento de espaços públicos e conjuntos arquitetônicos, 
estratégias de intervenção arquitetônica e urbana, paisagismo dos espaços 
livres e sistemas de proteção, manutenção e conservação da edificação” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS apud TEIXEIRA, 2005 
p.126). 

 Os quatros momentos de integração que a autora elenca para a escola acima 

são eles: o primeiro momento refere-se a disciplina Sistemas Estruturais I alocada na 

disciplina de projeto do 6º período, o segundo momento seria a disciplina Sistemas 

Estruturais II alocada na disciplina de projeto do 9º período. Nestes dois momentos é 

feito revisão e ampliação dos conceitos do sistema estrutural do projeto foco daquele 

período e funciona como uma assessoria de atêlier. Existe o acompanhamento das 

duas disciplinas durante todo o semestre em um único projeto. O terceiro momento é 

a disciplina, Projeto Integrado de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo I no 8º período 

e o quarto momento é a disciplina Projeto Integrado de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo II no 9° período. Aqui notamos integração entre os conteúdos envolvidos 

do meio do curso para o fim. 

 A maioria dos cursos analisados por Teixeira (2005) e Mano (2012)32 

demonstrou a preocupação tanto com a integração vertical como com a integração 

horizontal. Dos cursos que selecionamos, somente um adota mais integração vertical 

do que horizontal, dois aplicam mais integração horizontal do que vertical, um utiliza 

integração horizontal e vertical igualmente e um enfoca somente a integração 

horizontal. Um dos cursos que Mano (2012) analisou considera somente a integração 

horizontal (Quadro 3). 

 

                                            

32 Assim como já falamos de Teixeira, Mano ao observar as escolas identifica como práticas de 
integração e ao longo da sua tese utiliza mais o termo integração. 
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Quadro 3 – Integração horizontal e vertical 

 Integração 
vertical maior 
que integração 
horizontal 

Integração 
horizontal 
maior que 
integração 
vertical 

Integração 
horizontal e 
vertical 
igualmente 

Somente 
integração 
horizontal 

CAU Escola 
da Cidade de 
São Paulo 

 
X 

   

FAU da 
Universidade 
de São Paulo 

  
X 
 

  

Escola de 
Arquitetura da 
Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 

  
 

X 

  

CAU da 
Universidade 
Federal do 
Paraná 

   
X 

 

FAU da 
Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Norte 

  
  

  
 

X 

FAU do Rio 
de Janeiro 

   X 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado do quadro de Teixeira, 2005, Anexo A). 

  

 

Observamos pela síntese no quadro acima a predominância pela integração 

horizontal sobre a vertical. Consideramos que esta característica é devido a própria 

logística do processo de integração, pois torna-se mais difícil o processo de integração 

vertical porque envolve mais empenho dos envolvidos e parte burocrática da escola. 

 Em alguns casos, o enfoque da integração se dá em quase todo o curso e em 

outros, este enfoque se dá em alguns períodos. Em três cursos o enfoque se dá em 

dois semestres, em um curso o enfoque acontece em três semestres e em dois cursos 

o enfoque é no curso todo (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Momento da integração 

SEMESTRE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

CAU Escola da 
Cidade de São 
Paulo 

         

FAU da 
Universidade de São 
Paulo 

         

Escola de 
Arquitetura da 
UFMG 

         

CAU da 
Universidade 
Federal do Paraná 

         

FAU da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte 

         

FAU do Rio de 
Janeiro 

         

Fonte: Elaborada pela autora (adaptado do quadro de Teixeira, 2005, Anexo A). 

 

Podemos considerar que existe uma diversificação da delimitação dos 

momentos para acontecer a integração. Esta troca torna-se enriquecedora por causa 

das diferentes estratégias pedagógicas utilizadas.  

Portanto é importante para os docentes e discentes conhecer essas 

diversidades e tentar observar os pós e os contras, pois trata-se de um processo 

extremamente subjetivo, difícil de alcançar e torna-se interessante experimentar 

várias formas de realização. Observamos que o oitavo período é o único que aparece 

em quase todos os processos.   

 Quanto aos componentes curriculares envolvidos na integração notamos que 

existem enfoques diferentes (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Componentes curriculares que participam da integração 

 CAU Escola 
da Cidade 

de São 
Paulo 

FAU/UFRN FAU/USP 
Escola de 
Arquitetura 
da UFMG 

CAU da 
Universidade 
Federal do 

Paraná 

FAU do Rio 
de Janeiro33 

Repres. e 
linguagem 

      

Projeto edif.       

Urbanismo       

Hist. e teoria 
arq. 

      

Tecnologia 
Ênfase na 
estruturra 

 
Ênfase 

em 
conforto 

Ênfase na 
estrutura 

 

Ênfase na 
estrutura, 
processo 

construtivo e 
saneamento 

predial 

Des.  
Industrial 

      

Paisagismo       

Fonte: Elaborada pela autora (adaptado de Teixeira, 2005, Anexo A e das informações da tese de 
Mano, 2002). 

 

Percebemos que a FAU/UFRN e CAU da Escola da Cidade de São Paulo são 

os únicos cursos que enfatizam história da arquitetura. A FAU/UFRN, FAU/USP e 

FAU/UFRJ enfocam a maioria dos componentes curriculares. Nos demais a 

concentração fica em projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo. A questão do 

atêlier integrado está presente em todos os cursos, sendo que em um curso (CAU - 

Escola da cidade de São Paulo) o ateliê integrado é o momento de integração do curso 

e em outros seria um dos momentos. Isso reforça o que Elvan Silva fala do ensino da 

projetualidade na síntese dos conteúdos. 

 Vale salientar que os vínculos mais comuns do processo de integração das 

escolas analisadas por Teixeira (2005) e Mano (2012) foram que a integração 

horizontal está mais presente do que a vertical, os momentos de integração 

acontecem mais no momento em que os alunos estão com um aprofundamento maior, 

ou seja, do meio para o fim do curso, e o enfoque maior da integração está nos 

componentes curriculares de projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Isso se 

dá justamente porque o espaço do projeto é considerado como o espaço propício para 

acontecer essa síntese. Isso reforça o ateliê de projeto nas três escalas. 

 

                                            

33 Informações da tese de Mano. 
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Conforme mostrado no início deste capítulo a tese de Cavalcante (2014), 
defendida na UFRN mostra uma investigação da integração nos Trabalhos Finais de 
Graduação (TFGs), do CAU/UFRN. 

Nesta tese a autora construiu itens para analisar a integração dos referidos 
TFGs.   

Para a definição desses itens de análise, Cavalcante (2014) teve como base 
a pesquisa “Arquitetura, Projeto e Produção de Conhecimentos: Produção Acadêmica 
- TFGs, Dissertações e Teses em PA/ Brasil”, desenvolvida pelo grupo 
PROJETAR/UFRN, “bem como a consulta feita aos professores das diversas áreas 
do CAU/UFRN, sobre a sua expectativa de reconhecimento do conteúdo das suas 
disciplinas no projeto final desenvolvido pelo aluno” (Cavalcante, 2014, p.18). 

Para a construção do referencial analítico destes itens, Cavalcante (2014), 
também aplicou um formulário eletrônico com os egressos do CAU/UFRN para 
detectar aspectos que não estavam explicitados no TFG. 

Devido a dificuldades em definir itens para analisar a integração dos 
“trabalhos interdisciplinares” da nossa pesquisa, buscamos na tese de Cavalcante 
(2014) itens que tivessem relação com o nosso caso em estudo, porque no final eles 
acabam gerando um produto com a intenção de aplicar a integração assim como 
acontece nos TFGs do CAU/UFRN. Como existem diferenças entre o TFG da UFRN 
e os “trabalhos interdisciplinares” selecionamos somente os itens que pudessem ser 
utilizados. 

Considerando que trata de um produto final de arquitetura em um curso de 
arquitetura, embora em instituições diferentes, com maturidades diferentes pela 
própria idade aproveitamos itens que pudessem servir a nossa análise.  

No nosso trabalho analisamos um processo porém um dos itens a ser 
analisado seria o produto final, daí a busca de apoio no trabalho de Cavalcante (2014). 
 Neste capítulo, foi apresentado um panorama das condições de implantação 

de modalidades de trabalhos integrados existentes em cursos de Arquitetura no Brasil, 

através da leitura da pesquisa de outros pesquisadores. Esses apanhados iniciais 

servirão como fundamentos para reflexões dos trabalhos analizados nesta pesquisa. 
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6 INTEGRAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE NO CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DA UNP/MOSSORÓ 

 Neste capítulo, destacaremos o norteamento da integração e da 

interdisciplinaridade no curso de arquitetura da UnP/Mossoró. Para isso será 

contextualizado o PPC e, como já mencionado em capítulos anteriores, o período 

escolhido para a pesquisa, foi o correspondente à quinta série do curso. 

  O curso de Arquitetura da UnP/Mossoró é um curso novo, pertencente a uma 

de Universidade Particular, com dez semestres letivos, fazendo parte das Escola de 

Engenharia das Ciências Exatas. Foi implantado em 2010. Atualmente possui três 

estruturas curriculares (2010, 2012, 2014). A nossa pesquisa foi focada na estrutura 

2010 porque na época da pesquisa, o período observado fazia parte desta estrutura.   

 A intenção do CAU/UnP/Mossoró é tornar a integração e a 

interdisciplinaridade, com mais ênfase no “trabalho interdisciplinar” que aparece no 

curso a partir do segundo período, e tendo como Coordenador o professor do 

componente curricular “Sociedade, Tecnologia e meio Ambiente” por se tratar de um 

trabalho que enfoca o tema sustentabilidade. No terceiro período, o coordenador é o 

professor do componente curricular “Projeto de Urbanismo: Espaço Coletivo”, pois 

nesse período o foco volta-se para o projeto urbano, sendo o trabalho solicitado o 

projeto de um loteamento que contenha espaços públicos e o projeto de um dos 

equipamentos propostos para o loteamento. A partir do quarto período, o coordenador 

será sempre o professor dos componentes curriculares “Projeto de Arquitetura”. 

6.1 O PPC e o “Trabalho Interdisciplinar” no Curso de Arquitetura e Urbanismo 

da UnP/Mossoró 

 Para analisar a questão da integração e da interdisciplinaridade no PPC do 

CAU/UnP/Mossoró, transcreveremos alguns trechos do PPC procurando entender e 

explicar como o mesmo considera esses conceitos, pois como vimos no capítulo 

anterior, esses termos possuem uma diversificação de conceituação entre os 

pesquisadores da área, necessitando assim de uma posição definida de quem os 

utiliza. 

 Atualmente, o PPC possui 3 estruturas curriculares vigentes (2010, 2012, 

2014), cada uma organizada em dez semestres letivos, 5 anos, com 3.600h (4.320 
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horas-aula34). Todos os PPC’s procuram atender às diretrizes curriculares nacionais 

para a graduação em Arquitetura e Urbanismo; à Resolução CNE/CES 2/2007, 

Resolução CNE/CES 3/2007 e a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 201035; 

às leis, decretos e normas referentes a educação ambiental, educação das relações 

étnico-raciais e educação inclusiva; aos dispositivos pertinentes oriundos do CAU, 

recomendações da ABEA; e às políticas e metas previstas no PDI 2007/2016. 

 Para o nosso trabalho está sendo considerada a estrutura curricular do 

primeiro PPC que data de 201036, por ser neste PPC onde está inserida a série 

pesquisada (primeiro semestre de 2014).   

 Logo na apresentação, o documento explicita a preocupação com uma 

avaliação contínua, podendo gerar “novas tomadas de decisões, sobretudo pelo 

Conselho do Curso e por todos envolvidos no processo de formação do profissional 

em arquitetura e urbanismo” (UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, p. 3). 

 Como objetivo geral do curso, o PPC elenca: 

Formar o profissional generalista, com capacidade técnica e rigor científico, 
crítico e consciente do seu papel na sociedade, capaz de perceber as 
questões socioculturais, econômicas e ambientais em seu entorno, 
competente na resolução de problemas que envolvam as condições de 
preservação da paisagem natural e construída e as transformações que se 
sucederem, apto a enfrentar a realidade de seu tempo e as exigências da 
qualidade de vida (UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, p. 57). 

 Com relação à integração e a interdisciplinaridade, elas são enfatizadas de 

um modo geral em todo o documento e, em alguns objetivos específicos do curso, é 

mostrada esta preocupação sem muitos detalhes, conforme transcrito abaixo três 

destes objetivos: 

Buscar, de forma constante, as inovações pedagógicas que possam 
promover a interdisciplinaridade e a integração entre a diversidade de 
atividades da teoria à prática; 

                                            

34 O total de 4320 horas-aula refere-se às aulas de 50 minutos de duração, que corresponde 
exatamente as 3.600 horas relógio exigida como o mínimo para um curso de arquitetura e urbanismo 
segundo a resolução CNE/CES 2/2007. 
35 O PPC de 2010 segue a Resolução CNE/CES 2/2007 e a Resolução CNE/CES 3/2007 porém os 
PPC’s de 2012 e 2014 seguem a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010. De uma forma geral 
não há alterações relacionadas com a integração e interdisciplinaridade nos PPC’s de 2012 e 2014.    
36 Ver anexo B e C. “A estrutura curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP, Campus de 
Mossoró, não só se organiza sobre as diretrizes curriculares nacionais e diretrizes didático-pedagógicas 
do PPI, como também considera a realidade local e regional das demandas do mercado de trabalho” 
(UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, p.55). 
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Estimular a vivência da prática integrada, associada a situações concretas, 
considerando a rápida e permanente mudança mundial; 

Promover ações de integração que estimulem o ensino, pesquisa e extensão 
(UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, p.58, grifo nosso). 

 A própria UnP estimula a busca por inovações oferecendo, por semestre, 

alguns cursos gratuitos de formação acadêmica para os docentes e práticas que 

envolvem integração. Portanto, esta prática integrada do Curso de arquitetura da 

UnP/Mossoró, que se materializa principalmente no “Trabalho Interdisciplinar”, 

também conta com outras ações gerais da instituição que buscam essa 

interdisciplinaridade. 

 Quanto a essas ações de integração, temos na UnP, duas vezes por ano, dois 

grandes eventos, que são: um geral, o Congresso Científico; e um outro, mais 

específico, que é o Workshop das Escolas de Ciências Exatas, onde alunos e 

professores participam com apresentação de trabalhos de pesquisa. Consideramos 

esses eventos como ações de integração, porque envolvem discentes e docentes de 

todos os cursos, bem como alguns membros da sociedade, participando de mesas 

redondas, mesa demonstrativas, apresentação de pôsteres, exposições, gincanas e 

oficinas que tratam de assuntos de áreas diversas. Uma das exposições desses 

eventos é a exposição dos trabalhos das cadeiras dos alunos da segunda série, no 

qual participamos como coordenadora37. 

 Entre os princípios orientadores da organização curricular especificamente do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo está: 

Interdisciplinaridade, uma vez que a formação do arquiteto e urbanista não 
deve ser considerada como um processo fechado e sim um espaço aberto 
onde permeiam conhecimentos de diversos campos do saber, permitindo que 
os futuros arquitetos, responsáveis pelas mensagens gráficas, as utilizem 
como forma de diálogo consigo mesmo, ao longo de todo processo de criação 
do projeto, seja ele destinado ao cliente, ou à determinada comunidade; 
(UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, p. 56, grifo nosso). 

 Na citação acima, extraída do PPC, vemos a interdisciplinaridade como um 

dos princípios orientadores da organização curricular; porém, a explicação de como 

                                            

37 O referido trabalho das cadeiras trata-se de um exercício de criatividade do primeiro componente 
curricular de projeto de arquitetura, onde os alunos, em um exercício de criatividade, criam cadeiras e 
desenvolvem o protótipo ou a maquete para ser apresentado na exposição no congresso científico. 
Essa exposição é visitada por vários discentes e docentes da UnP, e por outras pessoas da sociedade 
que visitam o evento. 
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isso acontece não está clara, necessitando de um esclarecimento que justifique a 

afirmação.  

 Em outras partes do PPC, frisamos alguns momentos onde é destacada a 

questão da integração e da interdisciplinaridade, conforme segue abaixo: 

[...] O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP propõe uma metodologia 
integrada para a prática do ensino, que congrega conteúdos, posturas e 
fazeres. Essa integração encontra seu ápice na concepção de laboratórios 
para aulas práticas e ateliês para introdução da prática profissional 
regulamentada no âmbito universitário, que buscam, acima de tudo, a 
interdisciplinaridade através da associação dos blocos de conhecimento do 
Curso, propostos nesse Projeto Pedagógico (UNIVERSIDADE POTIGUAR, 
2010, p. 56–57, grifo nosso).  

[...] O TCC tem como meta avaliar as condições de qualificação do formando 
no desempenho de suas atividades profissionais, traduzida nos seguintes 
objetivos básicos: treinar o aluno quanto à realização de um projeto 
interdisciplinar que o leve a uma visão integrada da forma de atuação do 
arquiteto e urbanista (UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2010, p. 86, grifo nosso). 

 Enquanto proposta, acreditamos que o ápice da integração aconteça no 

“trabalho interdisciplinar”, pois conforme vimos no capítulo quatro, Fazenda (2011) 

aponta que a interdisciplinaridade envolve uma relação de trocas entre áreas diversas 

e reciprocidade, e essas características devem estar presente no processo de 

construção de um “trabalho interdisciplinar”. 

 O TCC/TFG38 pode ser considerado interdisciplinar pela aplicação do 

conteúdo e, por este motivo, estaremos usando o trabalho de Cavalcante (2014) como 

referência na construção metodológica de como analisar os “trabalhos 

interdisciplinares” da UnP. Mas, o processo de construção do TCC/TFG é um 

processo mais individual, ou seja, pode representar o resultado desse processo de 

amadurecimento dos alunos em relação à integração de diferentes conteúdos 

disciplinares. 

 O PPC aponta que, para os procedimentos metodológicos do curso, onde 

“destacam-se: trabalhos interdisciplinares semestrais” (UNIVERSIDADE 

POTIGUAR, 2010, p. 145, grifo nosso). 

                                            

38 Na UnP, o ultimo trabalho do Curso de Arquitetura e Urbanismo chama-se “Trabalho de Conclusão 
de Curso” (TCC ) e na UFRN, onde foi feita a pesquisa de Cavalcante (2014), este mesmo trabalho é 
chamado de “Trabalho Final de Graduação” (TFG). 
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 O PPC também mostra, como ilustração da interdisciplinaridade, a previsão 

que o curso tem com a “participação do discente em projetos e programas técnico-

científicos, cuja execução exige conteúdos de várias disciplinas” (Ibid., p. 146). 

 Abaixo segue a citação do PPC onde informa sobre o “trabalho 

interdisciplinar”: 

Outras ações deverão caracterizar a interdisciplinaridade proposta pelo 
Curso. Como exemplo, são citados os trabalhos interdisciplinares 
apresentados ao final de cada série, que por sua vez, deverão conter 
conteúdos de todas as disciplinas da série em questão (ou do maior número 
possível). Divididos em grupos, os discentes deverão elaborar os trabalhos 
interdisciplinares e apresentar em sala de aula, perante uma banca composta 
por docentes, o resultado das suas propostas de intervenção nos espaços 
arquitetônicos e urbanos, ou a análise integrada sobre variados temas da 
arquitetura e urbanismo, que ajudam a entender o universo da profissão. 
Esses trabalhos deverão ser elaborados, como também apresentados, duas 
vezes ao ano, ao final de cada semestre; e deverão ter suas regras definidas 
e publicadas aos alunos no início do semestre. A definição e publicação das 
regras, que podem tomar a forma de edital, ocorrerão nas reuniões do corpo 
docente componente do semestre em questão, e deverão ser aprovadas e 
registradas em ata pela Direção de Curso (UNIVERSIDADE POTIGUAR, 
2010, p.146–147, grifo nosso). 

 Conforme vimos nas conceituações de interdisciplinaridade, com estas 

informações acima, considerando a conceituação de Fazenda exposta no capítulo 

anterior, não podemos relacionar o praticado como um trabalho interdisciplinar, mas 

sim como um trabalho que pode envolver integração no seu processo.    

 Ainda referente as relações entre os componentes, nós destacamos algumas 

colocações no PPC: 

Para atender os objetivos do curso, as disciplinas constantes da estrutura 
curricular (também chamada de grade curricular) são distribuídos de maneira 
a oferecer conteúdo de complexidade crescente, propiciando que em cada 
série haja uma integração horizontal com as demais disciplinas oferecidas 
nesta etapa. Dessa forma, as disciplinas de fundamentação e técnicas 
fornecerão os subsídios necessários para as disciplinas teóricas e práticas 
de projeto, construindo e, simultaneamente, embasando o conhecimento dos 
alunos, preparando-os para a próxima série a cursar, estabelecendo-se, 
dessa forma, a integração vertical do curso (Ibid., p. 55, grifo nosso). 

 Nota-se aqui a preocupação com a integração, tanto vertical como horizontal, 

em todo o curso; porém, neste momento não é citada a relação desta integração com 

o “trabalho interdisciplinar”. 

 No item “atividades de pesquisa, iniciação científica, extensão e ação 

comunitária” (Ibid., p. 152) é sugerido criação de: 
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[...] projetos com o objetivo de fortalecer o aprendizado do aluno através do 
contato direto com as demandas reais das edificações e das cidades. Para 
tanto, esses projetos buscarão sempre a interdisciplinaridade, não mais 
horizontal, mas transversal, congregando não somente as disciplinas de 
uma mesma série, mas todas as turmas em torno de uma mesma realidade 
(Ibid., loc. cit., grifo nosso). 

 Em todo o PPC essas são as principais colocações envolvendo integração e 

interdisciplinaridade. Apesar do PPC utilizar os dois termos dizendo que busca a 

integração e a interdisciplinaridade, não fica claro a conscientização de quais são as 

diferenças de um termo para outro. No texto parecem ser usado como sinônimos, o 

que pode contribuir para que o “trabalho interdisciplinar” também não fique claro nem 

para os docentes nem para os discentes. 

6.2 A Quinta Série do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP/Mossoró 

 A quinta série do CAU – UNP/Mossoró está inserida justamente na metade do 

curso. Para o semestre 2014.1, foram criadas duas turmas desse período – uma no 

horário matutino, com 54 alunos, e outra no horário noturno, com 49 alunos. O perfil 

dos alunos é de jovens e alguns adultos oriundos de Mossoró, de outras cidades 

vizinhas a Mossoró, dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. 

Os componentes curriculares constantes deste período são: 

• Apresentação Gráfica de Projetos  

• História da Arquitetura: da Antiguidade à Revolução Industrial 

• Materiais de Construção 

• Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

• Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle 

• Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem 

• Topografia e Geoprocessamento 

 Ao chegar na quinta série, os alunos já tiveram oportunidade de cursar 26 

componentes curriculares39. Para entender e conhecer a inserção do componente 

                                            

39 Informática Aplicada às Exatas e Engenharias; Introdução à Educação Superior; Introdução à 
Arquitetura e Urbanismo; Leitura e Produção de Texto; Metodologia Científica; Pré-cálculo; Cálculo I; 
Ciências Aplicadas à Exatas e Engenharias; Desenho Básico para Arquitetura; Desenho Técnico; 
Gerenciamento de Projetos; Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente; Conforto Térmico e Eficiência 
Energética; Criatividade e Visualização; Introdução às Estruturas; Projeto de Arquitetura: percepção do 
espaço; Projeto de Urbanismo: Espaço Coletivo; Representação Gráfica Computacional I; Estética e 
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curricular na grade curricular ver (ANEXOS C e D). 

 Dentre os componentes curriculares constantes da quinta série, conforme 

mostrado acima e em capítulos anteriores, escolhemos o componente “Projeto de 

Arquitetura: Acessibilidade” para observação e análise, pois este é o que conduz o 

chamado “trabalho interdisciplinar”. 

 O referido componente curricular tem como carga horária semanal 5 horas, 

sendo uma teórica e quatro práticas. A carga horária é distribuída em um só dia.  

 Temos como ementa do componente “Normas de acessibilidade para 

Portadores de Necessidades Especiais – PNE em projetos de Unidades 

Educacionais” (UNIVERSIDADE POTIGUAR, 2014, p. 1). 

No seu plano de ensino (ANEXO-E) o objetivo do componente curricular é:
Propiciar ao aluno a capacidade de desenvolver o Projeto de Arquitetura 
Acessível, em especial da Edificação Educacional, bem como dar respostas 
coerentes ao mercado, como soluções técnicas, estéticas e funcionais, à luz 
da legislação pertinente (Ibid, loc. cit.). 

 Como habilidades e competências, observamos a preocupação com o 

aprendizado em elaboração de projetos considerando as técnicas e a teoria, normas 

de acessibilidade e desenvolvimento do PCA. 

 Para o conteúdo programático no plano do componente curricular temos: na 

primeira unidade está concentrada a questão da legislação, dos conteúdos 

relacionados conceitualmente e projetualmente a acessibilidade e a metodologia de 

projetos culminando com a construção do programa de necessidades. 

  Na segunda unidade, o desenvolvimento do componente curricular gira em 

torno do projeto propriamente dito, relacionando este com as características 

específicas de um projeto escolar.   

 

 

 

 

 

                                            

História da Arte; Expressão Gráfica Aplicada à Arquitetura e Urbanismo; Conforto Acústico e lumínico; 
Projeto de Arquitetura: Habitação; Projeto de Urbanismo: Morfologia Urbana e Representação Gráfica 
Computacional II. 



77 

 

 

Figura 2 – Sala de aula da quinta série 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
Fonte: acervo próprio 

 

Para o acontecimento das aulas, o espaço físico são as salas de aulas 

normais da UnP e um dos laboratórios de informática que pode ser agendado para 

uso (ver Figuras 2 e 3). 

 
Figura 3 – Laboratório de informática 

 
Fonte: acervo próprio 

  

No semestre de 2014.1, período da pesquisa de campo, o componente 

curricular foi ministrado por um professor Arquiteto e Urbanista40. 

                                            

40 Conforme informações do próprio docente no seu currículo lattes (http://lattes.cnpq.br/0411770721683029), 
o mesmo é formado pela UNP/Natal (2006), Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo - PPGAU da UFRN (2013), Stricto Sensu, tendo defendido dissertação de Mestrado com 
ênfase na organização e gestão de projetos sob o título "A organização do processo de projeto de 
arquitetura no meio profissional: uma análise da produção em escritório”, Especialista Lato Sensu em 
Gestão Eficaz de Obras e Projetos pela Universidade Cruzeiro do Sul - São Paulo. Tem experiência 
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 Quanto à metodologia do “trabalho interdisciplinar” analisado, destaca-se que 

a proposta é uma tentativa de integração que une todos os componentes curriculares 

em um projeto de arquitetura. No período em estudo, o enfoque dado ao projeto foi o 

da arquitetura escolar. No quinto período, o enfoque do “Trabalho Interdisciplinar” é 

sempre arquitetura escolar. A ideia é de que cada componente curricular do período 

trabalhe, na segunda unidade, esse projeto. O PPC prevê um enfoque diferente de 

projeto para cada “trabalho interdisciplinar” ao longo do curso. 

 Conforme o próprio edital do “trabalho interdisciplinar”, os grupos são 

compostos por no mínimo três e no máximo cinco alunos. Quanto às visitas de campo, 

cada grupo efetuou a sua própria visita ao terreno escolhido para o projeto da escola, 

assim como alguns grupos visitaram escolas para fazer estudos de referências 

diretos. 

 Os itens avaliados pelo professor para cada unidade foram o produto projetual 

e o processo de projeto considerando as etapas. Os elementos que entraram como 

avaliação foram: para a unidade I, o Exame Integrado - EXIN41 (valendo 5,0 pontos), 

e os trabalhos sobre acessibilidade e a apresentação dos levantamentos iniciais do 

projeto da escola (qualificação do “trabalho interdisciplinar”) (valendo 5,0). E, para a 

segunda unidade, foi o trabalho interdisciplinar (valendo 7,0 pontos) e o 

acompanhamento do desenvolvimento nas aulas (valendo 3,0 pontos). Vale salientar 

que esta pontuação que foi definida pelo professor está diferente do edital do 

“Trabalho Interdisciplinar”, porque os professores tem liberdade de modificar esta 

avaliação, se acharem necessário. 

 Como critérios de avaliação, o professor considerou: partido arquitetônico 

(solução do projeto), a identificação de uma linha pedagógica, o zoneamento, 

representação gráfica, acessibilidade e apresentação. 

                                            

profissional tanto no setor privado, onde atua desde 2008 desenvolvendo projetos de edificações, 
instalações, acompanhamento de obras e licenciamento urbanístico, como no setor público, onde foi 
analista de projetos do Departamento de Controle Urbanístico da Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo do município de Macaíba/RN em 2010 e Assessor técnico responsável pelas obras do 
Instituto do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN - IDEMA em 2011. 

 

41 Conforme já informado na Introdução na página 18, o EXIN (Exame Integrado) trata-se de uma 
avaliação que acontece em todos os cursos da UnP, com objetivos de medir o conhecimento 
acumulado pelo aluno até aquele ponto do curso. Podemos considerar como uma experiência de 
integração dos componentes curriculares. 
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 Quanto ao atendimento com os grupos de alunos, o professor discutiu as 

soluções adotadas para o projeto, ajudando a dirimir dúvidas quanto a locação de 

alguns ambientes, soluções da cobertura, circulação, funcionalidade dos espaços e 

uso dos ambientes.   

 O “Projeto de Arquitetura Acessível para a Edificação Educacional” foi o 

“trabalho interdisciplinar” a ser desenvolvido com o apoio dos demais componentes 

curriculares do período. 

 Pelo exposto, podemos considerar que no CAU/UnP de Mossoró existem 

alguns momentos de integração e, a tentativa de fazer acontecer o “trabalho 

interdisciplinar”, está presente na intenção do edital deste trabalho; porém, necessita 

de uma reflexão e uma reelaboração deste edital com propostas direcionadas para 

um “trabalho integrado” que seja coerente com os conceitos e práticas como vimos 

anteriormente em alguns exemplos, como o do CAU/UFRN e a experiência do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ  baseada 

na prática de Edgar Graeff na Católica de Goiás. 
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7 ANÁLISES DOS DADOS: O TRABALHO INTERDISCIPLINAR NA QUINTA 2014.1 

DO CAU/UnP/MOSSORÓ  

 Para análises dos dados consideramos as etapas de observação não 

participativa nas aulas de projeto de arquitetura na quinta série do CAU/UNP/Mossoró, 

análise dos questionários respondidos pelos professores que participaram do 

processo, e observação e análise dos trabalhos do componente, com enfoque maior 

para o último que foi o “trabalho interdisciplinar”. Para isso dividimos este capítulo em 

três partes: observação não participativa nas aulas de PA na quinta série do 

CAU/UnP/Mossoró, questionários e análise documental. 

 Não há uma clareza dentro desta diversidade de conceitos de qual é a 

interdisciplinaridade que se busca, mas a partir das nossas leituras, identificações e 

da nossa prática no curso pesquisado acreditamos que a prática interdisciplinar não 

existe no CAU e podemos considerar que se aproxima mais de um trabalho 

multidisciplinar com algumas tentativas de integração. 

 A palavra interdisciplinaridade é utilizada mas não tem uma definição muito 

clara de onde ela se situa no referencial teórico pesquisado. 

  

7.1 Observação não participativa nas aulas de pa na quinta série do 

CAU/UnP/Mossoró 

 Durante o período letivo 2014.1, como ouvinte e de maneira não 

participativa42, frequentamos as aulas do componente curricular “Projeto de 

arquitetura: acessibilidade” das quintas séries43, do CAU/UnP/Mossoró, no intuito de 

observar métodos ou procedimentos no referido processo de ensino/aprendizagem 

que focassem a prática da interdisciplinaridade e integração com vistas à aproximação 

de uma prática interdisciplinar. 

 Ao fazermos a observação nas quintas séries, nós sentimos uma aproximação 

com a experiência que Schön (2000) vivenciou ao contar a exploração de uma 

                                            

42 Vale salientar que em alguns momentos existiu a complementação da observação através de 
pequenas conversas com o professor do referido componente curricular quando o mesmo informou 
algumas intenções na organização do componente curricular.  
43 Tratam-se de duas turmas, sendo uma da manhã com 54 alunos e outra turma da noite com 49. Os 
detalhes específicos encontarm-se no capítulo anterior. 
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“conversação reflexiva do designer com seus materiais no contexto da elaboração do 

projeto de arquitetura” (SCHÖN, 2000, p. 47). 

O ambiente é um espaço semelhante a um sótão, no qual cada aluno de um 
grupo de 20 acomodou sua mesa de desenho, papel, livros, trabalhos e 
modelos. Esse é o espaço no qual os estudantes passarão muito tempo de 
suas vidas profissionais, às vezes conversando, mas, na maior parte do 
tempo, envolvidos em buscas paralelas e privadas na tarefa comum do 
projeto. No início do semestre, Quist, coordenador do ateliê, deu um 
“programa” a cada estudante – um conjunto de especificações de projeto, 
nesse caso, para o projeto de uma escola elementar e uma descrição gráfica 
do local onde a escola deveria ser construída. No decorrer do semestre, cada 
aluno deveria desenvolver sua própria versão do projeto, guardando seus 
resultados em esboços preliminares, estudos e modelos. No fim do semestre, 
haveria um encontro no qual os alunos apresentariam seus projetos a “Quist” 
e a um grupo de críticos externos (a “banca”). De tempos em tempos, durante 
o semestre, “Quist” fazia uma revisão de projeto com cada um dos alunos, e 
foi essa revisão, no protocolo do autor que Quist conduziu com Petra. 
(SCHÖN, 2000, p. 47).  

 Como vemos, o processo de projeto exemplificado pelo autor, aplicado a 

“Quist” e sua aluna “Petra44”, trata-se da descrição de um evento em um ateliê de 

projetos – uma “avaliação de projetos” – que, segundo o autor, foi escolhido porque é 

nesse tipo de evento que há mais probabilidades de os esboços do processo de 

projeto serem visíveis. As origens do estudo de caso estão em um trabalho sobre 

educação em arquitetura de que o autor participou no final dos anos 70. 

 “Quist” nos faz lembrar o professor do componente de projeto de arquitetura 

que observamos e, por coincidência, o produto que “Quist” pediu é o mesmo que o 

professor do componente curricular “Projeto de arquitetura: acessibilidade” solicitou 

ao seus alunos – um projeto de uma escola. Em algumas das observações realizadas 

a partir da pesquisa, o professor teve o papel semelhante ao de “Quist”, orientando 

“Petra”, que seria equivalente aos alunos da quinta série do curso de Arquitetura da 

UnP. Nas orientações que acompanhamos, conforme o professor ia desenvolvendo o 

conteúdo com os alunos, por vezes ele também rabiscava alguma coisa, como “Quist” 

fazia. 

Para observação no processo de ensino e aprendizagem de “Projeto de 

arquitetura: acessibilidade” do CAU da UnP/Mossoró estivemos presentes em quase 

                                            

44 Petra era uma das alunas que “Quist” acompanhou no processo do projeto da escola, do livro de 
Schon (2000). 
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todas a aulas durante todo o primeiro semestre de 2014, nas salas de aula do referido 

componente curricular das duas turmas. 

 Como o objetivo central foi observar as práticas voltadas para a integração, 

concentramos nossa observação na construção do chamado "trabalho 

interdisciplinar". Não foram acompanhadas as aulas dos outros componentes 

curriculares desse mesmo período. Cada professor trabalhou nos seus componentes 

curriculares em momentos diferentes à medida que os “trabalhos interdisciplinares” 

iam tendo andamento. Dependendo da necessidade, os projetos que estavam sendo 

desenvolvidos no componente curricular “Projeto de arquitetura: acessibilidade” eram 

levados para as aulas dos outros componentes curriculares. 

 O processo teve início com reuniões de planejamento do semestre, 

oportunizando aos participantes, professores e coordenadora do curso, discutirem 

sobre o “trabalho interdisciplinar”. Na ocasião a coordenação reforçou a necessidade 

de definir algumas questões do mesmo, como a definição de peso das notas para 

cada componente curricular, bem como orientou aos professores, analisarem qual 

deveria ser o peso ideal do componente curricular que ministrava, de acordo com a 

participação no referido trabalho. Alguns professores sugeriram um maior intercâmbio 

entre os mesmos. Esta sugestão dos professores fundamentou-se na análise das 

respostas ao questionário por nós aplicado a eles. 

 Para o “trabalho interdisciplinar”, os alunos foram divididos em equipes de, no 

mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 06 (seis) componentes, conforme edital do próprio 

trabalho (ANEXO E). No caso do componente curricular “Projeto de Arquitetura: 

Acessibilidade”, esta equipe desenvolve os trabalhos para o semestre. Nos demais 

componentes, existe esta equipe para o desenvolvimento do “trabalho interdisciplinar” 

e outras atividades de avaliação. O Edital do “trabalho interdisciplinar” contém as 

atribuições do coordenador do mesmo, atribuições dos professores dos outros 

componentes curriculares e atribuições dos discentes45. 

 Na primeira aula do componente curricular, o professor se apresentou aos 

alunos e discorreu sobre o conteúdo do mesmo e as possíveis atividades planejadas 

para o período. Em seguida, solicitou a turma uma breve apresentação individual, 

motivando-os a responderem questões do tipo: “por que escolheram o curso de 

                                            

45 É interessante observar que o Edital do “trabalho interdisciplinar” é um guia para orientação do 
processo, mas tem flexibilidade para ser modificado em algumas atribuições quando necessário. 
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arquitetura” e “o que mais estavam gostando até o momento que justificasse a sua 

permanência no curso”. Para responder a essas perguntas, os alunos falaram em 

identificação com o curso, motivo financeiro e vocação. 

 Sobre o componente curricular, “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade”, o 

professor informou que o mesmo iria desenvolver projetos de Unidades Educacionais 

com enfoque em acessibilidade, e enfatizou a norma NBR 9050/2004 e a importância 

desta para o curso e para a vida profissional dos arquitetos especificamente nos 

projetos de arquitetura. O professor também comentou rapidamente que o projeto das 

unidades escolares seria o produto do “Trabalho Interdisciplinar”.   

 A forma como foi introduzido o “trabalho interdisciplinar” não deu ênfase a 

realização do mesmo e não houve uma explicação específica sobre o “trabalho 

interdisciplinar”. Não houve comentário sobre como os outros componentes entrariam 

no trabalho. Como nesse período o projeto de arquitetura é um trabalho mais 

complexo, isso necessitaria de esclarecimentos logo no início do semestre. 

 Em seguida, o professor utilizou a seguinte dinâmica: solicitou aos alunos que 

escrevessem ou desenhassem o que eles entendiam sobre acessibilidade em um 

tempo de 15 minutos. Enquanto os alunos desenvolviam a atividade, o professor lia 

em voz alta, enfaticamente, o conceito de acessibilidade segundo a NBR 9050/2004. 

As figuras 04 a 08 abaixo ilustram as atividades do primeiro dia de aula. 

 

Figura 4 – Alunos da turma da manhã no primeiro dia de aula. 

      
Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 5 – Alunos do turno da noite no primeiro dia de aula. 

  
Fonte: Acervo próprio.  

 

 

Figura 6 – Atividade dos alunos elaborada no primeiro dia de em aula.     

 
Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 7 – Atividade dos alunos elaborada no primeiro dia de em aula.     

 
Fonte: Acervo próprio. 

 
 

Figura 8 – Atividade dos alunos elaborada no primeiro dia de em aula.     

         
Fonte: Acervo próprio 

  

 

 Observamos, pelas imagens, uma percepção bem inicial por parte dos 

discentes. Como eles estão sendo cobrados pela primeira vez com a norma 9050, 



86 

 

 

concentram-se muito em aspectos como definição de banheiro, de piso tátil, 

estacionamento, passando com isso uma visão bem pontual.  

 À medida que os alunos entregavam os desenhos, eles assinavam a folha de 

frequência na mesa do professor. No decorrer da aula, foi negociado com os alunos o 

sistema de avaliação da unidade, ficando estabelecido a aplicação de uma prova e 

dois trabalhos. Continuando a aula, o professor informou alguns dados introdutórios 

sobre a norma 9050 como o local de aquisição da mesma e a importância de conhecer 

informações iniciais sobre a norma46.  Em um segundo momento, o professor fez mais 

algumas perguntas sobre o que os alunos achavam que era mais importante em 

questão de acessibilidade, se alguém conhecia um prédio bem adaptado e o que eles 

achavam da padronização dos corrimões47. Como resposta, os alunos colocaram que 

a padronização vai facilitar a vida das pessoas e lembraram também da importância 

de observar o cuidado com os materiais. O professor complementou que rampas, 

banheiros e calçadas são os elementos mais importante em questão de acessibilidade 

e que a norma é balizadora sobre o que você vai projetar, embora possamos criar ou 

inovar, desde que levemos em consideração o prescrito em norma.  

 Dando continuidade à dinâmica, o professor solicitou aos alunos que lessem 

parte do item 4 da norma (Parâmetros antropométricos, p. 05 a 08) e, depois da leitura, 

foi solicitado que fizessem croquis representando uma calçada arborizada (com cota), 

um pequeno auditório para 25 pessoas e um banheiro adaptado com chuveiro, 

sanitário e lavatório. Em seguida, o professor indagou quem colocou banco para o 

banheiro e quem deixou espaço para cadeira de rodas no auditório. Finalmente, foi 

solicitado aos alunos que corrigissem o trabalho em casa, com caneta vermelha, e 

entregassem na próxima aula de acordo com a norma 9050. 

 Como vimos, foi uma aula de sensibilização geral sobre acessibilidade; 

porém, não foi relacionado aspectos dessa sensibilização ressaltando a necessidade 

de integração. Por exemplo, o professor colocou exemplos de espaços urbanos e 

espaços arquitetônicos, mas não ficou explícito na fala dele a preocupação de 

esclarecer para os alunos a importância das duas escalas.  

                                            

46 Como informações iniciais, foram colocadas conceituações dos termos: adaptável, adaptado e 
adequado. 
47 Neste caso, o professor quis saber a relação desta variável de exigências da própria norma com o 
processo de projeto.  
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 Na segunda aula, o professor inicia com uma indagação do tipo “vocês 

concordam que o projeto de escola deve envolver a comunidade?”, gerando uma 

pequena discussão sobre o assunto com os alunos. 

 O professor fez uma explanação sobre alguns itens de projeto como: conforto, 

luz, acústica e a importância de definir/conhecer a linha pedagógica adotada pela 

escola que os mesmos iriam projetar. Depois foi solicitado que listassem oito variáveis 

de projeto. Dado um tempo para que os alunos refletissem, o professor lista no quadro, 

junto com os alunos, algumas variáveis de projeto como: acústica, luminotécnica, 

segurança, lazer, acessibilidade, funcionalidade, estética, dimensionamento dos 

ambientes, sustentabilidade, materiais, método construtivo, topografia, conforto 

térmico, público alvo, ventilação, linha pedagógica adotada pela escola, instalação, 

localização. Foi explanado também pelo professor três tipos de variáveis de projeto: 

variáveis tecnológicas, funcionais e pedagógicas. Sobre as variáveis tecnológicas, o 

mesmo baseou seus comentários no livro do professor Rubenilson Brazão Teixeira48 

(1993). Nesse livro, o autor mostra a importância tecnológica no processo de 

projetação. Para as variáveis funcionais, foi utilizado o livro de Doris K. Kowaltowski 

49(2011), no qual a mesma elenca elementos como funcionalidade, usabilidade, 

identidade com a pedagogia e infraestrutura no processo de projetação do ambiente 

escolar.  

 Aqui observamos, que o professor ressaltou vários aspectos que conduzem à 

integração entre os componentes, quando o mesmo fala da contribuição de 

Kowaltowski (2011) sobre programação, das outras variáveis de projeto,  

especialmente com a área de tecnologia, e quando traz as reflexões do professor 

Teixeira (1993) considerando o papel da estrutura na concepção do projeto. Ou seja, 

observamos nessa aula vários assuntos que levam à necessidade de integração com 

os demais componentes, especificamente o de tecnologia, que pode ser relacionado 

com o componente curricular “Materiais de Construção”, o qual os alunos viram no 

semestre em análise, e o componente de estruturas que foi visto em semestres 

anteriores; porém, não foi enfatizado explicitamente para os alunos essa relação de 

integração, inclusive vertical. Queremos com isso observar que, independente de ter 

                                            

48 O título do livro do professor Rubenilson é “A variável tecnológica na definição do partido arquitetônico 
e do estudo preliminar”.  
49 O título do livro de Kowaltowski é “Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino”. 
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o nome “trabalho interdisciplinar”, a integração acaba aparecendo quando se trata de 

um processo de projeto de arquitetura, e esse foi um dos motivos da nossa análise. 

 Com relação às variáveis pedagógicas, foi passado para os alunos um link 

sobre educação para que os mesmos fizessem uma pesquisa sobre linhas 

pedagógicas que podem ser adotadas pelas escolas50. Foi pedido também um 

trabalho em grupo sobre essas linhas pedagógicas.  

 Na terceira aula, todos os grupos51 apresentaram os trabalhos das variadas 

linhas de educação utilizando exposição em PowerPoint com apresentação oral, 

debate e entrega de relatório sem muita exigência da formatação. Os trabalhos 

apresentados na turma da manhã foram: Linha tradicional, Escolas Construtivistas, 

Pedagogia Waldorf, Escola Freiriana, Escola Comportamentalista, Escola Freirista, 

Escola Tradicional, Escola tendência Democrática e Pedagogia Montessoriana. Os 

trabalhos apresentados da turma da noite foram: Linha Waldorf, Tendência 

Democrática no âmbito da educação,  Escola Tradicional e Escola Construtivista. 

 À continuação, o professor motivou o surgimento de uma discussão sobre a 

diferença do projeto arquitetônico de acordo com as linhas pedagógicas que foram 

adotadas. A respeito das apresentações, o professor comentou que sentiu falta nos 

Powerpoints expostos de análise por parte dos alunos sobre a relação entre a linha 

pedagógica e os projetos apresentados como referências nas referidas linhas 

pedagógicas. Nas apresentações, os trabalhos da turma da noite tiveram um nível 

melhor porque mostraram uma maior fundamentação no processo. Talvez isso tenha 

ocorrido devido ao perfil dos alunos do período noturno ser de pessoas mais maduras.  

Um dos grupos da noite falou da importância do “trabalho interdisciplinar” e também 

da relação com projetos de arquitetura. Esse comentário foi um fato isolado e não foi 

valorizado pelo professor. Observamos que o motivo especial para esse comentário 

foi que na quinta série eles já tinham passado por três “trabalhos interdisciplinares” e 

por isso alguns grupos acabaram refletindo sobre o assunto. 

 A partir daí, o professor orientou que cada grupo escolhesse um terreno para 

o projeto da sua escola, dentro das áreas de interesse social que o componente 

“Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” iria definir com os alunos. O 

                                            

50 Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2009/08/25/linhas-pedagogicas-veja-como-elas-
funcionam-e-qual-tem-mais-a-ver-com-seu-filho.htm>.  
51 Cerca de 10 grupos na turma da manhã e 8 grupos na turma da noite. 
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professor chamou a atenção no sentido de os alunos pensarem com antecedência na 

linha pedagógica das suas escolas. 

 Uma reflexão levantada pelo professor foi o questionamento se os alunos 

tinham entendido a relação da linha pedagógica da escola com a concepção do projeto 

de arquitetura. No momento, o mesmo exemplificou através da escola construtivista, 

a sua opinião de que uma das escolas que trouxe toda a mudança foi a escola 

construtivista, pois a mesma tem uma grande influência na concepção do espaço 

escolar. O professor também apontou que o projeto das escolas seria delineado por 

essas variáveis pedagógicas. 

 O professor procurou deixar os grupos livres para escolher o modelo de escola 

e sua linha pedagógica, para os alunos tentarem desenvolver as próprias ideias de 

acordo com seus desejos e potenciais. Na opinião do professor, isso fez com que 

surgissem ideias variadas e interessantes devido a liberdade por parte dos alunos em 

conduzirem as suas próprias ideias.   

 Como orientação para estudos e trabalhos para a próxima aula, o professor 

solicitou algumas atividades com o roteiro abaixo: 

 Atividade em grupo onde os alunos deveriam escolher dois estudos de 

casos e, para estes, levantar variáveis de projeto, analisar partido formal, 

programa de necessidade, linha pedagógica e dimensionamento dos 

mesmos. 

 Diagnóstico de acessibilidade em grupo. O mesmo pediu para que os 

alunos delimitassem um espaço e analisassem se esse estava de acordo 

com a norma 9050 com as referidas justificativas. 

 Como atividade individual, o professor também solicitou que cada grupo 

selecionasse dois espaços, um urbano e um espaço arquitetônico, e fizesse 

um diagnóstico de acessibilidade informando se os espaços eram 

adaptáveis ou não. 

 Na quarta aula, o professor recebeu o trabalho escrito sobre diagnóstico de 

acessibilidade e definiu junto com os alunos os grupos do “trabalho interdisciplinar”, 

que teve como conteúdo conceituações e exemplo de acessibilidade. Fez uma 

explanação e discussão com os alunos sobre o que seria o conceito do projeto, 

solicitou para que os alunos discutissem em grupo o que seria “conceito de projeto” e 
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fizessem um croqui para apresentação em cinco minutos sobre o resultado do 

exercício. Na sequência, para melhor subsidiar os alunos, o professor leu um artigo 

sobre conceito de projeto arquitetônico, “Linguagem e arquitetura: o problema do 

conceito”, do Prof. Dr. Carlos Antônio Leite Brandão (disponível na internet)52.  

 Foi disponibilizado para os alunos o texto “Arquitetura escolar e seu processo 

de projeto” de Doris Kowaltowski, Marcella Deliberador, Paula Pereira e Valéria Graça, 

do livro “O processo de projeto em arquitetura da teoria à tecnologia”, para que os 

alunos lessem e tirassem do mesmo algumas conclusões relacionadas ao assunto do 

projeto. 

 Retomando o trabalho, o professor definiu para os alunos que o público alvo, 

a linha pedagógica e o terreno do projeto da escola ficariam livres.  

 Como tarefa para próxima aula, o professor pediu a leitura do texto de Dóris 

Kowaltwski e um outro exercício no qual o mesmo solicitou também que os grupos 

escolhessem algum projeto destinado a concurso público e dentro desse projeto 

identificassem o conceito do mesmo. 

 A quinta aula foi expositiva sobre acessibilidade e contou com exemplos de 

projetos arquitetônicos revisando os conceitos já apresentados anteriormente, 

fazendo também o paralelo com a norma 9050/2004 apoiada em recursos 

audiovisuais. 

 A sexta aula foi iniciada com a indicação de dois textos, conforme segue: 

 1. "Ensino: as abordagens do processo" de Maria das Graças Nicoletti (1986). 

Aprofundamento sobre as linhas pedagógicas. 

 2. "A variável tecnológica na definição do partido arquitetônico e do estudo 

preliminar: uma proposta metodológica", de autoria de Rubenilson Brazão Teixeira 

(1993).  

 Após a apresentação dos textos, o professor deu início a aula de forma 

expositiva, tecendo comentários sobre a importância da boa localização do terreno 

escolhido para a construção da escola. O professor enfatizou também que essa 

localização deve ter equipamentos urbanos próximos (como hospitais, outras escolas, 

paradas de ônibus) e que, além disso, é importante observar o entorno do terreno para 

verificar se há ruído, fumaça, perigos de incêndio etc.  

                                            

52 O artigo faz parte de estudos desenvolvidos na pesquisa "Hermenêutica e Arquitetura", sob o auxílio 
do CNPq. 
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 Aqui o professor faz a relação do projeto  de edificação com o urbano apesar 

de não ter sido explicitado. 

 Na construção do projeto arquitetônico escolar foi enfatizada a importância de 

se  levar em consideração alguns pontos; entre outros, foram destacados pelo 

professor do componente curricular: 

• A extensão e a forma da escola, pois deve-se prever que a Escola pode 

futuramente sofrer extensões. O formato da Escola deve ser atraente para 

os alunos e todos aqueles que irão interagir com a mesma. 

• O público alvo. Segundo o professor, numa escola pública, o projeto 

dependerá do dimensionamento da demanda; já na escola privada, do 

número de salas. 

• Alguns aspectos que podem ser valorizados no projeto arquitetônico: ser 

flexível, com soluções compactas, com baixo custo, de rápida execução, 

possibilitar ampliações, adequado a fatores climáticos e seguro.  

 O professor também lembrou do zoneamento do projeto, que pode se dar em 

uma etapa posterior à escolha do terreno.  

 Para o zoneamento do projeto da escola, o professor destacou que 

dependendo da linha pedagógica da mesma, podem ser considerados como sugestão 

alguns blocos na concepção do mesmo: 

• Ensino e docência: onde as aulas são desenvolvidas. 

• Suporte pedagógico contendo: sala de reuniões, direção, coordenação 

pedagógica, sala dos professores, orientação, psicologia. 

• Recursos didáticos: leitura, biblioteca, sala de vídeo, informática, sala de 

recursos didáticos. 

• Administração: hall, espera, secretaria, arquivo morto, almoxarifado, 

embarque/desembarque de alunos, estacionamento; 

• Alimentação: cozinha, despensa, refeitório. 

• Serviços gerais: sanitários e vestiários femininos e masculinos para 

funcionários e alunos, área de serviço, depósito de equipamentos e 

material de limpeza. 
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 Após estas explanações, foi solicitado pelo professor um trabalho53 que os 

grupos deveriam fazer sobre o terreno e a AEIS proposta para o projeto. Esse trabalho 

deveria conter: 

• Análise da AEIS: 

 Infraestrutura urbana: rede elétrica, abastecimento de água; 

 Equipamentos urbanos públicos; 

 Mapa com legendas; 

 Plantas de situação com escala 1/500; 

•  Estudo de insolação (carta solar) – horários de insolação (SI, SV, EQ); 

•  Estudo de zoneamento de acordo com zonas e usos. 

 Divididos em grupos, sob a orientação do professor, os alunos discutiram 

sobre o solicitado. Notamos aqui vários aspectos que levam à integração entre 

conteúdos como, por exemplo, componentes urbanos e tecnologia; porém, outra vez, 

não foi explicitado a relação com os outros componentes. 

 Após o intervalo, o professor propôs uma breve discussão sobre a importância 

do processo de construção do projeto arquitetônico e a execução de cada fase desse 

processo. 

 Após essa aula teve uma reunião com os professores do período em questão 

e a coordenação do curso sobre o “trabalho interdisciplinar”. Foi bastante enfatizado 

a importância do envolvimento e participação efetiva do professor para garantir o 

sucesso do trabalho Interdisciplinar; porém, na reunião não estavam presente todos 

os professores.  

 Na sétima aula, participamos como convidada do professor para a 

apresentação de um artigo de autoria de Giuliano Orsi em co-autoria com a autora 

desta dissertação54. 

Dando sequência, o professor apresentou o livro “Ensino: as abordagens do 

processo” de Maria da Graça Nicoletti Mizukami (1986(, fez uma exposição sobre 

zoneamento e apresentou o trabalho para a próxima semana: zoneamento como parte 

do trabalho escrito, quadro de insolação, diagnóstico do entorno (onde tem comércio 

e outros equipamentos). 

                                            

53 Este trabalho foi considerado a qualificação do “trabalho interdisciplinar”. 
54 CARVALHO, Giuliano O.; JACOME, Maria de Fátima T. Duas diferentes concepções arquitetônicas 
para escola: uma no Brasil, outra na Holanda. In: Anais do Projetar 2013, Salvador: UFBA, 2013. 
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 Na oitava aula, aconteceu a apresentação da qualificação do “trabalho 

interdisciplinar” (ANEXO E). Conforme o edital do “trabalho interdisciplinar”, na 

qualificação, que acontece antes da apresentação final do “trabalho interdisciplinar”, 

os grupos devem apresentar em um tempo menor que o da apresentação final, o 

andamento inicial do “trabalho interdisciplinar”, contendo também relatório e parte do 

desenvolvimento do projeto. Essa qualificação pode ser apresentada somente para o 

professor coordenador do “trabalho interdisciplinar”; porém, é incentivado que todos 

os professores participem. Como já foi mencionado anteriormente neste trabalho, vale 

lembrar que o edital serve como um guia, mas tem flexibilidade para ser adaptado, a 

depender do professor coordenador do “trabalho interdisciplinar”. O objetivo da 

qualificação é mostrar o andamento do trabalho para que receba as devidas 

colocações no intuito de fazer melhorias no trabalho quando necessário. 

 Nesta apresentação, participaram somente dois professores em alguns 

momentos. O professor do componente curricular “Projeto de arquitetura: 

acessibilidade” e a professora do componente “Projeto de urbanismo: instrumentos de 

controle” assistiram as apresentações de alguns trabalhos da turma da noite e fizeram 

colocações e sugestões sobre os mesmos. Esta fase é avaliada somente pelo 

professor de projeto. Para a parte da qualificação, todos os alunos de cada grupo 

tiveram que fazer apresentação oral com slides e entregar o relatório. Durante as 

apresentações, o professor assiste, fazendo observações e anotações para posterior 

colocações e sugestões aos participantes, permitindo o diálogo e a participação na 

discussão de outros alunos. 

 Infelizmente, verificamos nessa importante fase, que é a apresentação dos 

trabalhos, um certo desinteresse ou falta de motivação por parte de alguns 

professores, uma vez que a participação dos mesmos não é verificada de forma 

integral. Isso nos remete a refletir sobre a forma como o trabalho Interdisciplinar está 

sendo conduzido. 

 Nas apresentações da qualificação (ver amostra nas Figuras 9 e 10) foi 

mostrado: introdução, problemática, justificativa, objetivos gerais e específicos, 

considerações finais; e, embutidos nesses itens, estavam:  

 Proposta pedagógica – neste item foi colocado qual a linha pedagógica 

adotada, conceituação desta linha e motivo da escolha; 
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 Identificação do empreendimento – seria o nome dado a escola, a 

localização com mapas e fotos e características específicas do local; 

 Prescrições urbanísticas – tratou-se de índices urbanos da área de acordo 

com o plano diretor da Prefeitura de Mossoró; 

 Outros dados urbanísticos – levantamento de equipamentos urbanos e 

condicionantes físicos do entorno, planta de situação do terreno, fachadas 

do terreno, tendências do desenvolvimento da área, condições de tráfego 

e estacionamento, proximidades de equipamentos urbanos e níveis de 

poluição; 

 Dados geoclimáticos e ambientais locais – neste item foi mostrado 

principalmente a ventilação principal, insolação e regime de ventos; 

 Justificativa de escolha do terreno através de diagnóstico do componente 

de urbanismo; 

 Programa de necessidades – aqui foram mostrados os espaços com suas 

compartimentalizações de acordo com as funções; 

 Definição do conceito do projeto – foi mostrado uma compreensão e 

interpretação do problema arquitetônico em questão; 

 Estudos de referências – após levantamento foi escolhido um exemplo de 

um projeto de uma escola similar ao projeto pretendido pelo grupo; 

 Acessibilidade – neste item foram mostrados conceituações e exemplos de 

acessibilidade.  

 Quem define esse conteúdo é o professor de projeto junto com outros 

professores que possam participar da discussão. As orientações de que todos 

participem dessa discussão tem relação com a integração; porém, na prática, não 

acontece muito essa participação. Todos os semestres são programadas reuniões 

para essa discussão; porém, é difícil conciliar a participação de todos, o que não é 

saudável para que a integração aconteça da melhor maneira possível. 

 Após a apresentação da referida qualificação acima foi pedido pelo professor 

que na próxima aula os alunos deveriam desenvolver a proposta da planta baixa com 

leiaute e estudo volumétrico. De posse do desenvolvimento dessa tarefa, o professor 

atendia aos grupos refletindo, discutindo e orientando-os sobre as propostas 

mostradas.  
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Figura 9 – Apresentação da qualificação do “trabalho interdisciplinar”.   

 
Fonte: Print screen dos slides dos alunos 
 
Figura 10 – Apresentação da qualificação do “trabalho interdisciplinar”.   

 
Fonte: Print screen dos slides dos alunos 

 A forma de apresentação deu-se através de slides no PowerPoint e, nas 

imagens aqui mostradas, há preocupação com a parte da área de urbanismo e de 

conforto ambiental demonstrando a relação da integração com componentes do 

semestre e de semestres anteriores. 

 As aulas seguintes foram todas de orientações por parte do professor com os 

grupos no processo de desenvolvimento do projeto da escola. Acompanhamos quase 

todo o processo, não verificando em nenhum momento a participação efetiva e integral 

de todos os professores; porém, descobrimos através da resposta de um dos 

questionários dos docentes, e em conversa com um outro professor, que na 5ª série 

do turno noturno, eles tiveram dois momentos de atelier integrado entre os 

componentes de Projeto Arquitetônico, Projeto Urbanístico e o componente de 

Representação Gráfica de Projeto, onde os três professores encontraram-se em sala, 

dirimindo ao mesmo tempo dúvidas e orientando os alunos. Isso aconteceu dentro do 

espaço do componente de projeto de arquitetura e não foi uma prática regular. Se 

tivesse existido esse procedimento regularmente seria uma boa contribuição para a 

integração funcionar e influenciar de forma positiva o resultado do “trabalho 

Interdisciplinar”.  
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 Com relação ao Plano de Curso (ANEXO D), apresentado à turma pelo 

professor, observamos algumas divergências entre a bibliografia que consta no plano 

de ensino do componente e a apresentada pelo professor, porque no desenrolar do 

processo notamos que a bibliografia que estava na ementa não foi muito utilizada e o 

professor trouxe outras referências mais adequadas para o componente. Como 

participante do processo, nós podemos dizer que isso se deu devido a algumas 

burocracias no manuseio da ementa, uma vez que, como professores, não 

conseguimos mudar a bibliografia principal no sistema da Universidade55.  

 No decorrer do processo das aulas, o professor tentou instigar o debate e 

fazer com que os alunos desenvolvessem atividades que explorassem o 

desenvolvimento criativo, passando às partes conceituais e indicando textos e fontes 

para que os mesmos explorassem.  

 Observamos que no processo da coordenação do “trabalho interdisciplinar” 

faltaram mais encontros entre os professores de todos os componentes para que os 

mesmos tivessem uma participação maior na integração. Somente aconteceram três 

encontros: um no início do semestre, outro em uma reunião marcada para 

necessidades de ajustes e a outra na apresentação final dos trabalhos. Vale salientar 

que mesmo só acontecendo esses três encontros nem todos os professores 

participaram.  

 Fica clara a preocupação dos alunos muito voltada para questões 

operacionais como, por exemplo, quando no segundo dia de aula, um aluno perguntou 

se o professor era responsável pelo “trabalho interdisciplinar”.  Vemos aqui claramente 

a dificuldade dos alunos de enxergarem o conjunto de professores como responsáveis 

pelo “trabalho interdisciplinar”. Essa dificuldade acontece por causa da própria 

existência do coordenador, que quase sempre é o professor do componente de projeto 

de arquitetura e isso não é explicitado para os alunos que todos são responsáveis e o 

próprio professor de projeto de arquitetura usou em vários momentos a questão da 

integração; porém, não deixou explícito para os alunos essa relação. 

 As visitas de campo ficaram por conta de cada grupo separadamente, o que 

reforça a conclusão de que a integração no referido trabalho não esteve muito 

presente em vários momentos. 

                                            

55 Para fazer a mudança das bibliografias tem que ser via coordenadora do curso e as referidas 
bibliografias sugeridas devem existir no acervo da biblioteca da UnP. 
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 Assim como na qualificação, a apresentação final do “trabalho interdisciplinar” 

aconteceu com a utilização de slides (ver amostras nas Figuras 11 a 13) onde todos 

os alunos do grupo apresentavam uma parte do trabalho. O período reservado para 

cada apresentação final foi de vinte e cinco minutos. 

 
Figura 11 – Modelo de alguns slides da apresentação final do “trabalho interdisciplinar”.  

  
Fonte: Print screen dos slides dos alunos 

 
 

Figura 12 – Modelo de alguns slides da apresentação final do “trabalho interdisciplinar”.  

 
Fonte: Print screen dos slides dos alunos 
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Figura 13 – Modelo de alguns slides da apresentação final do “trabalho interdisciplinar”.  

 
Fonte: Print screen dos slides dos alunos 

 

 

 Nos slides, foram mostrados itens como: apresentação, problemática, 

objetivos, justificativas, metodologia, características do bairro, levantamento 

topográfico, explicação da escolha do nome da escola, conceito do projeto, programa 

de necessidade, conforto térmico, zoneamento, implantação, acessibilidade, 

paisagismo, Relatório de Impacto no Tráfego Urbano, considerações finais e 

referências. Os mesmos foram mostrados na forma de slides no PowerPoint, e os 

acima colocados demonstram integração com componentes como Apresentação 

Gráfica de Projetos, Projeto de Arquitetura: Acessibilidade e Projeto de Urbanismo: 

instrumento de Controle.  

 A apresentação final foi avaliada por uma banca composta por três 

professores e após cada apresentação os professores da banca teciam comentários 

sobre os itens da mesma. Os itens mais comentados foram o partido arquitetônico 

adotado e a questão de representação. 

 Os professores mais presentes na apresentação foram os professores dos 

componentes: Apresentação Gráfica de Projetos; História da Arquitetura: da 

Antiguidade à Revolução Industrial; Projeto de Arquitetura: Acessibilidade; Projeto de 

Urbanismo: Instrumentos de Controle e Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem. 

Os professores dos componentes: Materiais de Construção e Topografia e 

Geoprocessamento não participaram. É orientado que todos os professores 

participem; porém, os mesmos não tem dedicação exclusiva, trabalham em outras 

instituições e não são em todos os horários que os mesmos podem estar presentes 
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na instituição. Na maioria das vezes, a banca é a mesma para todos os grupos porque 

as apresentações são marcadas, na medida do possível, todas no mesmo dia. 

 Os critérios de avaliação foram conforme o edital (ANEXO E) do “trabalho 

interdisciplinar”: planejamento da apresentação, ordenamento lógico e execução do 

cronograma, comunicação e expressão oral – linguística, domínio da terminologia 

científica, segurança e profundidade, correlação da pesquisa bibliográfica e a 

apresentação, alcance dos objetivos através da apresentação e emprego apropriado 

do material didático. 

 Nesta apresentação final, percebemos a presença somente de alguns sinais 

de integração com as contextualizações dos assuntos dos componentes curriculares 

envolvidos, conforme será mais detalhado nas análises dos “trabalhos 

interdisciplinares”. 

 Conforme já apontamos em capítulos anteriores, a coordenação do “trabalho 

interdisciplinar” ficou a cargo do professor do componente curricular “Projeto de 

arquitetura: acessibilidade”; porém, podemos constatar pela descrição do 

acompanhamento do processo, que as aulas do referido componente aconteceram no 

modelo tradicional de fragmentação, não podendo, portanto, ser caracterizado como 

“trabalho interdisciplinar”. Devido à logística do processo todo, a disponibilidade dos 

professores e outras questões que devem envolver integração, observamos também 

que a troca de experiências, que poderia ter sido tão rica no processo, pouco existiu 

no percurso deste trabalho. 

7.2 Questionários 

 No intuito de melhor conhecer a percepção dos docentes da quinta série e 

docentes de componentes curriculares de projeto, sobre o “trabalho interdisciplinar” 

no CAU da UNP/Mossoró, utilizamos o questionário56. O mesmo foi estruturado com 

dezoito perguntas do tipo abertas e respondidas via e-mail. Inicialmente, as respostas 

foram analisadas, nos ajudando assim a fazer um mapeamento das opiniões e 

interpretações. Com isso foi possível obter as percepções dos professores. O universo 

de professores para o qual foi enviado os questionários foram 13. Desses treze 

professores, nove participaram do processo da quinta série e quatro são professores 

                                            

56 Ver no APÊNDICE A, um exemplo de questionário, apenas a título de conhecimento do tipo de 
informação/material que está sendo analisado nesse item. 
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de projeto de outros componentes curriculares. Deste total, oito responderam o 

questionário e somente um deles é professor de projeto de outras séries. 

 Dos professores pesquisados, quatro são engenheiros civis, três são 

arquitetos e um é cientista social. Cinco tem mais de 10 anos de formados e três têm 

de quatro a nove anos de formados. Os professores que responderam ao questionário 

são responsáveis pelos componentes curriculares “Projeto de Arquitetura: 

acessibilidade”, “Materiais de Construção”, “Topografia e Geoprocessamento”, 

“Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle”, “História da Arquitetura: da 

Antiguidade à Revolução Industrial”, e um professor de “projeto de arquitetura” de 

outros períodos. Os professores dos componentes curriculares “Apresentação Gráfica 

de Projetos” e “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” não responderam o 

questionário. Com relação a pós-graduação dos mesmos, nós temos um mestre em 

Engenharia de Produção, dois mestres em Arquitetura, um mestre em Ciências 

Sociais e três especialistas na área de Educação, Segurança no trabalho e de Gestão 

e Tecnologia da Construção. 

 Para mostrar uma relação entre o pesquisado e as respostas, identificamos 

os professores com codinomes: professor 1 (P1), professor 2 (P2), professor 3 (P3), 

e assim sucessivamente até o professor 8 (P8). 

 Conforme já falado no capítulo da introdução, nesta dissertação temos 

utilizado o termo “disciplina” como campo de conhecimento e “componente curricular” 

para cada componente que compõe a estrutura curricular. Apesar disso, na resposta 

dos professores, por uma questão de ser o termo mais utilizado para tratar de 

componentes curriculares, eles estão sempre se referindo à disciplina, o que neste 

trabalho nós chamamos de “componente curricular” 

 Com relação ao entendimento do que seria “Integração”, nota-se que, de uma 

maneira geral, os professores possuem um conhecimento do conceito, conforme 

afirmações abaixo: 

“[...] Participação das partes envolvidas no processo...” (P!).  

 “[...] Agrupamento de diferentes elementos que visam a obtenção de um 

resultado comum com objetivos comuns...” (P2). 

“[...] Reunir, juntar pessoas e conhecimento para atender algum objetivo, 

formando um todo...” (P3). 

 “[...] Algo que esteja relacionado, interligado, leva a uma coerência entre uma 

coisa com outra...” (P4). 
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“[...] Pensar e atuar em conjunto e não de forma isolada, onde as ações e a 

disciplina devem fazer parte de um todo...” (P5). 

“[...] Reunir, agregar...” (P6).  

“[...] Junção.” (P7). 

“[...] União de interesses...” (P8). 

Reconhecemos como falha a não contextualização da pergunta, com o 

processo de ensino-aprendizagem em arquitetura; porém, as respostas dos 

professores deixam claro que, de uma maneira geral, os mesmos ligam integração à 

união, participação, agrupamento e reunião. Para o nosso contexto, esperávamos 

respostas mais incisivas quanto à integração entre os componentes curriculares e 

seus conteúdos, levando-nos a crer que os pesquisados não foram estimulados a 

pensarem dessa forma.  

 Quanto ao entendimento de Fazenda (2011, p. 11), mostrando que a 

“integração refere‑se a um aspecto formal da interdisciplinaridade, ou seja, à questão 

de organização das disciplinas num programa de estudos”, nenhum dos professores 

demonstrou esse conhecimento, pois em várias respostas os mesmos se colocam 

com uma visão de que integração e interdisciplinaridade possuem o mesmo 

significado. Essa também é a impressão que o próprio PPC passa. Inclusive, como 

professora do processo e autora desta pesquisa, nós estamos tendo essa consciência 

agora, pelo aprofundamento no tema. Em todas as respostas pelos professores, 

quando foram perguntados sobre integração, não vemos comentários, por exemplo, 

relacionando integração com interdisciplinaridade. Quando os professores tentaram 

definir o entendimento sobre integração, os mesmos colocaram quase o conceito de 

dicionário, do que uma resposta embasada em uma bibliografia de educação como, 

por exemplo, essa relação que Fazenda (2011) faz acima a respeito da relação da 

integração com a interdisciplinaridade.   

 Para apontar o conceito sobre interdisciplinaridade o discurso é mais 

aprofundado do que quando responderam sobre integração. Os professores mostram 

uma apropriação maior de termos, ou seja, um vocabulário maior relacionado com 

educação, o que demonstra um pouco mais de familiaridade com o assunto, por ele 

ser um termo mais trabalhado em todas as áreas na atualidade conforme afirmações 

abaixo: 
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“[...] Foco em cada vez mais envolver com temas específicos todas as 

disciplinas. De forma que cada disciplina pode contribuir com o crescimento 

educacional do aluno...” (P1). 

“[...] junção de diferentes saberes em torno do desenvolvimento de um único 

tema com o objetivo de abordar de forma complexa diferentes problemas de naturezas 

diversas...” (P2). 

“[...] pontos comuns ou de ligação entre duas ou mais disciplinas...” (P3). 

“[...] Ligado a interação entre disciplina, em seu interior, conhecimentos 

convergentes...” (P4). 

“[...] Uma forma de ver o conhecimento de forma unitária e não de forma 

fragmentada, onde todos os conhecimentos adquiridos e áreas de atuação se 

relacionam e servem de suporte um para o outro, mutuamente...” (P5). 

“[...] integração entre as disciplinas de uma área de conhecimento...” (P6). 

“[...] Quando utilizamos várias disciplinas para resolver um problema ou 

quando profissionais de várias áreas se unem para resolver um problema” (P7). 

“[...] aplicação prática em único produto de conhecimentos distintos de várias 

disciplinas que convergem entre si...” (P8). 

 Assim, percebemos que ao comentar a interdisciplinaridade, existe uma certa 

aproximação destes professores, de alguma forma, com alguma bibliografia sobre 

interdisciplinaridade.  

 Somente o P6 fez relação entre interdisciplinaridade e integração, quando 

disse que a interdisciplinaridade seria: “integração entre as disciplinas de uma área 

de conhecimento”. Os mesmos também não demonstraram o conhecimento de que a 

“interdisciplinaridade” é o objetivo a ser alcançado na “integração” – como já 

apontamos em capítulos anteriores. O entendimento sobre interdisciplinaridade 

informado por eles foi que neste processo deve haver uma troca e que a relação 

principal é de disciplinas diferentes em torno de um objetivo. Sentimos a falta de 

respostas que procurassem destacar a importância dos conteúdos dos componentes 

curriculares, influenciando na interdisciplinaridade e, como consequência, 

contribuindo para a integração.   

 Para responder se a integração favorece o ensino-aprendizagem, todas as 

respostas foram afirmativas; porém, não levaram em consideração que, se esse 

processo não for bem conduzido, pode não contribuir para o ensino-aprendizagem. 

Na continuação desta pergunta foi solicitado que os mesmos mostrassem de que 
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forma deveria ser este favorecimento, e tivemos como respostas as seguintes 

colocações abaixo: 

“[...] O envolvimento de outros que dominem ou que também estejam 

estudando um assunto é sempre interessante. A integração deve ser constante na 

graduação para que na vida profissional esta metodologia torne-se um hábito...” (P1). 

“[...] principalmente pela interação de diferentes elementos na construção de 

um resultado comum, possibilitando diferentes abordagens sobre o mesmo 

problema...” (P2). 

“[...] pois pode agrupar os conhecimento e troca de experiência entre várias 

pessoas...” (P3). 

“[...] pois com ele pode-se correlacionar o conhecimento das ciências, pode-

se, por exemplo, abrir fronteira entre elas...” (P4). 

“[...] Quando há um mesmo discurso por parte dos docentes e uma forma de 

abordagem similar quanto aos aspectos acadêmicos e de postura, o processo de 

ensino, avaliação e consequentemente aprendizagem, fica mais consistente. Os 

discentes passam a entender de forma mais clara o que se espera deles e quais os 

objetivos e níveis mínimos que precisam ser alcançados em relação a todas as 

disciplinas do semestre...” (P5). 

“[...] quando o professor utiliza informações que anteriormente foram 

trabalhadas em outras disciplinas para facilitar o entendimento de novos temas, 

trabalhando assim a integração entre estes, o que, com certeza facilita a 

aprendizagem...” (P6). 

“[...] Um profissional tem que ter conhecimento de várias áreas pois as 

profissões exigem essa demanda...” (P7). 

“[...] permite ao discente perceber e aplicar os conhecimentos pertinentes às 

suas várias atribuições como futuro profissional...” (P8). 

 Nas respostas de como a integração deveria favorecer o ensino-

aprendizagem, de uma maneira geral, notamos a valorização da conscientização do 

envolvimento de todos, a importância do domínio no assunto, a importância da 

integração na vida profissional e das trocas. 

 A resposta do P5 mostra uma visão equivocada de integração., quando o 

mesmo aponta que precisamos ter o mesmo discurso. Será que é mesmo? Se temos 

discursos diferentes, com embasamento, o aprendizado é maior. Devemos ter cuidado 
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de não confundir planejamento com discursos semelhantes. Uma coisa é planejarmos 

em conjunto o que vamos fazer e outra coisa é discurso único.  

 Mais uma vez os professores não demonstraram domínio sobre o conceito de 

integração, pois em nenhum momento mencionaram que nem todo tipo de integração 

favorece a um processo de ensino-aprendizagem, pois de acordo com as colocações 

dos autores, como Fazenda (2011), esse resultado positivo vai depender de como é 

feita a condução da integração. 

 Quando questionados se a interdisciplinaridade favorece o ensino-

aprendizagem, todos os professores responderam que sim, inclusive dois deles 

consideraram que integração e interdisciplinaridade seriam a mesma coisa. Somente 

dois consideraram alguma ressalva para que a resposta fosse positiva. 

“[...] Deve ser verificado e tomado os cuidados devidos para que entres os 

participantes, fique muito claro o interesse e seu entendimento desta prática...” (P1). 

“[...] mas depende muito do aluno entender o que ela significa e concordar e 

aceitar a metodologia. Se o corpo discente não entende de fato qual o objetivo da 

interdisciplinaridade, entrega um produto aparentemente integrado, mas não 

interioriza no seu aprendizado a relação entre as disciplinas/assuntos a 

interdisciplinaridade de fato não ocorre. É fundamental uma reprogramação mental do 

que é aprender, já que nos acostumamos a vida toda ao conhecimento fragmentado, 

sem integração...” (P5). 

 Com exceção dos dois que consideraram que integração e 

interdisciplinaridade seriam a mesma coisa, e dos dois que colocaram alguma 

ressalva para que a resposta fosse positiva (P1 e P5), conforme mostrado acima, os 

demais responderam somente o ‘sim’ sem detalhamento. Consideramos que as 

ressalvas de P1 e P5 são pertinentes porque corroboram com os autores que 

utilizamos nesta pesquisa, quando os mesmos colocam entre as questões importantes 

para a interdisciplinaridade o entendimento da própria prática interdisciplinar.  

 Quando perguntado se havia alguma experiência anterior com a filosofia do 

trabalho interdisciplinar, um professor informou como local deste primeiro contato a 

vida profissional e não a acadêmica, dois deles que este primeiro contato se deu nas 

preparações das aulas, para três deles na vida acadêmica em arquitetura e para dois 

deles no curso de arquitetura da UnP/Mossoró.  

 Quanto à relação do trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de 

Arquitetura da UNP/Mossoró com os demais componentes curriculares de semestres 
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anteriores, os professores de uma maneira geral concordam que existe essa relação. 

Para exemplificar essa relação, a maioria dos professores comentaram sobre o seu 

componente curricular específico.  

 Quanto à maneira de como os alunos percebem essa relação, alguns acham 

que essa percepção surge “sob o viés da nota” e à medida que o trabalho exige mais 

aprofundamento e prática. Somente um professor acha que essa relação é mais 

percebida pelos alunos no exame integrado (EXIN) e nas séries mais avançadas: “[...] 

da sexta série em diante, existe uma relação mais clara em virtude das concepções 

arquitetônicas solicitadas: shopping, hotel e hospital...” (P8). 

 Para exemplificar as demais respostas: 

“[...] A maioria percebe apenas quando se aprofunda nas discussões e 

identifica que, como exemplo, para identificação dos materiais de construção no 

projeto arquitetônico, precisa-se de noções de física e química para entendimento das 

propriedades dos materiais...” (P1). 

“[...] principalmente com as disciplinas de conforto térmico, acústico, projeto, 

representações gráficas. Os alunos não resistentes em abstrair a importância das 

disciplinas no momento em que são ministradas, mas alguns reconhecem a 

importância do conteúdo quando da sua prática...” (P2).   

“[...] Para elaborar seus trabalhos na série atual é necessário resgatar os 

conhecimentos adquiridos previamente somando-os aos atuais a fim de 

complementarem a visão do todo sobre a interdisciplinaridade...” (P3). 

“[...] Com relação ao conhecimento de introdução às estruturas, faz-se 

necessário o discernimento, por exemplo, do tipo de estrutura, locação etc....” (P4). 

“[...] As disciplinas de projeto – arquitetônico, paisagístico, urbanístico, 

interiores e detalhamento – necessitam do conhecimento acumulado nas disciplinas 

anteriores, principalmente nas de desenho técnico, desenho arquitetônico, 

perspectiva e desenho computacional. Os alunos percebem, mas conscientemente, 

não sob o viés da integração e sim sob o viés da nota. Inicialmente acham que não 

existe relação e que não é necessário domínio das disciplinas anteriormente 

ministradas para o desenvolvimento das atuais. Quando as notas são dadas e as 

disciplinas base são cobradas de forma “indireta”, os alunos sentem esse déficit na 

nota e reclamam dizendo que tal ponto avaliativo não é objetivo da disciplina atual. 

Exemplo 1: é impossível corrigir um trabalho de projeto, se o desenho arquitetônico é 

apresentado de forma equivocada. O desenho arquitetônico sempre será um item de 
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avaliação e correção nas disciplinas de projeto, pelo menos para mim. Exemplo 2: 

Dúvidas de representação gráfica, desenho arquitetônico e perspectiva nunca são 

apontadas pelos alunos durante o processo de orientação de projeto. Além do mais, 

tais erros quando existem na entrega do trabalho final, raramente são comentados e 

corrigidos pelos professores de projeto. Quando essas observações são feitas com o 

objetivo de consolidar esse conhecimento nos alunos e corrigir possíveis falhas, há 

mal estar entre o corpo docente, que entende isso não como construção e 

sedimentação do conhecimento no aluno e sim como ataque pessoal ao seu trabalho” 

(P5). 

“[...] em Materiais de Construção especificamente, os materiais são 

comentados em outras disciplinas como desenho técnico por exemplo...” (P6). 

“[...] da minha parte, Estética e História da Arte, da quarta série. Os alunos 

percebem no momento em que eles querem saber sobre o trabalho, a minha parte e 

eu friso isso...” (P7). 

 Conforme o exposto, observamos aqui que a maioria dos professores, quando 

respondem à questão acima, referenciam mais ao seu próprio componente curricular. 

Somente um professor citou vários componentes curriculares. O que mostra que o 

“trabalho interdisciplinar” é feito fragmentado sem que seja devidamente estimulada a 

integração. 

 Sobre a relação do trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de 

Arquitetura da UNP/Mossoró, com os demais componentes curriculares do semestre, 

os professores consideram, de um modo geral, que existem relações; porém, eles 

comentam que os alunos algumas vezes não notam e, outras vezes, fazem esta 

relação inconscientemente. Um professor apontou que o processo de integração 

adotado afeta o objetivo final pelo motivo de conter algumas falhas, como forte 

divulgação sobre os objetivos deste trabalho, apelo com que o tema é tratado. O 

mesmo considera que “[...] os alunos, ao invés de focarem na compreensão da real 

dependência de uma disciplina em relação à outra, e em relação ao projeto como um 

todo, limitam-se a elaboração conjunta de trabalhos de temas isolados [...]” (P2). O 

professor das outras séries colocou: que “[...] eles trabalham em um único sítio e 

mesmo programa capitaneado pela disciplina de projeto de arquitetura, e onde as 

outras disciplinas solicitam demandas dentro da concepção arquitetônica objeto do 

semestre [...]” (P8). Na colocação deste professor, essa visão de integração está muito 

limitada ao seu próprio componente curricular. 
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 Segue as outras respostas destacadas para a pergunta: 

“ [...] Não é fácil o aluno entender. Os professores precisam estar alinhados 

nas cobranças e no objetivo do trabalho para que ocorra bem...” (P1). 

“[...] A forte divulgação sobre os objetivos do trabalho interdisciplinar que 

chega diariamente aos alunos seja pelo apelo com que o tema é tratado, através da 

promoção de bancas de apreciação dos trabalhos ao final do semestre, seja pelo alto 

peso avaliativo da atividade, ao meu modo de ver, essa estratégia ainda não é em 

todo suficiente para fazer os alunos perceberem a complexidade existente entre o 

conjunto de problemas de naturezas distintas, mas que afetam conjuntamente, o 

produto projeto de arquitetura. Desta forma, os alunos, ao invés de focarem na 

compreensão da real dependência de uma disciplina em relação à outra, e em relação 

ao projeto como um todo, limitam-se a elaboração conjunta de trabalhos de temas 

isolados. Percebo isto, na medida em que, por exemplo, identifico a falta de tratamento 

conjunto (por parte deles) das problemáticas abordadas nas disciplinas...” (P2). 

“[...] Os trabalhos são realizados em grupos onde há uma integração de 

conhecimentos e troca de informações. Eles percebem a falta de informações, quando 

os mesmos não aprofundaram o conhecimento em relação a disciplinas passadas...” 

(P3). 

“[...] Basicamente, se tratando das disciplinas nas quais leciono, sempre está 

relacionado aos materiais e especificações dos materiais utilizados, locação e 

nivelamento do terreno utilizado...” (P4). 

“[...] Em relação a Projeto de Urbanismo (minha disciplina), foi pensada de 

forma integrada desde o início com a disciplina de Corel Draw e Projeto de Arquitetura. 

Creio que os alunos não percebem essa integração, por mais que ela seja explicada. 

Para eles, interdisciplinaridade é apenas trabalhar em um mesmo bairro ou um mesmo 

lote e não a junção dos conhecimentos e de como as decisões tomadas em um projeto 

(seja ele qual for) interferem diretamente no todo. Exemplo: enquanto a disciplina de 

Projeto Arquitetônico trabalhava na primeira unidade questões ligadas as 

metodologias pedagógicas e montava um programa para o desenvolvimento da 

escola, em Projeto de Urbanismo foi trabalhado um diagnóstico dos bairros que 

continham Áreas de Interesse Social, para subsidiar a escolha do terreno por cada 

grupo. Os alunos pularam a etapa inicial de Projeto de Arquitetura e ao se 

anteciparem, já tinham os terrenos de Projeto de Arquitetura escolhidos, sem ao 

menos terem concluído o diagnóstico urbanístico das devidas áreas. Questões sobre 
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mobilidade, uso do solo, viabilidade econômica do empreendimento, que seriam 

levantadas e consideradas para a escolha do melhor terreno para implantação de tal 

empreendimento, foram desconsideradas e o diagnóstico não conseguiu alcançar seu 

principal objetivo. Neste caso, nem a integração foi alcançada e nem a 

interdisciplinaridade [...] (P5). 

“[...] Percebem a partir do momento que pedem orientação aos professores...” 

(P7). 

 Na resposta de P1, gostaríamos de mais uma vez lembrar que devemos ter o 

cuidado para não confudir planejamento com discurso único. 

 Na resposta de P2, vemos o grande desafio quando trabalhamos com 

integração: se eles realmente estão fazendo um trabalho pensando nesta interrelação 

ou estão fazendo vários trabalhos separados e depois reúnem tudo para ser avaliado. 

Este professor (P2), que faz uma colocação interessante aqui, em outras respostas, 

como na primeira sobre o entendimento de integração, não demonstra um 

conhecimento aprofundado sobre o assunto. Isso mostra também a complexidade que 

o tema requer para um maior entendimento. 

 A frequência com que se dá à comunicação dos professores com os alunos 

sobre o trabalho interdisciplinar é diversificada. Uns trabalham isso semanalmente no 

horário das aulas e em horários fora das aulas, durante as aulas da segunda unidade 

ou desde o primeiro dia de aula. A maneira como se dá sua comunicação com os 

alunos sobre o trabalho interdisciplinar é também variada de acordo com cada 

professor. Vejamos as respostas: 

“[...] De maneira geral, os alunos recebem os conteúdos das disciplinas 

isoladamente e buscam, em grupo, soluções de projeto que atendam às diferentes 

solicitações de cada professor...” (P2). 

“[...] Através dos horários reservado às aulas e discussões técnicas...” (P3). 

“[...] Através de interação com exemplos abordados em sala...” (P4). 

“[...] Só quando o trabalho se aproxima eles pedem orientação, somente 

durante as aulas, semanalmente, damos apenas uma pincelada...” (P7). 

 Na resposta de P2 fica claro que não está existindo a troca entre os 

professores e alunos, tão necessária para o sucesso do trabalho. 

 Aqui todas as respostas parecem caminhar sempre para a colocação de uma 

interação pontual e não uma interação que perpasse o processo todo. Pelas 

respostas, parece ainda ter um caminho muito longo a ser percorrido 
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 Com relação à frequência e como se dá a comunicação dos professores dos 

componentes curriculares sobre o trabalho interdisciplinar as respostas foram muito 

variadas, e um dos professores colocou isso muito bem: “[...] A frequência de 

comunicação entre os professores é muito variável, desde o trabalho conjunto em sala 

com alguns até a completa falta de comunicação com outros” (P2). 

“[...] Senti falta de discussões com os professores das outras disciplinas. 

Devido a problemas pessoais me ausentei de encontros e reuniões...” (P3). 

“[...] Muito pouco, quase nunca, devido ao horário não se encontrar, e alta 

carga de trabalho...” (P4). 

“[...] Com alguns professores com quem há um contato mais próximo, durante 

todo o semestre. Na primeira unidade, para combinar o que será pedido no 

interdisciplinar e definir um discurso único. Posteriormente, durante toda a segunda 

unidade, inclusive com momentos de atêlier integrado. No trabalho interdisciplinar da 

5 série turno noturno, tiveram momentos de atêlier integrado entre as disciplinas de 

Projeto Arquitetônico, Projeto Urbanístico e a disciplina de Corel Draw, onde todos os 

professores encontravam-se em sala, sanando ao mesmo tempo dúvidas e 

orientando. Com os demais, não há comunicação, até porque minha disciplina não é 

a disciplina estruturante do trabalho interdisciplinar...” (P5). 

“[...] Como é minha primeira experiência no curso de Arquitetura e o trabalho 

interdisciplinar deste, a comunicação foi basicamente com a coordenação do curso” 

(P6). 

“[...] no planejamento prévio do semestre e semanalmente no decorrer do 

semestre...” (P8). 

  Aqui vimos claramente a dificuldade operacional do processo de integração 

devido a problemas individuais de cada professor, comprometendo o resultado do 

trabalho.  A maioria das respostas ressalta a pouca comunicação entre os 

professores, à exceção da resposta de P8, que ressalta a interação entre professores 

em vários momentos. Porém, o professor P8 trata-se do professor que participou da 

pesquisa, mas não está na equipe de professores da série que observamos. O mesmo 

é professor das séries mais adiantadas. O professor P5 também informa alguns 

encontros; contudo, a ênfase aqui colocada foi somente por este professor, que por 

questões de afinidade maior com alguns professores conseguiu esses encontros que 

nós, que estávamos observando o processo, só tomamos conhecimento dessa troca 
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depois do fato ocorrido, ou seja, esses momentos não foram informados coletivamente 

e somente três professores participaram.  

 Quanto ao momento em que o “trabalho interdisciplinar” entrou no 

componente curricular, a maioria dos professores respondeu que seria a partir da 

segunda unidade e o professor das outras séries informou que esse momento era a 

partir do primeiro dia de aula. 

“[...] Desde a aula de apresentação da disciplina quando já foram esclarecidos 

alguns pontos sobre o projeto. O primeiro assunto abordado já era base para 

realização do trabalho” (P6). 

Como o P6 é professor de uma série que não foi por nós observada, notamos 

que existem algumas diferenças quanto a forma de desenvolvimento do trabalho, o 

que torna-se positivo, pois pode servir como contribuições de reflexões para 

mudanças no andamento do processo. 

 Na questão de como o trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UNP/Mossoró se insere no conjunto do componente 

curricular, alguns professores não entenderam a pergunta e outros deram respostas 

variadas como “segunda unidade” e “início do semestre”. 

 Na opinião dos professores, o trabalho interdisciplinar da quinta série do curso 

de Arquitetura e Urbanismo da UNP/Mossoró se insere no conjunto dos componentes 

curriculares de maneiras variadas de acordo com cada disciplina: 

“[...] Dentre o trabalho para o qual o aluno vai realizar faço as solicitações que 

enquadrem os conhecimentos durante a disciplina...” (P3). 

“[...] Como na segunda unidade o assunto que deve ser abordado é 

mobilidade urbana, dá para integrar de várias formas...” (P5). 

“[...] No caso da disciplina materiais de construção, o projeto aborda temas 

específicos buscando-se a conciliação com os outros temas trabalhados...” (P6). 

“[...] Creio que a disciplina é que entra no inter, é o caminho inverso...” (P7). 

 Na opinião dos professores, o trabalho interdisciplinar da quinta série do curso 

de Arquitetura e Urbanismo da UNP/Mossoró se insere no conjunto dos componentes 

curriculares de maneiras variadas de acordo com cada componente. Consideramos 

que estas maneiras variadas são quase naturais, pois cada componente curricular vai 

ter o seu enfoque naquele trabalho específico; porém, acreditamos que se existisse 

uma integração maior essas variações não atrapalhariam o processo. 
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 Com relação à maneira como os outros componentes curriculares devem 

contribuir para o “trabalho interdisciplinar” da quinta série do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UNP/Mossoró, os professores colocaram como principal enfoque a 

interação entre os professores.  

“[...] Através de uma interação maior entre os professores haverá melhores 

discussões e troca de experiências ajudando-nos a descobrirmos a melhor forma de 

contribuição...” (P3). 

“[...] deveria existir com brevidade, um roteiro de todo os conteúdos, perguntas 

e questionamentos feita ao projeto, analisado e visto pelos professores envolvidos, ou 

uma comissão, para em seguida ser passado para o aluno...” (P4). 

“[...] ao passarem os conteúdos os quais se propõem...” (P5). 

“[...] Buscando integrar as situações e aspectos exemplificados em sala a 

outras disciplinas e assim desenvolver conhecimentos mais abrangentes dentro do 

curso...” (P6). 

“[...] participando no cômputo da nota da unidade 2 e cobrando de forma clara 

o conteúdo integrante do programa em questão...” (P8). 

 Somente um professor fez esta relação com a avaliação. Consideramos que 

colocar avaliação para cobrar um aprendizado seria algo não flexível. 

 Quando perguntado aos professores se eles sentem que o projeto final do 

“trabalho interdisciplinar” da quinta série do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNP/Mossoró se apropria dos outros componentes curriculares, a maioria respondeu 

que sim, mas que esta apropriação precisa ser melhorada. 

“[...] Através do envolvimento ao longo do projeto...” (P1). 

“[...] acredito que isso poderia ser mais bem trabalhado se houvesse uma 

maior comunicação por parte dos professores, tanto no alinhamento das exigências e 

critérios de uma avaliação interdisciplinar, como no conteúdo ministrado...” (P2). 

“[...] Através da pesquisa e dos documentos requeridos por cada professor da 

série...” (P3). 

“[...] Os alunos na maioria das vezes se atem apenas ao trabalho artístico...” 

(P4). 

“[...] Não existe projeto sem desenho arquitetônico ou sem perspectiva, por 

exemplo. Sinto uma apropriação parcial por parte dos professores, ao não corrigirem 

dentro da sua avaliação e disciplina conteúdos já ministrados anteriormente e que os 

alunos já deveriam ter domínio...” (P5).  
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“[...] Faz-se necessário uma melhor comunicação entre os professores...” 

(P6). 

 A maioria das respostas foram afirmativas. Em caso de resposta afirmativa a 

esta pergunta, nós solicitamos que informassem como se dava essa apropriação; em 

caso de resposta negativa, nós solicitamos as sugestões; e assim surgiram tipos de 

apropriações e sugestões como as colocadas acima, envolvendo comunicação, troca 

e empenho por parte dos envolvidos no processo. 

 Quando perguntado como os professores se reconheciam no produto final, 

alguns responderam demonstrando ter noção da questão interdisciplinar; outros, 

inconscientemente, ainda não têm muito conhecimento e ao mesmo tempo mostram 

algumas lacunas no processo, conforme mostrado a seguir: 

“[...] Próximo ao exigido legalmente e pelo mercado...” (P1).   

“[...] Em alguns trabalhos sim, outros não...” (P2). 

“[...] Em termos usados e nos encontros e leituras do que requeri...” (P3). 

“[...] Bom, é muito relativo, atende de forma parcial, pois de um lado o 

interdisciplinar desenvolve toda a integração do conhecimento, interação entre os 

conhecimentos, porém por outro lado imagino que deveria ser “lapidado” em alguns 

quesitos. Tipo: Quantidade de alunos, tempo de elaboração, valor de conceito etc....” 

(P4). 

“[...]O objetivo da disciplina é alcançado, mas o mesmo não é realizado sob a 

forma do pensamento interdisciplinar. As disciplinas continuam a ser pensadas e os 

trabalhos realizados de forma fragmentada...” (P5). 

“[...] Através do conteúdo apresentado que, a meu ver, não deve ser mais 

especifico da disciplina, mas o resultado da aprendizagem adquirida no curso...” (P6). 

“[...] Quando posso observar o conteúdo das minhas disciplinas no trabalho e 

geralmente isso acontece...” (P7). 

 Nas respostas dos professores a essas perguntas, notamos que alguns não 

entenderam ou não responderam de forma mais consciente. Todas as respostas 

mostram lacunas do processo, como a ausência de interdisciplinaridade.  

 Com relação à quantidade de contribuição que cada disciplina deveria dar no 

produto final do trabalho interdisciplinar, os professores constatam algumas 

negligências por parte dos alunos com alguns componentes curriculares, e a maioria 

considera que a contribuição deveria ser distribuída por igual.  
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“[...] Considerando a interdisciplinaridade, deve ser distribuída igualmente...” 

(P1). 

“[...] Acredito que a disciplina ministrada pode contribuir mais na medida em 

que congrega os aspectos do projeto de arquitetura...” (P2). 

“[...] Acho que a mesma está contribuindo adequadamente...” (P3). 

“[...] Acho que todas as disciplinas devem contribuir igualmente, pois todas 

possuem a mesma importância...” (P4). 

“[...] Acho que peso dado à disciplina está adequado...” (P6). 

“[...] Creio que há uma negligência da importância por parte dos próprios 

alunos e isso posteriormente alguns percebem e confessam...” (P7). 

 Concordamos que para que haja uma maior integração todos deveriam 

contribuir igualmente, mas isso torna-se complexo resolver porque alguns 

componentes entram em etapas diferentes no projeto. 

 Com relação a avaliação geral para o papel do Trabalho Interdisciplinar na 

formação dos alunos, os professores acham de uma maneira geral muito positiva. 

“[...] O trabalho interdisciplinar é de suma importância para o desenvolvimento 

da capacidade de compreensão da complexidade que é inerente ao desenvolvimento 

do projeto de arquitetura, a percepção dos variados problemas de diferentes 

naturezas e que devem ter soluções condizentes com fatores e variáveis distintas...” 

(P2). 

“[...] Relevante, pois, os alunos têm que fazer pesquisa de campo, de 

conteúdo teórico e trazer aspectos práticos, além da necessidade dos possíveis 

usuários de seus projetos...” (P3). 

“[...] Fundamental, desde que aja entendimento sobre o que isso significa...” 

(P5). 

“[...] Essencial a busca sistemática de integração entre práticas e teorias só 

favorece a formação profissional e cientifica dos alunos...” (P6). 

“[...] É de fundamental importância pois faz parte da realidade deles depois 

que se formarem, no mercado de trabalho, é isso que eles vão encontrar no 

caminho...” (P7). 

“[...] a interdisciplinaridade deveria ser trabalhada desde o ensino médio e em 

todos os cursos universitários...” (P8). 
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 Os professores de uma maneira geral consideram muito importante o trabalho 

interdisciplinar, relacionam com a vida profissional novamente e fazem algumas 

ressalvas sobre, por exemplo, o entendimento dos conceitos da área. 

 Concordamos que a interdisciplinaridade e a integração são de suma 

importância para arquitetura, mas é um processo muito complexo e temos que ter 

constantes reflexões e adaptações. 

 Cinco dos professores entrevistados não tinham trabalhado anteriormente 

com alguma experiência de integração e/ou interdisciplinaridade, e três deles 

trabalharam com essa experiência de maneira inicial com as seguintes experiências 

citadas abaixo e nenhum detalhou como foi a experiência anterior, conforme 

solicitamos:  

“[...] Em atividades profissionais. No momento da atividade, foi identificado a 

necessidade de outros profissionais para a realização do trabalho...” (P1). 

“[...] No mercado teatral e cinematográfico, onde vários profissionais se unem 

na construção de um produto artístico...” (P7). 

“[...] apliquei esta metodologia no curso de engenharia de produção da unp-

mossoró...” (P8). 

 Diante do exposto, percebemos que os professores têm familiaridade com o 

processo, mas não têm um certo aprofundamento de reflexões. Eles também 

valorizam a questão mas reconhecem lacunas no processo observado.  

 Na verdade, quando perguntamos no início sobre integração e 

interdisciplinaridade, eles responderam sem considerar o processo; e, quando fomos 

detalhando a primeira pergunta, eles começaram a tomar consciência e falar do 

processo. À medida que o questionário avançava, podemos observar que as 

respostas vão se tornando mais completas no sentido de desenvolver mais a questão 

da interdisciplinaridade na resposta. 

 Quanto à relação entre integração e interdisciplinaridade, não notamos muita 

firmeza na experiência dos professores em fazer essa separação, o que era de se 

esperar porque são termos mais ligados à educação e a maioria dos professores são 

da área tecnológica. 

 O conceito sobre interdisciplinaridade é mais conhecido dos professores do 

que integração, o que justifica porque na atualidade ele tem uma abordagem mais 

ampla. 
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 Na análise da pesquisa, vimos que de uma maneira geral as lacunas maiores 

são a falta de comunicação entre os envolvidos. Que o trabalho interdisciplinar 

demonstra algumas necessidades de revisão, tanto conceitual como de operação; 

assim como qualquer outro processo, este também requer revisões e adaptações 

constantes.  

 Os professores nas suas falas não destacaram a importância dos conteúdos 

dos componentes curriculares.  

 Foi enfatizado pelos professores também a relação da integração com a vida 

profissional. Os mesmos não têm muita vivência com trabalhos integrados em 

experiências anteriores.  

 Quanto à visão dos professores sobre o “trabalho interdisciplinar” observada 

por nós, percebemos que necessita de aprimoramentos, contém dificuldades 

operacionais e que os alunos ainda não têm muita maturidade para reconhecer a 

importância de trabalhos integrados. Na resposta aos questionários, notamos uma 

preocupação concentrada em seu próprio componente curricular. 

 Enfim, os professores reconhecem a importância do “trabalho interdisciplinar” 

para o curso de Arquitetura e Urbanismo; porém, recomendam que necessita revisão 

e adaptações e, quanto a isso, observamos que a nossa posição também corrobora 

com essa ideia. 

7.3 Análise da relação entre componentes curriculares e os “trabalhos 

interdisciplinares” 

7.3.1 Procedimentos metodológicos para análise dos “trabalhos interdisciplinares” 

 A análise tratou de observar parte dos “trabalhos interdisciplinares” 

apresentados pelos alunos da quinta série do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UnP/Mossoró dos turnos matutino e noturno. Tivemos um total de 10 trabalhos da 

turma 5MA e 8 trabalhos da turma 5NA. Como fazemos parte do processo de ensino-

aprendizagem da UnP, tivemos a facilidade de termos em mãos todos os trabalhos 

apresentados. Analisamos 5 trabalhos de um total de 10 da turma da manhã e 4 de 

um total de 8 da turma da noite. Em alguns trabalhos, por motivo de manuseio dos 

mesmos, pois todos eles são analisados pelos professores participantes do processo, 

parte dos documentos foram extraviados. Portanto, como critério para essa escolha, 

nós optamos pelos trabalhos mais completos, ou seja, aqueles que possuíam a 
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maioria dos “documentos” exigidos. Optamos por escolher metade dos trabalhos da 

turma da manhã e metade da noite porque observamos as duas turmas. 

 Os itens que compõem os “trabalhos interdisciplinares” são:  relatórios 

incluindo desenhos técnicos/arquitetônicos, CD com conteúdo dos trabalhos e slides 

para apresentação oral do grupo no momento da defesa. O projeto deverá conter 

como pranchas mínimas: planta de locação e situação, plantas-baixas, planta de 

cobertura, 02 cortes, fachadas e projeto complementar de acessibilidade. Para 

desenvolvimento do relatório deverá conter no mínimo: capa, contra capa, ficha de 

aprovação, sumário, introdução, apresentação, problemática, objetivos, justificativa, 

revisão de literatura, metodologia, resultados, discussão, conclusão/considerações 

finais e bibliografia. 

 Para a análise destes trabalhos fez-se necessário, inicialmente, apresentar os 

componentes curriculares, suas ementas, condições consideradas para integração, 

conteúdo cobrado por cada professor nestes componentes curriculares e análise 

dessa apresentação. Para melhor compreensão e visualização, nós apresentamos 

esses dados em quadros específicos (ver Quadros 6 a 12). 

 Os componentes curriculares do período analisado foram Projeto de 

Arquitetura: Acessibilidade, História da arquitetura: da antiguidade à revolução 

industrial, Apresentação Gráfica de Projetos, Materiais de Construção, Projeto de 

Urbanismo: Instrumentos de Controle, Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem e 

Topografia e Geoprocessamento. A coluna identificada como “necessário à 

integração” foi construída a partir, da tese de Cavalcante (2014) e das reflexões sobre 

as leituras relacionadas ao tema. 

 Conforme informado no capítulo 5, dada a dificuldade sentida para definição 

de análise dos trabalhos, utilizamos alguns itens de análise de Cavalcante (2014). 

Como o trabalho de Cavalcante (2014) foi uma análise no TFG’s e sabemos que o 

mesmo tem diferença entre os trabalhos que analisamos, selecionamos somente os 

que poderiam se adaptar a nossa análise. 

 A seguir, procuramos expor para cada componente curricular as análises 

entre as ementas, as respectivas solicitações dos professores e o que consideramos 

necessário à integração. 
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Quadro 6 – Características do componente curricular Projeto de arquitetura: acessibilidade 

Componente 
curricular. 

Ementa 
Solicitado pelo 

professor 
Necessário à integração 

Projeto de 
Arquitetura: 
Acessibilidade 
 
 
 
 
 
 
 

Normas de 
acessibilidade para 
Portadores de 
Necessidades 
Especiais – PNE em 
projetos de Unidades 
Educacionais 
(Universidade 
Potiguar 2014). 

Partido arquitetônico 
(solução de projeto), 
incluso a linha 
pedagógica com 
zoneamento, 
representação 
gráfica e 
acessibilidade. 

- Condicionantes do 
partido/ideia” tem 
relação com outros 
componentes 
curriculares? 
- No sumário, programa 
de necessidade, 
construção dos 
objetivos e referência 
bibliográfica os 
conteúdos que refletem 
os componentes 
curriculares são 
apresentados de forma 
separada ou 
conjuntamente? 
- Abordou o conceito e 
os princípios do “Design 
Universal” e a norma 
NBR 9050/2004. 
- Há relação entre a 
proposta e os conceitos 
e métodos descritos no 
discurso textual? 
(Cavalcante, 2014, p. 
53). 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 53) 
 

 

 No componente curricular “Projeto de arquitetura: acessibilidade”, 

observamos que, de acordo com as solicitações do professor, existiu a preocupação 

com o cumprimento da ementa; porém, não ficou claro a relação com a integração, 

pois o mesmo não contemplou aspectos de integração com os outros componentes 

curriculares como, por exemplo, a exigência de estudos de referências, que podia 

fazer integração com o componente curricular (História da arquitetura: da Antiguidade 

à revolução Industrial) (Quadro 6). 
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Quadro 7 – Características do componente curricular História da arquitetura: da antiguidade à 

revolução industrial 

Componente 
curricular 

Ementa Solicitado pelo 
professor 

Necessário à 
integração 

História da 
arquitetura: da 
antiguidade à 
revolução 
industrial 

 

Estudo e análise dos 
fatores que influenciaram 
o processo de produção 
do espaço edificado e as 
principais teorias e 
correntes do 
pensamento 
arquitetônico e 
urbanístico no período 
compreendido entre a 
antiguidade clássica e a 
revolução industrial 
(Universidade Potiguar, 
2014). 

Representar uma 
obra de arte 
considerando a Lei 
Municipal 427/89 de 
Mossoró. 

Características, se 
for o caso, de 
elementos do projeto 
que foram inspirados 
em estilos da 
antiguidade até a 
revolução industrial. 

A parte escrita, faz-se 
referências ao processo 
de produção do edifício 
no período enfocado? 

Há referência a 
autores/bibliografias 
apresentadas em 
estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

Há relação entre a 
proposta arquitetônica e 
os estudos de 
referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 
53). 

  Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 53) 
 

 

 

 Para o componente curricular “História da Arquitetura: da Antiguidade à 

Revolução Industrial”, percebemos distorção entre a ementa e o que o professor 

solicitou, e observamos que o enfoque da obra de arte não significa integrar o 

conteúdo de “História da Arquitetura: da Antiguidade à Revolução Industrial” com os 

demais componentes deste período, e a questão de colocar algum elemento da época 

no projeto nos leva a interpretar como uma indução para que aconteça a integração 

(Quadro 7). 
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Quadro 8 – Características do componente curricular Apresentação Gráfica de Projetos 

Componente 
curricular 

Ementa Solicitado pelo 
professor 

Necessário à 
integração 

Apresentação 
Gráfica de 
Projetos 

 

 

 

 

Critérios necessários à 
humanização dos projetos 
arquitetônicos e 
urbanísticos, utilizando 
ferramentas 
computacionais 
compatíveis. 
Desenvolvimento de 
layout, criação, 
diagramação e tratamento 
de imagens vetoriais e 
bitmap para apresentação 
final do projeto 
Universidade Potiguar, 
2014). 

Comunicação para 
publicidade da 
escola, planta de 
layout e implantação 
no Corel Draw. 

Há presença de 
apresentação do 
objeto tridimensional 
com a interface e os 
recursos do 
CorelDraw? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

  

 Quanto ao componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos”, por 

natureza, torna-se mais difícil gerar dúvidas entre a ementa e o que professor iria 

solicitar para o trabalho, porque trata de parte objetiva e prática do processo (Quadro 

8). 

 

Quadro 9 – Características do componente curricular Materiais de Construção 

Componente 
curricular 

Ementa Solicitado pelo 
professor 

Necessário à 
integração 

    

Materiais de 
construção 
 
 

Materiais empregados na 
construção civil, suas 
propriedades e aplicações 
de acordo com as 
necessidades do projeto 
em cada etapa da obra 
Universidade Potiguar, 
2014). 

Especificação dos 
materiais que foram 
utilizados no projeto, 
principalmente o 
acabamento. 

Há descrição e 
especificações 
técnicas dos 
materiais aplicados 
no projeto 
(Cavalcante, 2014, 
p. 53) somente 
como checklist ou 
tem relação com 
partido adotado? 
 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 53) 
 

 

 Para o componente curricular “Materiais de Construção”, percebemos que 

houve uma preocupação somente com o próprio componente, exigindo-se apenas 

especificações técnicas dos materiais sem nenhuma relação integrada com outros 

componentes como, por exemplo, relacionar as escolhas de materiais com o partido 

adotado (Quadro 9) 
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Quadro 10 – Características do componente curricular Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle 

Componente 
curricular 

Ementa Solicitado pelo 
professor 

Necessário à integração 

Projeto de 
Urbanismo: 
Instrumentos 
de Controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de 
parcelamento do 
solo em área de 
interesse social. 
Análise físico-
territorial e 
socioeconômica 
visando à 
minimização de 
impactos causados 
por projetos dessa 
magnitude 
(Universidade 
Potiguar, 2014). 

Escolha dos terrenos, 
para os projetos das 
escolas, dentro das 
áreas de interesse 
social e também nos 
trabalhos foi cobrado o 
Relatório de Impacto 
no Tráfego Urbano 
(RITUR). 

Análise do sítio, 
impacto urbano da 
proposta, 
infraestrutura 
existente, bem como 
sistema 
viário/acessos. 

Observação das 
prescrições 
urbanísticas incidentes 
no município local de 
intervenção, assim 
como as relações do 
edifício projetado com 
o entorno. 

Identificar se houve 
referências contidas no 
discurso quanto à análise 
do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura 
existente, bem como 
sistema viário/acessos 
(Cavalcante, 2014, p. 53).   

No discurso se foram 
observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no 
município local de 
intervenção (pelo menos 
Plano Diretor e Código de 
Obras), assim como as 
relações do edifício 
projetado com o entorno 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

    Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 53) 
 

 

  

 No componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle”, 

notamos uma relação entre a ementa, itens considerados necessários para a 

integração e o que o professor solicitou.  

 Como exemplo, podemos destacar a escolha dos terrenos para os projetos, 

dentro das áreas de interesse social, e também nos trabalhos foi cobrado o Relatório 

de Impacto no Tráfego Urbano (RITUR) e identificado se houve referências contidas 

no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da proposta, infraestrutura 

existente, bem como sistema viário/acessos.  

 Foi também observado no discurso se foram consideradas as prescrições 

urbanísticas incidentes no município local de intervenção, assim como as relações do 

edifício projetado com o entorno (Quadro 10). 
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Quadro 11 – Características do componente curricular Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem 

Componente 
curricular 

Ementa Solicitado 
pelo 
professor 

Necessário à integração 

    

Projeto 
Especial: 
Arquitetura da 
Paisagem 

Componentes ambientais da 
paisagem, história dos 
jardins, uso da vegetação 
como importante 
componente complementar 
na arquitetura da paisagem e 
na humanização dos projetos 
paisagísticos em pequena 
escala. Paisagem adaptada 
ao entorno construído e 
questões ecológicas 
(Universidade Potiguar, 
2014). 

Todo o 
conteúdo do 
componente 
curricular. 

Identificar se, havendo 
vegetação, onde ela se 
encontra representada, na 
implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou 
volumetrias, se apenas no 
ambiente interno, no 
ambiente externo ou em 
ambos (Cavalcante, 2014, p. 
54).  
Observar se discurso e 
projeto descrevem ou não o 
tipo de vegetação utilizada, 
bem como se é citada ou 
descrita a vegetação 
preexistente no lote 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 
 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 54) 
 

 

 Para o componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem”, 

nós consideramos que alguns conteúdos do componente curricular poderiam não 

estar presentes no trabalho específico; portanto, pode-se perceber que teve uma 

preocupação por parte do professor com a ementa e com o seu próprio componente 

curricular (Quadro 11). 

 

Quadro 12 – Características do componente curricular Topografia e Geoprocessamento 

Componente curricular Ementa Solicitado pelo 
professor 

Necessário a 
integração 

Topografia e 
Geoprocessamento. 

Introdução à 
Topografia e a estudos 
cartográficos, leitura, 
interpretação e edição 
planialtimétrica. 
Interpretação de cartas 
e diagramas e sua 
aplicação na 
arquitetura. Noções de 
aerofotogrametria e 
geoprocessamento 
(Universidade Potiguar, 
2014). 

 

Planta de 
localização 
georeferenciada, 
curvas de nível do 
terreno e um 
memorial de 
topografia do 
terreno.  

O estudo topográfico 
do terreno foi 
relacionado com a 
definição do partido 
arquitetônico? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Para o componente curricular “Topografia e Geoprocessamento”, como no 

anterior, houve uma preocupação do professor com a ementa e com seu próprio 

componente curricular. Porém, o estudo topográfico do terreno poderia ter relação 

com a definição do partido arquitetônico, pois o partido, em um projeto, poderá receber 

influências do levantamento topográfico devido ao mesmo apresentar todas as feições 

superficiais do terreno, ou seja, a sua planialtimetria, o que é corroborado com Neves 

(2012, p. 102), quando o mesmo sugere que “o projetista deve captar o grau de 

influência dessa variável física e saber usá-la adequadamente e de modo criativo nas 

decisões de projeto” (Quadro 12). 

 Como já mostramos em capítulos anteriores, para levantar e analisar os 

produtos resultantes da experiência do “trabalho interdisciplinar” no componente 

curricular de “Projeto de arquitetura: acessibilidade” do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UnP em Mossoró, por meio de pesquisa documental e de campo, foi 

consultado e analisado o edital e os trabalhos interdisciplinares das duas turmas da 

quinta série do período de fevereiro a julho de 2014, no intuito de levantar as 

experiências deste trabalho no componente de projeto. A partir disso foi verificado 

quantos grupos conseguiram fazer de uma forma diluída e quantos fizeram de uma 

forma compartimentada. 

 Nos trabalhos, verificamos se os mesmos atendem ao solicitado por cada 

componente curricular e se apresentam esses conteúdos articulados ou separados 

por componentes. Para analisar se eles são, de fato, integrados, tomamos como 

referência alguns aspectos da análise da tese de Cavalcante (2014). Optamos por 

mostrar tópicos analisados variados com o intuito de chamar atenção para os 

aspectos que consideramos integrados ou não.  

 Quanto à integração, para o roteiro de análise dos trabalhos, separamos por 

cores os tópicos correspondentes a cada componente curricular e, conforme mostrado 

na metodologia, utilizamos para as análises os tópicos do Quadro 13 abaixo57. 

 

 

  

                                            

57 Vale salientar que o estudo de referências não foi solicitado na apresentação final do “trabalho 
interdisciplinar” por nenhum dos componentes curriculares, e que no momento da qualificação foi 
solicitado pelo professor do componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade”; porém, não 
temos todos esses trabalhos em mãos.   
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Quadro 13 – Roteiro para análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 
1 - No sumário, programa de necessidade, construção dos objetivos e referência bibliográfica os 
conteúdos que refletem os componentes curriculares são apresentados de forma separada ou 
conjuntamente? 
2 - Principais condicionantes do partido/ideia têm relação com quais componentes curriculares? 
3 - Há relação entre a proposta e os conceitos e métodos descritos no discurso textual? (Cavalcante, 
2014, p. 53).  
4 - Abordou o conceito e os princípios do “Design Universal” e a norma NBR 9050/2004?  
Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial” 
5 - A parte escrita faz referências ao processo de produção do edifício da antiguidade à revolução 
industrial?  
6 - Há referência a autores/bibliografias apresentadas em estudos de precedentes diretos ou indiretos? 
7 - Há relação entre a proposta arquitetônica e os estudos de referência realizados? (Cavalcante, 2014, 
p. 53). 
Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 
8 - Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw? 
Componente curricular “Materiais de Construção” 
9 - Houve descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto (Cavalcante, 2014, 
p. 53)  somente como check list ou teve relação com partido adotado?  
Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 
10 -  Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da proposta, 
infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, p. 53)  
11 - Foram observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção (pelo 
menos Plano Diretor e Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 53). 
12 - Foram observadas as relações do edifício projetado com o entorno? (Cavalcante, 2014, p. 53). 
Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 
13 - Nos desenhos a vegetação encontra –se representada na implantação, planta baixa, cortes, 
fachadas e/ou volumetrias? (Cavalcante, 2014, p. 54). 
14 - A vegetação encontra-se no ambiente interno, no ambiente externo ou em ambos? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 
15 - O discurso e o projeto descrevem ou não o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 2014, p. 54). 
16 - É citada ou descrita a vegetação preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 54). 
Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 
17 - O estudo topográfico do terreno foi relacionado com a definição do partido arquitetônico? 
Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 52-54). 

 

 Para facilitar a compreensão em todos os trabalhos, apresentamos quadros 

mostrando a síntese da análise e um gráficos em forma de pizza, com os percentuais 

dos resultados. Nestes resultados, estipulamos cores correspondentes a cada item 

analisado. A cor verde representa integração total; a cor amarela, integração parcial; 

e a cor vermelha, ausência de integração. 

 Nos próximos itens comentaremos detalhadamente cada um dos “trabalhos 

interdisciplinares” analisados. Eles foram identificados com códigos  que seguiram a 

seguinte lógica: todos eles se referem a projetos de escolas, daí a letra “E” inicial, 

depois vem a numeração que refere-se a quantidade de trabalhos selecionados em 

cada turma e finalmente as letra “NA” representa noite e a letra “MA” representa 

manhã, portanto teremos respectivamente os estudos de de casos E1NA, E2NA, 

E3NA, E4NA, E1MA, E2MA, E3MA, E4MA e E5MA. 
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7.3.2 Estudo de caso 01: “Trabalho Interdisciplinar” E1NA 

 Casa amarela: Escola de artes – trata-se de uma escola de artes infantil 

seguindo a linha pedagógica de Waldorf (Figura 14). 

 
Figura 14 – Implantação da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1. 

 

 Os estudos de precedentes diretos ou indiretos não foram apresentados na 

apresentação final e na qualificação. Quanto aos principais condicionantes do 

partido/ideia, encontramos no conceito do anteprojeto arquitetônico a ideia do que 

seriam estes, segundo os autores do trabalho: 

Esta Escola, por seguir a linha pedagógica de Waldorf, apresenta, em sua 
edificação, elementos que estimulam o aprendizado e a criatividade, uma vez 
que a prioridade será o exercício e o desenvolvimento de habilidades 
artísticas. O anteprojeto propõe uma arquitetura de caráter poético, simples 
e ao mesmo tempo moderna quanto a sua estrutura. A Escola apresenta uma 
fachada com elementos vazados, remetendo ao uso de cobogós, permitindo 
uma leveza da edificação. Nesta estrutura, utilizou-se cores primárias em 
alguns elementos, fazendo alusão ao jogo Tetris (E1NA, 2014, p.17). 

 Conforme o exposto acima, esses condicionantes para os autores do projeto 

seriam: a linha pedagógica, arquitetura moderna e alusão ao jogo Tetris58 (Figuras 15 

a 19). 

 

                                            

58 O Tetris é um jogo eletrônico criado em 1984 e jogado em todo o mundo até hoje. 
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Figura 15 – Fachada digital da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E1NA 2014.1 

 

Figura 16 – Perspectiva digital da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1. 
 
Figura 17 – Perspectiva digital da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E1NA 2014.1 

 

Figura 18 – Modelo de um dos jogos Tetris. 

 
Fonte: http://www.apptuts.com.br/review/android/tetris-blitz/ 

 

http://www.apptuts.com.br/review/android/tetris-blitz/
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 Com relação à acessibilidade, o grupo apresenta uma prancha com o 

anteprojeto (Figura 9) contemplando este item. A norma NBR 9050/2004 foi citada na 

bibliografia, mas não está presente no relatório. Não foram considerados o conceito e 

os princípios do “Design Universal”, abordagens importantes para contribuir com a 

interdisciplinaridade. 

 

Figura 19 – Planta Baixa do anteprojeto de acessibilidade da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1. 
 
 

 Na parte escrita, não encontramos referências ao processo de produção do 

edifício da antiguidade à revolução industrial.  

 Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos 

do CorelDraw. O grupo mostrou desenvoltura na aplicação das ferramentas, usando-

as na apresentação oral, nas pranchas e em vídeo. 

 Encontram-se presentes no projeto as descrições e especificações técnicas 

dos materiais apenas como um “checklist” conforme trecho a seguir: 

A fachada principal da escola utilizará tijolos aparentes de barro maciço. Terá 
um design inspirado em cobogós aplicados numa armação de alumínio, 
mesmo material usado na execução da obra de arte localizada na frente da 
escola. 
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As paredes externas do Teatro serão de concreto aparente feitas com placas 
Eternit, já as internas serão de tijolos aparentes de barro maciço. Terá uma 
parede corta-fogo onde se encontra a saída de emergência, visando isolar os 
riscos de um ambiente a outro. O piso geral e as paredes serão revestidos 
com carpete, já no piso do palco será utilizado o taco, os assentos do teatro 
serão de cadeiras estofadas. 

Na Bilheteria, será aplicada tinta ecológica da marca Metalatex Eco Acrílico 
com baixo VOC e baixa toxidez, na cor amarela. O vidro para a bancada será 
Plano Float, vidro transparente incolor, ideal para aplicações que exijam 
perfeita visibilidade. 

O Bloco administrativo terá o piso padrão adotado pela Escola, para a porta 
principal será utilizado o vidro laminado, onde é composto por duas chapas 
de vidro intercaladas por uma película de grande resistência. Na sua pintura 
será utilizada a tinta Metalatex Eco Acrílico na cor amarela (E1NA, 2014, p. 
37). 

 Apesar de neste período os alunos não terem pago ainda toda a parte de 

estrutura, neste item consideramos que não houve integração, ou seja, para que 

estivesse claro quais são as possibilidades do sistema construtivo que eles têm, e o 

papel deste na definição do partido, teria sido importante ter visto toda a parte de 

estrutura. 

 De acordo com a nossa análise, isso atende à ementa do componente 

curricular e ao solicitado pelo professor; porém, não mostra preocupação com 

integração.  

 No discurso foram constatadas referências quanto às características da área 

do bairro onde foi implantado a escola, infraestrutura do bairro, prescrições 

urbanísticas do entorno, levantamento topográfico do terreno, memorial descritivo do 

terreno e o Relatório de Impacto no Tráfego Urbano (RITUR).  

 Foram observadas no texto e bibliografia, as prescrições urbanísticas 

incidentes no município local de intervenção com citações do Plano Diretor e do 

Código de Obras de Mossoró. 

 Pelo discurso dos autores, percebemos a preocupação em relacionar o 

edifício projetado com o entorno, quando os mesmos colocam no item “estudo 

cromático do Anteprojeto”: 

A percepção do entorno foi importante para a integração correta do projeto 
com o local, destacando-o na paisagem e agregando uma proposta inovadora 
de cores à região. O desenvolvimento da paleta cromática mostra como é 
possível tratar a cor em conjunto com a criação do projeto, possibilitando a 
união entre o tijolo aparente, concreto e cor amarela. Esta cor foi escolhida 
por ser quente e possibilitar uma harmonia com os elementos arquitetônicos 
e paisagísticos (E1NA, 2014, p. 28). 
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 Esta informação é mostrada somente no discurso, não sendo possível 

percebê-la nas imagens, uma vez que os autores só mostram a escola de forma 

isolada (Figura 20). 

 

Figura 20 – Planta Baixa do anteprojeto de acessibilidade da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1. 

  

 Nos desenhos, a vegetação encontra-se nos ambientes internos e externos 

(Figura 21), e está representada na implantação, layout, planta baixa e volumetrias, 

não aparecendo nos cortes e nas fachadas. Não observamos, também, a citação ou 

descrição da vegetação preexistente no lote. Tudo isso compromete a integração do 

trabalho, apesar de no discurso e projeto, o grupo descrever o tipo de vegetação 

utilizada. 

 

Figura 21 – Planta do Layout da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1. 
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 A descrição do partido está inclusa no conceito do anteprojeto arquitetônico 

conforme transcrição abaixo: 

Conceito do Anteprojeto Arquitetônico 

Esta Escola, por seguir a linha pedagógica de Waldorf, apresenta, em sua 
edificação, elementos que estimulam o aprendizado e a criatividade, uma vez 
que a prioridade será o exercício e o desenvolvimento de habilidades 
artísticas. 

O anteprojeto propõe uma arquitetura de caráter poético, simples e ao mesmo 
tempo moderna quanto a sua estrutura. A Escola apresenta uma fachada com 
elementos vazados, remetendo ao uso de cobogós, permitindo uma leveza 
da edificação. Nesta estrutura, utilizou-se cores primárias em alguns 
elementos, fazendo alusão ao jogo Tetris®. 

A exibição de artistas plásticos de várias escolas de arte e épocas diferentes 
possibilita a exposição de crianças e adolescentes a vivenciarem diferentes 
tipos de arte. Os elementos artísticos foram utilizados de diversas formas, 
como elucidado a seguir: a lanchonete com obras de Romero Britto, os 
banheiros sinalizados com as principais obras de Leonardo Da Vinci, a guarita 
grafitada com arte urbana, os contornos das janelas do bloco pedagógico 
desviados com uma moldura barroca (E1NA, 2014, p. 17). 

Percebemos algumas informações no discurso e nas imagens (Figura 22) que 

fazem referências ao solicitado pelo componente História da arquitetura59, como: 

No pátio interno da escola, as colunas de cobogós se comportam como um 
elemento decorativo e de brise. Aplicou-se colunas dóricas que fazem 
referência à arquitetura grega. Ainda encontra-se neste mesmo ambiente, 
o anfiteatro, que também é um componente de origem grega (E1NA, 
2014, p. 17, grifo nosso).  

Figura 22 – Pátio interno da escola E1NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1. 

 

                                            

59 Características, se for o caso, de elementos do projeto que foram inspirados em estilos da 
antiguidade até a revolução industrial. 
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Conforme abordamos acima, discordamos que esse procedimento se 

caracterize como integração e sim como indução para fazer acontecer a integração. 

Na construção dos objetivos específicos (Quadro 14), notamos que cada 

objetivo corresponde a um componente curricular do semestre, o que mostra a 

preocupação em atender o processo de integração de acordo com o solicitado, 

embora aponte os mesmos de forma fragmentada; porém, no sumário, programa de 

necessidade e descrição do partido, os conteúdos, que refletem os componentes 

curriculares, são apresentados de forma conjunta (Quadro 15). 

 

Quadro 14 – Objetivos específicos da escola E1NA 

Objetivos Específicos: 
• Realizar Levantamento Altimétrico do terreno; 
• Representar graficamente o Projeto Arquitetônico da Escola através do uso dos softwares AutoCad, 

Sketchup e Corel Draw. 
• Desenvolver o Projeto Complementar de Acessibilidade, de acordo com a NBR 9050/2004 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
• Elaborar um Projeto Paisagístico, com adequação da vegetação ao espaço da Escola de Artes; 
• Criar uma Obra de Arte na área comum da Casa Amarela; 
• Descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas na execução da obra; 
• Formular o Relatório de Impacto no Tráfego Urbano. 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1 

 

Quadro 15 – Sumário da escola E1NA 

SUMÁRIO 
INTRODUÇÃO......................................................................................................................................1 
Apresentação........................................................................................................................................1 
Problemática.........................................................................................................................................2 
Objetivos...............................................................................................................................................2 
Justificativa...........................................................................................................................................3  
REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................................................4 
A Pedagogia Waldorf............................................................................................................................4 
A Arte e Aprendizagem.........................................................................................................................5 
Características funcionais de cada atividade........................................................................................6 
Espaços e necessidades.......................................................................................................................8 
METODOLOGIA....................................................................................................................................9 
RESULTADOS E DISCUSSÃO...........................................................................................................10 
Características da área do bairro aeroporto........................................................................................10 
Infraestrutura do bairro aeroporto........................................................................................................11 
Prescrições urbanísticas do entorno....................................................................................................11 
Levantamento topográfico...................................................................................................................13 
Anteprojeto arquitetônico.....................................................................................................................16 
O Nome................................................................................................................................................16 
Conceito do anteprojeto arquitetônico.................................................................................................16 
Proposta da escola..............................................................................................................................17 
Programa de necessidades.................................................................................................................19 
População fixa e variável por compartimento e função.......................................................................21 
Levantamento financeiro e organização administrativa......................................................................22 
Conforto térmico na edificação...........................................................................................................22 
Zoneamento.......................................................................................................................................26 
Estudo cromático................................................................................................................................27 
Anteprojeto paisagístico.....................................................................................................................28 
Obra de arte.......................................................................................................................................34 
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Memorial descritivo de materiais..........................................................................................................35 
Relatório de Impacto no Tráfego Urbano.............................................................................................38 
CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................................50 
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................................51 

 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1NA 2014.1. 

 

A bibliografia utilizada refere-se, de uma maneira geral, à linha pedagógica da 

escola, questões de acessibilidade, educação, arte, paisagismo e leis municipais, 

ficando de fora os componentes que necessitavam ser pesquisados como, por 

exemplo, História, Materiais de construção, Projeto de urbanismo.  

O projeto levou em consideração aspectos que demonstram a preocupação 

dos alunos com a interligação dos saberes, quando informaram decisões como a 

preocupação no contexto da edificação com elementos que estimulassem o 

aprendizado e a criatividade, e um estudo cromático da volumetria considerando o 

entorno. 

Para a escola E1NA, consideramos como aspectos integrados: sumário, 

programa de necessidade, relação entre a proposta e os conceitos e métodos 

descritos no discurso textual, apresentação do objeto tridimensional com a interface e 

os recursos do CorelDraw, referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, 

impacto urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema 

viário/acessos, prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção, 

vegetação no ambiente interno e externo e o discurso e o projeto descrevendo o tipo 

de vegetação utilizada, totalizando 37% (Quadro 16 e Gráfico 1).  

Consideramos que não foram integrados os seguintes aspectos: objetivos 

fragmentados; não abordagem do Design universal e a acessibilidade no discurso; a 

parte escrita não faz referências ao processo de produção do edifício da antiguidade 

à revolução industrial; não apresentaram estudos de precedentes ou referência; houve 

descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto somente como 

checklist, não tendo relação com partido adotado; não foi citada ou descrita a 

vegetação preexistente no lote e o estudo topográfico do terreno não foi relacionado 

com a definição do partido arquitetônico, totalizando 42% (Quadro 16 e Gráfico 1). Os 

21% foram os aspectos que tiveram integração incompleta (Quadro 16 e Gráfico 1). 
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Quadro 16 – Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E1NA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de necessidade, 
construção dos objetivos e referência 
bibliográfica os conteúdos que refletem os 
componentes curriculares são apresentados 
de forma separada ou conjuntamente? 

 

 Sumário e programa de necessidade - ok. 

 Objetivos – fragmentados. 

 Referência bibliográfica - não envolve 
todos os componentes.  

 

2. Principais condicionantes do partido/ideia 
têm relação com quais componentes 
curriculares? 

Linha pedagógica, arquitetura moderna e 
alusão ao jogo Tetris – relação somente com 
projeto de arquitetura.  

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no discurso 
textual? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

 
SIM 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal. 
Não enfatizou a acessibilidade no discurso. 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao processo 
de produção do edifício da antiguidade à 
revolução industrial? 

NÃO 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

Não apresentaram estudos de precedentes 

7. Há relação entre a proposta arquitetônica 
e os estudos de referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Não apresentaram estudos de referência 

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os recursos 
do CorelDraw? 

 
SIM 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações técnicas 
dos materiais aplicados no projeto somente 
como check list ou teve relação com partido 
adotado? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

Somente como check list 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no discurso 
quanto à análise do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, 
p. 53) 

SIM 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município local de 
intervenção (pelo menos Plano Diretor e 
Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

SIM 

12. Foram observadas as relações do edifício 
projetado com o entorno? (Cavalcante, 2014, 
p. 53). 

Somente no discurso 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra –se 
representada na implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou volumetrias? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

A vegetação não aparece nos cortes e 
fachadas. 
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14. A vegetação encontra-se no ambiente 
interno, no ambiente externo ou em ambos? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Em ambos 

15. O discurso e o projeto descrevem ou não 
o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 

SIM 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

NÃO 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Cavalcante (2014, p. 52-54) 
. 

 

Gráfico 1 – Porcentagem da análise da integração do “trabalho interdisciplinar E1NA” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 16, 

complementado pelo Gráfico 1, ambos acima, o referido trabalho demonstrou uma 

certa integração com partes fragmentadas como falamos no decorrer da análise. 

Podemos considerar que o grupo procurou atender as solicitações dos componentes 

curriculares; porém, a integração foi vista somente em algumas etapas. 

7.3.3 Estudo de caso 02: “Trabalho Interdisciplinar” E2NA 

 Escola Waldorf Jardim do Saber – escola infantil implantada em uma área de 

interesse social na área urbana de Mossoró dentro dos preceitos da pedagogia 

Waldorf, que tem como objetivo desenvolver seres humanos capazes de, por eles 

próprios, dar sentido e direção às suas vidas (Figura 23). 

 

42%

37%

21%

AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO (42%) 
INTEGRAÇÃO TOTAL (37%) 

INTEGRAÇÃO INCOMPLETA (21%)

AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO TOTAL

INTEGRAÇÃO INCOMPLETA
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Figura 23 – Perspectivas digitais da escola E2NA 

 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E2NA 2014.1 

 

Como estudo de referências, foi feita uma pesquisa sobre a escola Waldorf 

Micael em Fortaleza/CE (Figura 14). A justificativa do grupo pela escolha desta escola 

foi tanto a proximidade como a semelhança de proposta, ou seja, uma escola Waldorf 

na região nordestina, próxima de Mossoró, e que desenvolve um programa de ensino 

do jardim de infância que contempla todas as atividades pretendidas pela escola 

Waldorf Jardim do Saber. 

A referência a autores/bibliografias apresentadas no estudo de precedentes foi 

a própria pedagogia Waldorf.  

 
Figura 24 – Escola Waldorf Micael em Fortaleza/CE - E2NA 

  

  
Fonte: http://www.micaelfortaleza.com/#!Estrutura%20&%20Natureza/zoom/cjwo/imagehwh 

http://www.micaelfortaleza.com/#!Estrutura%20&%20Natureza/zoom/cjwo/imagehwh
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Os principais condicionantes do partido/ideia estão presentes no item descrição 

do partido como sendo blocos interligados por passarelas e jardins, acessibilidade e 

a pedagogia Waldorf. Na relação entre a proposta e os conceitos e métodos descritos 

no discurso textual, constatamos que faltou o projeto detalhado de acessibilidade. 

Quanto a relação entre a proposta arquitetônica e o estudo de referência realizado, 

notamos que o programa de necessidades teve pouca relação com a proposta do 

estudo de referências (Quadro 17).  

 

Quadro 17 – Programa de necessidades da escola E2NA 

Programa de necessidades 
 
O projeto dessa escola de ensino infantil foi pensado de modo a proporcionar 

conforto e bem estar aos alunos, como se fosse uma extensão de casa, de modo que 
os ambientes ofereçam condições para o pleno desenvolvimento das atividades 
propostas. 

A escola receberá crianças de 2 a 6 anos para o jardim de infância, sendo: 2 
salas com crianças de 2 a 3 anos com banheiro; 2 salas com crianças de 3 a 4 anos; 
3 salas com crianças de 4 a 5 anos e 3 salas com crianças de 5 a 6 anos. Cada sala 
terá 12 crianças perfazendo um total de 120 crianças por turno. Cada sala de aula terá 
uma professora e uma auxiliar. 

     A escola será dividida em 8 blocos, com formas diferentes, interligados por 
passarelas, dois quais funcionaram: Portaria, setor administrativo, setor cultural, bloco 
1 de salas de aula, bloco 2 de salas de aulas, setor de serviços, sala de reunião, área 
de banho. Terá um pátio coberto, jardim, playground, hortas, pomar, estacionamento, 
casa de lixo e bastante áreas verdes. 
 
Funcionamento dos blocos 

 
No 1º bloco Portaria. 
No 2º setor administrativo: Diretoria, secretaria, almoxarifado, sala dos 

professores e banheiros masculino e feminino dos servidores. 
No 3º bloco funcionará o setor cultural: Brinquedoteca, cineminha, oficinas 1 e 

oficina 2 para aula de música, dança, dramatizações, pinturas e desenhos e 
enfermaria.  

No 4º bloco funcionarão salas de aula e banheiros infantis. 
No 5º bloco funcionarão salas de aula e banheiros infantis. 
No 6º bloco funcionará o setor de serviços: cozinha, refeitório, despensa e 

lavanderias.  
No 7º bloco funcionará a sala de reuniões. 
No 8º bloco funcionará a área de banho. 
O pátio coberto será um espaço para as crianças brincarem livremente, um 

espaço para eventos e direcionamento dos setores da escola.   
No pátio externo terá playgrounds e áreas para o desenvolvimento de 

atividades como jardinagem, colher frutas, brincadeira de roda, correr, subir em 
arvores etc. 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2NA 2014.1. 
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 Uma das filosofias da pedagogia Waldorf é a vivência do todo social. 

Observamos que esta filosofia ficará comprometida, pois a proposta do projeto em 

blocos pode acabar gerando uma fragmentação neste convívio social (Figura 15). A 

escola utilizada como referência mostra uma grande importância da natureza, 

interagindo com os ambientes, e no projeto da escola E2NA, os autores não 

mostraram detalhes desta integração. 

 

Figura 25 – Perspectiva digital e zoneamento da escola E2NA 

 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2NA 2014.1. 
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 Na introdução do trabalho, os autores abordam a questão do “desenho 

universal” com uma citação (Quadro 18). A norma NBR 9050/2004 também é 

referenciada no trabalho e na bibliografia. Assim, entendemos que houve uma 

preocupação com reflexões sobre os referidos temas, no processo do projeto. 

 

Quadro 18 – Citação sobre Desenho Universal da escola E2NA 

 Graças às manifestações da sociedade e leis específicas, o olhar sobre as diferenças 
humanas está mudando. Pouco a pouco, novos conceitos e condutas são incorporados pela sociedade. 
E principalmente por designers, arquitetos, engenheiros, fabricantes e até administradores públicos que 
reaprendem a pensar o projeto. O desenho universal prega soluções simples e holísticas, que atendem 
uma abrangente tipologia humana, sem tecnologias sofisticadas e a custos acessíveis - uma construção 
adaptável sai no máximo 1% mais caro que as convencionais (Rosso/2009). 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2NA 2014.1. 

  

 O trabalho não faz referências ao processo de produção do edifício escolar 

da antiguidade à revolução industrial.  

Conforme as imagens apresentadas acima, houve apresentação do objeto 

tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw usado na apresentação e 

no relatório.  

A descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto foram 

relacionados a obra inicial.  

Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto 

urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos. As 

prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção (pelo menos 

Plano Diretor e Código de Obras) foram constatadas. Foram observadas as relações 

do edifício projetado com o entorno.  

Nos desenhos, a vegetação encontra-se representada na volumetria. Pela 

representação da volumetria, a vegetação encontra-se no ambiente interno e externo. 

No discurso é descrito o tipo de vegetação utilizada; porém, não tivemos acesso ao 

projeto com essa descrição. Não foi citada ou descrita a vegetação preexistente no 

lote.  

O estudo topográfico do terreno não foi relacionado com a definição do partido 

arquitetônico.  

No sumário (Quadro 19) observamos algumas questões de ordenamento, 

como, o item “estudo de insolação” vem depois da “descrição do projeto” e o item 

“Curriculum escolar” está localizado após o item “programa de necessidades” quando 

a ordem deveria estar oposta considerando a integração. 
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Quadro 19 – Sumário da escola E2NA 

SUMÁRIO 
1   RESUMO...........................................................................................................................................7 

1.1 ABSTRACT...............................................................................................................................8 
2    INTRODUÇÃO..................................................................................................................................9 
3 PROBLEMÁTICA...........................................................................................................................11 
4 OBJETIVOS...................................................................................................................................12 
5 METODOLOGIA.............................................................................................................................13 
6 JUSTIFICATIVA.............................................................................................................................14 

7   REVISÃO LITERÁRIA....................................................................................................................15 
7.1 A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO ESCOLAR NO PROCESSO 
ENSINO/APRENDIZADO.............................................................................................................15 
7.2 PROJETO ESCOLAR ACESSÍVEL........................................................................................15 
7.3 HOMEM/NATUREZA..............................................................................................................16 

8    LINHA PEDAGÓGICA...................................................................................................................17 
       8.1 ESPECIFICAÇÕES DA PEDAGOGIA....................................................................................18 
       8.2 A ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DA ESCOLA SE COMPÕEM DE TRÊS 

PILARES......................................................................................................................................19 
9 ESTUDO DE REFERÊNCIA.............................................................................................................20 
10 LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ........................................................22 
11 TOPOGRAFIA................................................................................................................................23 
 11.1 APLICAÇÃO DA TOPOGRAFIA..........................................................................................23 
 11.2 APLICAÇÃO NA ARQUITETURA........................................................................................24 
 11.3 TERRENO A SER UTILIZADO E SEUS VÉRTICES...........................................................25 
12 ESCOLA WALDORF JARDIM DO SABER...................................................................................27 
 12.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO...............................................................................................27 
 12.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES.....................................................................................27 
 12.3 CURRICULUM ESCOLAR...................................................................................................29 
 12.4 POPULAÇÃO FIXA E VARIÁVEL........................................................................................29 
13 MEMORIAL DESCRITIVO.............................................................................................................30 
14 ESTUDO DE INSOLAÇÃO............................................................................................................34 
15 RELATÓRIO DE IMPACTO NO TRÁFEGO URBANO – RITUR..................................................37 
 15.1 DADOS GERAIS E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO..................................37 
  15.1.1 Dados do empreendedor responsável..................................................................37 
 15.2 JUSTIFICATIVAS DE INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.........................................37 
 15.3 DESCRIÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO..............................................................38 
 15.4 ZONEAMENTO....................................................................................................................39 
 15.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO..........................................................40 
 15.6 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO............................................................................40 
  15.6.1 Mapas do itinerário dos ônibus no bairro Santa Delmira...................................41 
  15.6.2 Capacidade de funcionamento do empreendimento..........................................42 
  15.6.3 Horário e períodos de funcionamento..................................................................42 
 15.7 ESTIMATIVA POPULACIONAL..........................................................................................43 
 15.8 FREQUÊNCIA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS................................................43 
 15.9 ENQUADRAMENTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE............................................................44 
 15.10 MAPA SETORIAL DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO...................................................44 
 15.11 MEDIDAS MITIGADORAS................................................................................................45 
 15.12 PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO  

RITUR..........................................................................................................................................46 
16 PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS.................................................................................................46 
17 ACESSIBILIDADE.........................................................................................................................58 

17.1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.....................................................60 
18 MOBILIÁRIO ESCOLAR...............................................................................................................76 

 18.1 MOBILIÁRIO ESCOLAR ACESSÍVEL................................................................................77 
19 NORMAS DO CORPO DE BOMBEIRO.......................................................................................78 
20 PAISAGISMO................................................................................................................................80 

20.1 MEMORIAL BOTÂNICO...................................................................................................81 
20.1.1 Plantas utilizadas na horta..................................................................................82 
20.1.2 Plantas utilizadas na horta medicinal................................................................86 
20.1.3 Plantas utilizadas no pomar...............................................................................92 
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20.1.4 Plantas ornamentais..........................................................................................101 
20.1.5 Árvores sombreiras nativas..............................................................................106 

21 OBRA DE ARTE..........................................................................................................................117 
 21.1 ARTISTA PLÁSTICO MARCELO AMARELO............................................................118 
22 IMAGENS DO PROJETO............................................................................................................120 
23 RESULTADOS.............................................................................................................................123 
24 CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................................................123 
25 REFERÊNCIAS............................................................................................................................124 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2NA 2014.1, 

 

Na construção dos objetivos e referência bibliográfica, os conteúdos que 

refletem os componentes curriculares são apresentados de forma integrada com 

algumas lacunas, tais como quanto as referências bibliográficas não apresentam 

referências sobre concepção de projetos. 

Para a escola E2NA consideramos como aspectos integrados: objetivos, 

apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw, 

referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da 

proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos, prescrições 

urbanísticas incidentes no município local de intervenção e a vegetação no ambiente 

interno e externo, totalizando 26% (Quadro 20 e Gráfico 2).  

Consideramos aspectos que não foram integrados: os principais 

condicionantes do partido/ideia não têm relações com os componentes curriculares; 

não há relação entre a proposta e os conceitos e métodos descritos no discurso 

textual; a parte escrita não faz referências ao processo de produção do edifício da 

antiguidade à revolução industrial; não há referência a autores/bibliografias 

apresentadas em estudos de precedentes diretos ou indiretos; não existe relação clara 

entre a proposta arquitetônica e os estudos de referência realizado; houve descrição 

e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto somente como checklist, 

não foi citada ou descrita a vegetação preexistente no lote e o estudo topográfico do 

terreno não foi relacionado com a definição do partido arquitetônico, totalizando 42% 

(Quadro 20 e Gráfico 2). Os 32% foram os aspectos que tiveram integração incompleta 

(Quadro 20 e Gráfico 2). 

 
 

Quadro 20 – Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E2NA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de 
necessidade, construção dos objetivos e 
referência bibliográfica os conteúdos que 

 
Sumário e programa de necessidade – 
parcialmente integrados. 
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refletem os componentes curriculares 
são apresentados de forma separada ou 
conjuntamente? 

Objetivos – ok. 
Referência bibliográfica - não envolve 
todos os componentes.  
 

2. Principais condicionantes do 
partido/ideia têm relação com quais 
componentes curriculares? 

Linha pedagógica waldorf – porém a 
proposta ficou mais relacionada com a 
linha tradicional.  

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no 
discurso textual? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

 
Não 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Abordou o Design universal. 
Enfatizou a acessibilidade no discurso, 
porém no projeto não. 

Componente curricular “História da arquitetura: 
da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao 
processo de produção do edifício da 
antiguidade à revolução industrial? 

 
NÃO 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de 
precedentes diretos ou indiretos? 

 
Não  

7. Há relação entre a proposta 
arquitetônica e os estudos de referência 
realizados? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

 
Não  

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os 
recursos do CorelDraw? 

 
SIM 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no 
projeto (Cavalcante, 2014, p. 53) 
somente como check list ou teve relação 
com partido adotado? 

 
 
Somente como check list 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no 
discurso quanto à análise do sítio, 
impacto urbano da proposta, 
infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 
2014, p. 53) 

SIM 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município 
local de intervenção (pelo menos Plano 
Diretor e Código de Obras)? 
(Cavalcante, 2014, p. 53) 

SIM 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 

Somente no discurso 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra 
–se representada na implantação, planta 
baixa, cortes, fachadas e/ou 
volumetrias? (Cavalcante, 2014, p. 54). 

A vegetação aparece somente nas 
volumetrias. 
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14. A vegetação encontra-se no 
ambiente interno, no ambiente externo 
ou em ambos? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

Em ambos 

15. O discurso e o projeto descrevem ou 
não o tipo de vegetação utilizada? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Somente no discurso. 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, 
p. 54). 

NÃO 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
Gráfico 2 – Porcentagem da análise da integração do “trabalho interdisciplinar E2NA” 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 20, 

complementado pelo Gráfico 2, ambos acima, o referido trabalho teve uma divisão 

quase que homogenia entre os dados que analisamos, demonstrando com isso que o 

trabalho conteve partes integradas, partes fragmentadas e partes com integração 

parcial. 

7.3.4 Estudo de caso 03: “Trabalho Interdisciplinar” E3NA 

42%

26%

32%

AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO (42%) 
INTEGRAÇÃO TOTAL (26%) 

INTEGRAÇÃO INCOMPLETA (32%)

Ausência da Integração

Integração total

Integração incompleta
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Escola Estadual Emile Auguste Chartier – instituição de ensino médio, pública, 

na linha pedagógica tradicional, situada em uma Área urbana de Interesse Social no 

bairro Aeroporto, município de Mossoró, Rio Grande do Norte (Figura 16- 17). 

 

Figura 26 - Perspectiva digital da escola E3NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E3NA 2014.1. 
 

 

Figura 27 – Zoneamento da escola E3NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E3NA 2014.1 
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 O sumário (Quadro 21) apresenta o programa de necessidade antes do 

zoneamento, passando com isso a ideia de que os autores não tiveram a preocupação 

com ordenamento do projeto. 

 
 
Quadro 21 – Sumário da escola E3NA 

1. APRESENTAÇÃO ..............................................................................................................2 
2. PROBLEMÁTICA ...............................................................................................................2 
3. OBJETIVOS .......................................................................................................................3 
3.1 OBJETIVO GERAL ...........................................................................................................3 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................3 
4. JUSTIFICATIVA .................................................................................................................3 
5. REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................................4 
5.1 Busca de Informações para Concepção do Projeto Escolar ............................................4 
5.2 Acessibilidade e o Espaço Escolar ...................................................................................5 
5.3. Emile Auguste Chartier ....................................................................................................7 
5.4 Proposta Pedagógica Tradicional .....................................................................................8 
6. ESTUDO PRELIMINAR PARA CONCEPÇÃO DO PROJETO .........................................8 
6.1 Identificação do Empreendimento ....................................................................................8 
6.2 Características Específicas do Local ................................................................................9 
6.3 . Prescrições Urbanísticas para a construção da Escola ................................................13 
6.4 Padrões Urbanísticos ......................................................................................................15 
6.5 Dados Geoclimáticos e Ambientais Locais......................................................................15 
6.6. Programa de Necessidades ...........................................................................................18 
6.7. Definição do Conceito do Projeto ...................................................................................21 
6.7.1 Relação Edifício x Aluno................................................................................................21 
6.8 . Zoneamento e Conceito do Projeto ...............................................................................22 
7. METODOLOGIA ...............................................................................................................23 
8. RESULTADOS .................................................................................................................24 
8.1 Memorial Descritivo e Especificações Técnicas de Materiais ........................................25 
9. Memorial Descritivo do Projeto Paisagístico ....................................................................32 
10. Implantação da Obra de Arte no Empreendimento ........................................................39 
11. Relatório de Impacto no Tráfego Urbano (RITUR) .........................................................40 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................................50 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E3NA 2014.1. 

 

Ainda quanto ao programa de necessidade, observamos que aparece muito 

sintético sem informações consideradas importantes no processo do projeto como, 

por exemplo, pré-dimensionamento dos ambientes. 

Para a construção dos objetivos, notamos que cada objetivo específico 

corresponde a um componente curricular, o que enfatiza a ideia de um trabalho 

fragmentado. 

As referências bibliográficas não envolvem todos os componentes, enfatizando 

mais a área de educação, paisagismo, acessibilidade e projeto de arquitetura.  
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Pelo discurso e a representação gráfica percebemos que os principais 

condicionantes do partido/ideia têm relação com o conforto, com o uso de elementos 

vazados na fachada.  

A partir desta percepção, podemos dizer que o partido envolveu poucos 

componentes curriculares e que houve relação entre a proposta e os conceitos e 

métodos descritos no discurso textual. 

O conceito e os princípios do “Design Universal” não foram abordados no 

trabalho e a norma NBR 9050/2004 foi pouco citada no discurso e teve abordagem 

maior na parte gráfica. 

O trabalho não faz referências ao processo de produção do edifício da 

antiguidade à revolução industrial. 

Algumas imagens de ambientes escolares sem identificação foram mostradas 

na qualificação como referência para o projeto. Nesta informação, ficou uma lacuna, 

pois através do que foi mostrado não podemos considerar como referências para o 

trabalho. 

Na apresentação e no relatório houve apresentação do objeto tridimensional 

com a interface e os recursos do CorelDraw (Figura 18). 

 

Figura 28 – Perspectivas digitais da escola E3NA 
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Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E3NA 2014.1. 
 

 

Houve descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto 

somente como “checklist”. 

Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto 

urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos e 

foram observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de 

intervenção considerando o Plano Diretor e Código de Obras de Mossoró. 

Foram observadas as relações do edifício projetado com o entorno somente no 

discurso. 

Nos desenhos, a vegetação encontra–se representada na planta de layout, e 

volumetrias, fazendo-se presente, nos ambientes interno e externo. Somente o 

discurso descreve o tipo de vegetação utilizada. Não é citada ou descrita a vegetação 

preexistente no lote. 

Para a escola E3NA, consideramos como aspectos integrados: a relação entre 

a proposta e os conceitos e métodos descritos no discurso textual; a presença da 

apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw; 

houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da 

proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos; foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção 

no Plano Diretor e Código de Obras e a vegetação encontra-se no ambiente interno e 

externo, totalizando 26% (Quadro 22 e Gráfico 3).  

Quanto aos aspectos que não foram integrados consideramos: a parte escrita 

não faz referências ao processo de produção do edifício da antiguidade à revolução 

industrial; não houve referência a autores/bibliografias apresentadas em estudos de 

precedentes diretos ou indiretos; não ficou claro se houve relação entre a proposta 
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arquitetônica e os estudos de referência realizados; não houve descrição e 

especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto relacionando com o partido 

adotado e sim somente como checklist; não foi citada ou descrita a vegetação 

preexistente no lote e o estudo topográfico do terreno não foi relacionado com a 

definição do partido arquitetônico totalizando 32% (Quadro 22 e Gráfico 3). Os 42% 

foram os aspectos que tiveram integração incompleta (Quadro 22 e Gráfico 3). 

 
Quadro 22 – Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E3NA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de necessidade, 
construção dos objetivos e referência 
bibliográfica os conteúdos que refletem os 
componentes curriculares são apresentados 
de forma separada ou conjuntamente? 

Sumário e programa de necessidade – 
parcialmente integrados. 
Objetivos – fragmentados. 
Referência bibliográfica - não envolve todos os 
componentes.  
 

2. Principais condicionantes do partido/ideia 
têm relação com quais componentes 
curriculares? 

O partido/ideia teve mais relação com o conforto 
ambiental  

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no discurso 
textual? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

Sim 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal. 
A NBR 9050/2004 foi pouco citada no discurso com 
abordagem maior na parte gráfica 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao processo 
de produção do edifício da antiguidade à 
revolução industrial? 

NÃO 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

Não  

7. Há relação entre a proposta arquitetônica 
e os estudos de referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Não  

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os recursos 
do CorelDraw? 

SIM 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no projeto 
(Cavalcante, 2014, p. 53) somente como 
check list ou teve relação com partido 
adotado? 

Somente como check list 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no discurso 
quanto à análise do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, 
p. 53) 

SIM 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município local de 
intervenção (pelo menos Plano Diretor e 

SIM 
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Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Somente no discurso 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra –se 
representada na implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou volumetrias? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

A vegetação aparece somente planta de layout, e 
volumetrias. 

14. A vegetação encontra-se no ambiente 
interno, no ambiente externo ou em ambos? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Em ambos 

15. O discurso e o projeto descrevem ou não 
o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 

Somente no discurso. 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

NÃO 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Gráfico 3 – Porcentagem da análise da integração do “trabalho interdisciplinar E3NA” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 22, 

complementado pelo Gráfico 3, ambos acima, o referido trabalho teve uma divisão 

semelhante a escola E2NA, mostrando uma homogeneidade entre os dados que 

32%

26%

42%

AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO (32%) 
INTEGRAÇÃO TOTAL (26%) 

INTEGRAÇÃO INCOMPLETA (42%)

Ausência da Integração

Integração total

Integração incompleta
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analisamos, demonstrando com isso que o trabalho conteve partes integradas, partes 

fragmentadas e partes com integração parcial. 

7.3.5 Estudo de caso 04: “Trabalho Interdisciplinar” E4NA 

 Centro Educacional Anísio Teixeira – Escola de tempo integral, tendo como 

referência o método de ensino criado ou implantado pelos educadores Anísio Spínola 

Teixeira e Darcy Ribeiro (Figuras 29 a 33).  

 

Figura 29 – Fachada Frontal da escola E4NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4NA 2014.1. 
 
Figura 30 – Fachada Posterior da escola E4NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4NA 2014.1. 
 
Figura 31 – Fachada Lateral Direita da escola E4NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4NA 2014.1. 
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Figura 32 – Fachada Lateral Esquerda da escola E4NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4NA 2014.1. 
 
 

Figura 33 – Planta baixa de paisagismo da escola E4NA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4NA 2014.1. 

 

  

 O sumário apresenta fragmentações como o memorial descritivo aparecendo 

no item 2.0 (Metodologia) e no item 2.5 (Projeto paisagístico), ficando subtendida a 

preocupação em atender os componentes curriculares separadamente (Quadro 23) 

 O programa de necessidade é mostrado simplificado no subitem 2.3 

(memorial descritivo) e no subitem 4.3 (Descrição do projeto arquitetônico) mostrando 

também uma certa fragmentação, pois conforme indicado abaixo na Quadro 23, os 
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subitens citados acima estão respectivamente na metodologia e no relatório de 

impacto sobre o tráfego urbano.  

 Na construção dos objetivos, os conteúdos que refletem os componentes 

curriculares são apresentados de forma conjunta e a referência bibliográfica remete 

somente ao componente curricular Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem e a área 

de educação. 

Quadro 23 -  Sumário da escola E4NA 

1.0 INTRODUÇÃO.................................................................................................................................6 
1.1 APRESENTAÇÃO...............................................................................................................6 
1.2 PROBLEMÁTICA................................................................................................................6 
1.3 OBJETIVO GERAL.............................................................................................................7 
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO...................................................................................................7 
1.5 JUSTIFICATIVA.................................................................................................................7 
1.6 REVISÃO DE LITERATURA..............................................................................................7 
1.7 LOCALIZAÇÃO..................................................................................................................8 

2.0 METODOLOGIA.............................................................................................................................9 
2.1 TOPOGRAFIA....................................................................................................................9 
2.2 OBRA DE ARTE...............................................................................................................10 
2.3 MEMORIAL DESCRITIVO................................................................................................11 
2.4 ACESSIBILIDADE............................................................................................................12 
2.5 PROJETO PAISAGÍSTICO..............................................................................................15 

2.5.1 MEMORIAL DESCRITIVO.............................................................................15 
2.5.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO.........................................................................15 
2.5.3 ESPECIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETAIS...........................................16 

3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS...................................................................................................20 
3.1 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA................................20 

4.0 RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O TRÁFEGO URBANO......................................................37 
4.1 DADOS GERAIS E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO..............................38 
4.2 JUSTIFICATIVA DE INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.......................................39 
4.3 DESCRIÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO............................................................39 
4.4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO............42 
4.5 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO.........................................................................43 
4.6 FREQUÊNCIA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.............................................44 
4.7 ENQUADRAMENTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.........................................................44 
4.8 MEDIDAS MITIGADORAS..............................................................................................45 
4.9 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RITUR............................45 

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS.........................................................................................................47 
6.0 REFERÊNCIAS............................................................................................................................48 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4NA 2014.1. 

 

Não encontramos relações claras dos principais condicionantes do partido/ideia 

com os componentes curriculares. No memorial descritivo, foi informado que “o projeto 

foi elaborado para uma escola em tempo integral, sendo assim possui características 

peculiares a essa visão pedagógica, necessitando de alguns ambientes diferenciados” 

(TRABALHO INTERDISCIPLINAR, E4NA 2014.1, p. 11); porém, esta afirmação não 

foi detalhada, ficando claro que não houve relação entre a proposta e os conceitos e 

métodos descritos no discurso textual. 



151 

 

 

No discurso foram abordadas algumas informações da norma NBR 9050/2004; 

porém, os conceitos e os princípios do “Design Universal” não foram enfocados. 

A parte escrita não faz referências ao processo de produção do edifício da 

antiguidade à revolução industrial. 

No relatório da qualificação foi informado como estudo de referência o método 

de ensino dos educadores Anísio Spínola Teixeira e Darcy Ribeiro; porém, não foram 

apresentados projetos em estudos de precedentes diretos ou indiretos. 

Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do 

CorelDraw através da apresentação oral com utilização de vídeos e imagens. 

Houve descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto 

somente como checklist. 

Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto 

urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos. Foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção 

no Plano Diretor e Código de Obras do município e foram observadas as relações do 

edifício projetado com o entorno. 

A vegetação, que é descrita somente no discurso, encontra-se no ambiente 

interno e externo. Nos desenhos, essa vegetação encontra-se representada na planta 

baixa e volumetrias. Não é citada ou descrita a vegetação preexistente no lote. O 

estudo topográfico do terreno não foi relacionado com a definição do partido 

arquitetônico. 

Para a escola E4NA, consideramos como aspectos integrados: apresentação 

do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw; houve 

referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da 

proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos; foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção 

no Plano Diretor e Código de Obras e a vegetação encontra-se no ambiente interno e 

externo, totalizando 21% (Quadro 24 e Gráfico 4).  

Quanto aos aspectos que não foram integrados, consideramos: sumário; 

programa de necessidade; objetivos; o partido/ideia não mostra relações com os 

componentes curriculares; não há relação entre a proposta e os conceitos e métodos 

descritos no discurso textual; a parte escrita não faz referências ao processo de 

produção do edifício da antiguidade à revolução industrial; não houve referência a 

autores/bibliografias apresentadas em estudos de precedentes diretos ou indiretos; 
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não ficou claro se houve relação entre a proposta arquitetônica e os estudos de 

referência realizados; não houve descrição e especificações técnicas dos materiais 

aplicados no projeto relacionando com o partido adotado e sim somente como 

checklist; não foi citada ou descrita a vegetação preexistente no lote e o estudo 

topográfico do terreno não foi relacionado com a definição do partido arquitetônico 

totalizando 53% (Quadro 24 e Gráfico 4). Os 26% foram os aspectos que tiveram 

integração incompleta (Quadro 24 e Gráfico 4). 

 

Quadro 24 – Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E4NA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de 
necessidade, construção dos objetivos e 
referência bibliográfica os conteúdos que 
refletem os componentes curriculares 
são apresentados de forma separada ou 
conjuntamente? 

Sumário e programa de necessidade – 
fragmentados. 
Objetivos – fragmentados. 
Referência bibliográfica - não envolve 
todos os componentes.  

2. Principais condicionantes do 
partido/ideia têm relação com quais 
componentes curriculares? 

O partido/ideia não mostra relações com 
os componentes curriculares.  

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no 
discurso textual? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

Não 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal. 
A NBR 9050/2004 foi pouco citada no 
discurso com abordagem maior na parte 
gráfica 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução 
Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao 
processo de produção do edifício da 
antiguidade à revolução industrial? 

NÃO 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de 
precedentes diretos ou indiretos? 

Não  

7. Há relação entre a proposta 
arquitetônica e os estudos de referência 
realizados? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

Não  

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os 
recursos do CorelDraw? 

SIM 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no 
projeto (Cavalcante, 2014, p. 53) 

Somente como check list 
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somente como check list ou teve relação 
com partido adotado? 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no 
discurso quanto à análise do sítio, 
impacto urbano da proposta, 
infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 
2014, p. 53) 

SIM 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município 
local de intervenção (pelo menos Plano 
Diretor e Código de Obras)? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

SIM 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Somente no discurso 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra 
–se representada na implantação, planta 
baixa, cortes, fachadas e/ou 
volumetrias? (Cavalcante, 2014, p. 54). 

A vegetação aparece somente planta 
baixa e volumetrias. 

14. A vegetação encontra-se no 
ambiente interno, no ambiente externo 
ou em ambos? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

Em ambos 

15. O discurso e o projeto descrevem ou 
não o tipo de vegetação utilizada? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Somente no discurso. 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, 
p. 54). 

NÃO 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 4 – Porcentagem da análise da integração do “trabalho interdisciplinar E4NA” 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 24, 

complementado pelo Gráfico 4, ambos acima, o referido trabalho teve uma ausência 

de integração maior e o restante ficou dividido entre partes integradas e partes com 

integração parcial. 

7.3.6 Estudo de caso 05: “Trabalho Interdisciplinar” E1MA 

 Escola Estadual Elita Maria Pinheiro – escola pública infantil, implantada em 

uma área urbana de interesse social, em Mossoró, seguindo a linha pedagógica 

tradicional, abrangendo aulas em campo, música, dança, esportes, aula de recreação, 

teatro e hortas para introdução do contato dos alunos com a natureza (Figura 34). 
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Figura 34 – Planta Baixa da escola E1MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E1MA 2014.1 

 

Na qualificação deste trabalho foi apresentado a pesquisa de dois conceitos de 

projetos vencedores de concursos. Os dois projetos pesquisados foram o concurso 

do Complexo do Ministério Público da Paraíba em João Pessoa e o Concurso SESC 

- Franca (Figuras 35 e 36).  
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Figura 35 – Ilustração do concurso do Complexo do Ministério Público da Paraíba em João 
Pessoa 

 
Fonte: Eder Alencar + VMF Arquitetos (Heloísa Melo Moura e William Veras). 
Disponível em: <http://concursosdeprojeto.org/2013/03/31/complexo-do-
ministerio-publico-da-paraiba-em-joao-pessoa-1o-lugar/#jp-carousel-22068>. 
Acesso em: 17 jul 2015. 

 

Figura 36 – Ilustração do Concurso SESC – Franca  

 
Fonte: SIAA – Cesar Shundi Iwamizu Apiacás Arquitetos – 
Anderson Freitas, Acacia Furuya e Pedro Barros. Disponível 
em: <http://concursosdeprojeto.org/2013/04/15/concurso-
sesc-franca-1o-lugar/>. Acesso em: 17 jul 2015. 

 

Na referida pesquisa não existiu análise, somente a compilação do discurso 

dos vencedores do concurso. Neste sentido, ressaltamos que o principal 

condicionante do partido/ideia da escola em análise foi a linha pedagógica tradicional, 

conforme mostra-se a seguir: 

[...] mas o conceito de escola tradicional mudou, não se tem tanta rigidez, e 
com isso elaboramos o projeto da escola Elita Emília Pinheiro. O princípio do 
projeto parte da escola Tradicional com suas respectivas abrangências como: 

http://concursosdeprojeto.org/2013/03/31/complexo-do-ministerio-publico-da-paraiba-em-joao-pessoa-1o-lugar/#jp-carousel-22068
http://concursosdeprojeto.org/2013/03/31/complexo-do-ministerio-publico-da-paraiba-em-joao-pessoa-1o-lugar/#jp-carousel-22068
http://concursosdeprojeto.org/2013/04/15/concurso-sesc-franca-1o-lugar/
http://concursosdeprojeto.org/2013/04/15/concurso-sesc-franca-1o-lugar/
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aulas em campo, música, dança, esportes, aulas de recreação, teatro e 
hortas para a introdução dos alunos a natureza (E1MA, 2014, p. 11). 

No discurso não mostra, mas nota-se pelas imagens, que no processo de 

concepção teve uma preocupação também com a “organização visual da escola”60 

(especificamente no uso das cores) (ver Figura 37). 

 

Figura 37 – Perspectiva digital da escola E1MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E1MA 2014.1 

 

Na descrição do empreendimento, quando os autores citam as características 

funcionais de cada atividade, os mesmos abordam a norma NBR 9050; porém, não 

têm informações de reflexões de acordo com o conceito e os princípios do “Design 

Universal”. 

A parte escrita não faz referências ao processo de produção do edifício da 

antiguidade à revolução industrial. De acordo com o que consideramos necessário à 

integração, podemos dizer que não houve integração do componente curricular 

“História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial”; somente em um 

pequeno trecho do relatório o grupo informou sobre a obra de arte que o professor 

solicitou: “A Obra de Arte Será a replica em bronze de uma escultura situado na cidade 

de São Francisco nos EUA, Estátua de duas crianças lendo em um banco de praça” 

(E1MA, 2014, p. 60). 

                                            

60 O que Lawsson (2011) considera como sendo “restrições formais”. 
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Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do 

CorelDraw. Essas imagens não foram usadas nos slides da apresentação oral e não 

aparecem no relatório; porém, as mesmas foram mostradas em vídeo. Consideramos 

neste caso que houve a integração.  

A descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto foram 

verificados somente como checklist.  

Existem algumas referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, 

impacto urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema 

viário/acessos; porém, de maneira pouca fundamentada, mostrando como sendo mais 

uma preocupação em atender ao componente curricular “Projeto de Urbanismo: 

Instrumentos de Controle”. Como CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO LOCAL, 

os autores do trabalho informam que: 

[...] O bairro Dom Jaime Câmara está situado em uma área de interesse 
social, na qual foi construída sem nenhum tipo de planejamento e é habitado 
por uma população de classe média baixa, onde existem muito poucos 
equipamentos urbanos, na qual falta toda uma estrutura para a melhor 
qualidade de vida de seus habitantes. Uma de suas características principais 
é a falta de segurança e falta saneamento básico em quase todo o bairro [...] 
As ruas que rodeiam o terreno que será localizado o empreendimento são 
acessíveis, pavimentadas e amplas, possibilitando a passagem de veículos, 
e seus estacionamentos serão implantados no projeto da escola. Nas suas 
proximidades, existe uma UBS, uma igreja e uma parada de ônibus (E1MA, 
2014, p. 10, 22-23). 

 Foram colocadas algumas informações na parte escrita sobre as prescrições 

urbanísticas incidentes no município local de intervenção, contudo, apresentam 

alguns documentos do município de Natal conforme citação abaixo: 

LEI Nº. 4.885, DE 07 DE OUTUBRO DE 1997. Dispõe sobre a exigência do 
Relatório de Impacto sobre o Tráfego Urbano para empreendimentos novos, 
ampliações de empreendimentos existentes e alterações de uso de imóveis, 
e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL (E1MA, 
2014, p. 15). 

 Foram observadas as relações do edifício projetado com o entorno muito 

superficial, quando os autores colocam somente descrições sucintas como: 

[...] O terreno está em uma ótima localização, onde se tem acesso a Av. 
Presidente Dutra, que dá continuidade à BR 304, saída para Natal, a qual é 
a capital do estado. A rua principal de acesso, que faz a conectividade entre 
o terreno e a Av. principal é a Friso Benévolo. Em seu entorno, encontram-
se: edificações de alvenaria, ruas pavimentadas, parada de ônibus, posto de 



159 

 

 

saúde, igreja, evangélica, drogaria, escola, creche, praça (E1MA, 2014, p. 
26). 

Poderia ter sido acrescentado algo que pudesse ter interferência na definição 

do partido como informações sobre a vegetação local e sobre o tipo de arquitetura 

existente na área. 

Nos desenhos, a vegetação encontra-se representada na planta baixa e nas 

volumetrias; porém, sem especificações. A localização dessa vegetação é mais no 

ambiente externo do que no interno. A mesma é descrita e especificada somente no 

discurso, ou seja, não tem linha de chamada identificando as plantas como estão 

identificadas no relatório. Não é citada nem descrita a vegetação preexistente do lote. 

O estudo topográfico do terreno não foi relacionado com a definição do partido 

arquitetônico. 

O sumário (Quadro 25) apresenta-se fragmentado, com a preocupação de 

inclusão de alguns componentes curriculares. Com relação a ordem, os itens “estudos 

preliminares”, “definição do conceito de projeto” e “zoneamento” vêm antes do item 

“levantamento do terreno”. Podemos considerar que essa ordem não está tendo 

relação com a integração, pois quando pensamos em componentes curriculares, a 

ordem independe; por outro lado, se pensarmos em atender o projeto, ele deve vir na 

ordem que interessa ao projeto.  

 
Quadro 25 – Sumário do relatório da escola E1MA 

SUMÁRIO 
INTRODUÇÃO........................................................................................................................................4 

1. Problemática.......................................................................................................................................6 

2. Objetivos.............................................................................................................................................7 

2.1 Objetivos gerais................................................................................................................................7 

2.2 Objetivos específicos........................................................................................................................7 

3. Metodologia........................................................................................................................................7 

4. Definiçao do projeto...........................................................................................................................8 

5. O projeto.............................................................................................................................................9 

6. Ritur..................................................................................................................................................12 

7. Levantamento de dados...................................................................................................................20 

8. Visuais..............................................................................................................................................23 

9. Dados geoclimaticos........................................................................................................................23 

10. Estudos preliminares......................................................................................................................25 

11. Definiçao do conceito de projeto....................................................................................................30 

12. Zoneamento ..................................................................................................................................31 

13. Levantameto planimétrico do terreno.............................................................................................32 

14. Descriçao do empreendimento .....................................................................................................33 

15. Acessibilidade................................................................................................................................44 
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16. Memorial descritivo de paisagismo.................................................................................................45 

17. Fluxograma.....................................................................................................................................60 

18. Memorial descritivo de material......................................................................................................63 

19. Conclusao......................................................................................................................................70 

20. Bibliografia......................................................................................................................................71 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1MA 2014.1. 

 

 O programa de necessidade não está no sumário, aparecendo somente na 

descrição do empreendimento. 

Para a descrição do partido não existiu uma identificação, ficando subtendido 

que o mesmo poderia estar no item “definição do projeto” ou “definição do conceito de 

projeto”. Nesses itens, o texto foi repetido e o mesmo trata sobre sociedade e 

educação fugindo do objetivo principal que seria “conceito do projeto”. 

A construção dos objetivos específicos fugiu do objetivo principal que seria o 

desenvolvimento do projeto da escola e destacou a parte educacional ficando assim 

fora do contexto (Quadro 26). 

 
Quadro 26 – Objetivos específicos do relatório da escola E1MA 

Objetivos específicos: 

Propiciar formas para que o aluno compreenda a sua importância no seu meio social; 

Educação de qualidade; 

Infraestrutura adequada pra crianças de 1° á 4° série; 

Acessibilidade para todos os tipos de deficiência; 

Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade e cooperação no ambiente escolar; 

Educação ambiental; 

Atividades pedagógicas procuramos atender às diferenças individuais, indo ao encontro de 

cada criança, considerando seu potencial emocional (Inteligência Emocional) e suas capacidades 

intelectuais (Múltiplas Inteligências). 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E1MA 2014.1. 

 

A referência bibliográfica enfocou somente educação, leis municipais e 

paisagismo, deixando fora os conteúdos que refletem os outros componentes 

curriculares. 

Para a escola E1MA, consideramos como aspectos integrados somente, 

apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw, 

totalizando 5% (Quadro 27 e Gráfico 5). Quanto aos aspectos que não foram 

integrados, consideramos: sumário; programa de necessidade; referência 

bibliográfica fragmentada; objetivos fragmentados; não abordagem do Design 

universal e a acessibilidade no discurso; a parte escrita não faz referências ao 
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processo de produção do edifício da antiguidade à revolução industrial; não 

apresentaram estudos de precedentes ou referência; houve descrição e 

especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto somente como checklist, 

não tendo relação com partido adotado; não foi citada ou descrita a vegetação 

preexistente no lote e o estudo topográfico do terreno não foi relacionado com a 

definição do partido arquitetônico, totalizando 53% (Quadro 27 e Gráfico 5). Os 42% 

foram os aspectos que tiveram integração incompleta (Quadro 27 e Gráfico 5). 

 

Quadro 27: Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E1MA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de necessidade, 
construção dos objetivos e referência 
bibliográfica os conteúdos que refletem os 
componentes curriculares são apresentados 
de forma separada ou conjuntamente? 

Sumário e programa de necessidade  - 
fragmentados. 
Objetivos – fragmentados. 
Referência bibliográfica - fragmentada. 

2. Principais condicionantes do partido/ideia 
têm relação com quais componentes 
curriculares? 

Linha pedagógica e preocupação com a 
“organização visual da escola” 
(especificamente no uso das cores).  

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no discurso 
textual? (Cavalcante, 2014, p. 53).   

Parcialmente 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal. 
Não enfatizou a acessibilidade no discurso. 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao processo 
de produção do edifício da antiguidade à 
revolução industrial? 

NÃO 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

Não apresentaram estudos de precedentes 

7. Há relação entre a proposta arquitetônica 
e os estudos de referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Não apresentaram estudos de referência 

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os recursos 
do CorelDraw? 

SIM 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no projeto 
(Cavalcante, 2014, p. 53)  somente como 
check list ou teve relação com partido 
adotado? 

Somente como checklist 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no discurso 
quanto à análise do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, 
p. 53)   

Parcialmente 
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11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município local de 
intervenção (pelo menos Plano Diretor e 
Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 
53).  

Parcialmente 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Parcialmente 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra –se 
representada na implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou volumetrias? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

A vegetação aparece na planta baixa e nas 
volumetrias. 

14. A vegetação encontra-se no ambiente 
interno, no ambiente externo ou em ambos? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Mais no ambiente externo 

15. O discurso e o projeto descrevem ou não 
o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 

Somente o discurso 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

NÃO 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

 
NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 5 – “Interdisciplinar E1MA” 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 27, 

complementado pelo Gráfico 5, ambos acima, o referido trabalho ficou distribuído 

entre uma grande ausência de integração total e muitos itens com integração 

53%

5%

42%

AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO (53%) 
INTEGRAÇÃO TOTAL (5%) 

INTEGRAÇÃO INCOMPLETA (42%)

Ausência de integração

Integração total

Integração incompleta
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incompleta. Em função deste resultado, consideramos que o grupo não atendeu 

satisfatoriamente a questão da integração. 

7.3.7 Estudo de caso 06: “Trabalho Interdisciplinar” E2MA 

 Escola na linha tradicionalista para o ensino médio denominada Instituto José 

Xavier, valorizando os aspectos da interação social e a prática esportiva (Figura 38). 

 

 

Figura 38 – Perspectivas digitais da Escola E2MA 

 

 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2MA 2014.1. 
 

 

O sumário foi distribuído de uma maneira que demonstrou uma ordem 

considerando o projeto sem fragmentação (Quadro 28). 

Quadro 28 – Sumário da escola E2MA 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................... 5 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 5 

2.1 GERAL ............................................................................................................................................ 5 
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2.2 ESPECÍFICOS ................................................................................................................................ 5 

3. REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................................ 6 

3.1 ENSINO MÉDIO NO BRASIL ......................................................................................................... 6 

3.2 LINHA HISTÓRICA DA ARQUITETURA ESCOLAR DO BRASIL ................................................. 7 

3.3 INSPIRAÇÃO ARQUITETÔNICA PARA O PROJETO ................................................................ 10 

4. OBRA DE ARTE.............................................................................................................................. 12  

5. LEGISLAÇÃO...................................................................................................................................13                                                                          

5.1 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E ESPAÇO PÚBLICO ................................................................. 13 

5.2 ACESSIBILIDADE ........................................................................................................................ 16 

6. PROJETO DO INSTITUTO JOSÉ XAVIER.................................................................................... 20 

6.1 LOCALIZAÇÃO ............................................................................................................................ 20  

6.2 TOPOGRAFIA .............................................................................................................................. 23  

6.2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO................................................................. 24  

6.3 CONCEITO DE PROJETO .......................................................................................................... 26 

6.4 JOSÉ XAVIER DE OLIVEIRA ...................................................................................................... 27  

6.5 PROGRAMA DE NECESSIDADES E ZONEAMENTO ............................................................... 28 

6.6 ASPECTOS AMBIENTAIS ........................................................................................................... 28  

6.7 AMBIENTES ................................................................................................................................ 30 

6.8 PAISAGISMO ............................................................................................................................... 41 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................... 56 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 57 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2MA 2014.1. 

 

Para a elaboração do programa de necessidade foi feito um zoneamento 

(Figura 39) e quadros (Modelo na Figura 40) para cada ambiente, considerando o 

programa de ensino, ventilação, insolação e os usuários. Este processo demonstra 

um embasamento maior com a própria definição do partido.  

 
Figura 39 – Zoneamento da escola E2MA 

 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2MA 2014.1. 



165 

 

 

 
 

Figura 40 – Modelo de sala de aula para 30 alunos e um professor 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2MA 2014.1. 

 

Os objetivos foram construídos considerando a integração e as referências, 

envolvendo os diversos conteúdos do período. Nos condicionantes do partido ficou 

claro que além dos itens citados acima também foram considerados referências ao 

átrio, elemento clássico da arquitetura romana, o que podemos considerar a relação 

com o componente curricular, “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução 

Industrial” (Figura 41). Essa informação aprece no discurso e na proposta 

arquitetônica da escola. 

 

Figura 41 – Planta de Layout  

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E2MA 2014.1. 
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O discurso não tratou do design universal; porém, a NBR 9050 foi bem 

destacada tanto no discurso como na parte gráfica. 

Na parte da qualificação, um dos itens enfocado foi a pesquisa de conceitos de 

projetos de escolas e o projeto que chamou mais atenção para o grupo foi o da Escola 

Padrão Brasil Profissionalizado, projetada pelos arquitetos Paulo Cabral e Viviane 

Kawasaki (Figura 42). 

 
Figura 42 – Escola Padrão Brasil Profissionalizado, projetada pelos arquitetos 
Paulo Cabral e Viviane Kawasaki 

 
Fonte: Blog Cosmopolita. Disponível em: <http://cosmopolita-
arq.blogspot.com.br/2012/06/aprendizagem-x-espaco-fisico-
escolar.html>. Acesso em: 19 jul 2015. 

 Nos desenhos, a vegetação encontra–se representada na implantação, em 

pranchas de layout e volumetrias. No discurso, os autores mostram que consideraram 

a vegetação pré-existente, conforme transcrição abaixo: 

A idealização do projeto paisagístico do Instituto José Xavier teve início com 
a avaliação das condições topográficas do terreno, que se apresenta de 
forma plana, com área bem delimitada, com ausência de vegetação pré-
existente e presença de abastecimento de água facilitando desta forma a 
implantação da proposta (“TRABALHO INTERDISCIPLINAR”, E2MA 2014.1). 

 Para a escola E2MA, consideramos como aspectos integrados: o sumário; 

programa de necessidade; construção dos objetivos e referência bibliográfica onde os 

conteúdos que refletem os componentes curriculares são apresentados de forma 

conjunta; existe relação entre a proposta e os conceitos e métodos descritos no 

discurso textual; a parte escrita faz referências ao processo de produção do edifício 

da antiguidade à revolução industrial; há referência a autores/bibliografias 

apresentadas em estudos de precedentes diretos indiretos; há relação entre a 

proposta arquitetônica e os estudos de referência realizados; houve apresentação do 

objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw na apresentação; 
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houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da 

proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos; foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção 

considerando o Plano Diretor e Código de Obras; a vegetação encontra-se no 

ambiente interno e externo; existiu a preocupação em conferir e descrever a situação 

da vegetação preexistente no lote, que no caso foi informado que não possuía. Como 

aspectos integrados totalmente tivemos 63% (Quadro 29 e Gráfico 6).  

Quanto aos aspectos que não foram integrados, consideramos: houve 

descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto somente como 

“check list” e o estudo topográfico do terreno que não foi relacionado com a definição 

do partido arquitetônico, totalizando 11% (Quadro 29 e Gráfico 6. Os 26% foram os 

aspectos que tiveram integração incompleta (Quadro 29 e Gráfico 6)). 

 
Quadro 29 – Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E2MA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de necessidade, 
construção dos objetivos e referência 
bibliográfica os conteúdos que refletem os 
componentes curriculares são apresentados 
de forma separada ou conjuntamente? 

Sumário e programa de necessidade – com 
características de integração. 
Objetivos – Ok. 
Referência bibliográfica - Ok. 

2. Principais condicionantes do partido/ideia 
têm relação com quais componentes 
curriculares? 

Relação com os componentes, projeto de 
arq. e história.    

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no discurso 
textual? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

Ok 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal, porém 
enfatizou a acessibilidade no discurso e na 
parte gráfica. 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao processo 
de produção do edifício da antiguidade à 
revolução industrial? 

Sim 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

Ok 

7. Há relação entre a proposta arquitetônica 
e os estudos de referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Ok 

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os recursos 
do CorelDraw? 

Sim. Na apresentação. 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no projeto 
(Cavalcante, 2014, p. 53) somente como 

Somente como check list 
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check list ou teve relação com partido 
adotado? 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no discurso 
quanto à análise do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, 
p. 53)   

Ok 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município local de 
intervenção (pelo menos Plano Diretor e 
Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

Ok 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Parcialmente 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra –se 
representada na implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou volumetrias? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

A vegetação aparece na planta baixa, layout 
e nas volumetrias. 

14. A vegetação encontra-se no ambiente 
interno, no ambiente externo ou em ambos? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Em ambos 

15. O discurso e o projeto descrevem ou não 
o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 

Somente o discurso 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

Sim 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Gráfico 6 – interdisciplinar E2MA 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

11%

63%

26%

AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO (11%) 
INTEGRAÇÃO TOTAL (63%)

INTEGRAÇÃO INCOMPLETA (26%)

Ausência de integração

Integração total

Integração incompleta
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 Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 29, 

complementado pelo Gráfico 6, ambos acima, o referido trabalho demonstrou uma 

integração total maior com partes fragmentadas como falamos no decorrer da análise. 

Podemos considerar neste trabalho que o grupo teve uma performance mais próxima 

da integração total. 

7.3.8 Estudo de caso 07: “Trabalho Interdisciplinar” E3MA 

 Escola pública de alfabetização para jovens e adultos de acordo com a linha 

pedagogia de Freinet (Escola Celestin Freinet) (Figuras 43 e 44). 

 

Figura 43 – Planta baixa humanizada da escola E3MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E3MA 2014.1. 
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Figura 44 - Perspectiva digital da escola E3MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E3MA 2014.1 

 

 

No sumário do referido projeto, os itens “Caracterização da área de implantação 

do empreendimento” e “Topografia do terreno” estão localizados depois do item, 

“Descrições do projeto arquitetônico”, quando na realidade deveriam vir antes para 

que pudéssemos considerar que houve um processo do projeto sem fragmentação 

(Quadro 30). 
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Quadro 30 – Sumário da escola E3MA 

1.Introdução 7 

1.1 Apresentação 8 

1.2 Problemática 8 

1.3 Objetivos 8 

1.3.1 Objetivo geral 8 

1.3.2 Objetivos específicos 8 

1.4 Justificativa 9 

2. Escola Alfabetizadora Célestin Freinet 9 

2.1 Características do empreendimento 9 

2.1.1 Proposta pedagógica 9 

2.1.2 Programa de necessidades 11 

2.2 Relatório de Impacto no Tráfego Urbano – RITUR 12 

2.2.1 Dados do empreendedor responsável 12 

2.2.2 Descrições do projeto arquitetônico (ambientes, área, fluxograma/organograma) 13 

2.2.3 Caracterização da área de implantação do empreendimento 15 

2.2.3.1 Vias de acesso primário ao empreendimento 15 

2.2.3.2 Vias de acesso secundário ao empreendimento 16 

2.2.3.3 Sistema de transporte público 16 

2.2.4 Informações sobre a capacidade de funcionamento do empreendimento 18 

2.2.4.1 Horário e períodos de funcionamento 18 

2.2.4.2 Estimativa populacional do empreendimento 18 

2.2.4.3 Frequência de remoção de resíduos sólidos 19 

2.2.5 Enquadramento na legislação vigente  19 

2.2.6 Medidas mitigadoras 20 

2.2.7 Profissionais responsáveis pela elaboração do RITUR 20 

2.3 Condicionantes físicas do entorno 21 

2.3.1 Dados ambientais e geoclimáticos locais 21 

2.4 Topografia do terreno 24 

2.5 Memorial descritivo dos materiais de construção 25 

2.5.1 Elementos construtivos 25 

2.5.2 Elementos da cobertura 25 

2.5.3 Esquadrias 25 

2.5.3.1 Janelas de alumínio 25 

2.5.3.2 Porta de vidro 26 

2.5.3.3 Portas de madeira 26 

2.5.4 Revestimentos  26 

2.5.4.1 Paredes externas 26 

2.5.4.2 Paredes internas – áreas secas 26 

2.5.5 Pisos 27 

2.5.5.1 Piso em cerâmica 27 

2.5.5.2 Piso Gold 27 

2.5.5.3 Piso tátil – Direcional e de Alerta 27 

2.5.6 Tetos 27 

2.5.7 Pergolados 27 

2.5.7.1 Pergolados de madeira 27 

2.5.7.2 Pergolados de concreto 28 

2.5.8 Elétrica 28 
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2.5.8.1 Instalações de cabeamento estrutural 28 

2.5.8.2 Instalações de climatização 28 

2.5.9 Hidráulica 28 

2.5.9.1 Instalações de água fria 28 

2.5.9.2 Louças e Metais 28 

2.6 Acessibilidade 29 

2.7 Projeto paisagístico 35 

2.7.1 Estacionamento 36 

2.7.2 Área verde 01 37 

2.7.3 Área verde 02 38 

2.7.4 Horta 40 

2.8 Obra de arte 42 

2.9 Metodologia 42 

2.10 Resultados 43 

3. Considerações finais 44 

4. Referências bibliográficas 45 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E3MA 2014.1. 

 

 Não temos muita informação a respeito do programa de necessidade, pois o 

mesmo ficou resumido a dois pequenos parágrafos. Na construção dos objetivos, 

aparece relação somente com o componente curricular “Projeto de arquitetura: 

acessibilidade”. Na referência bibliográfica foram abordados os componentes “Projeto 

de Arquitetura: acessibilidade, Projeto de Urbanismo: instrumentos de controle e 

Projeto especial: arquitetura da paisagem.  

  Os principais condicionantes do partido/ideia têm mais relação com o 

componente “Projeto de arquitetura: acessibilidade” e o componente de conforto de 

períodos anteriores, conforme vemos no discurso:  

A escola alfabetizadora Celéstin Freinet foi projetada em função dos aspectos 
ambienteis, tendo em vista obter o melhor aproveitamento das condições 
climáticas da região. Possui a predominância de linhas retas, e prédios 
individuais o que proporciona uma maior área livre para abertura de vãos para 
iluminação e ventilação natural. Possui ampla área verde (TRABALHO 
INTERDISCIPLINAR, E3MA 2014.1). 

 A predominância de linhas retas e os prédios individuais é percebido na 

concepção do projeto (Figura 45); porém, a parte de conforto não foi detalhada no 

projeto, ficando assim subtendido que a relação entre a proposta e os conceitos e 

métodos descritos no discurso não ficaram claros. 
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Figura 45 – Perspectiva digital da escola E3MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E3MA 2014.1. 

 

 Não foram mencionados o conceito e os princípios do “Design Universal”; 

porém, a norma NBR 9050/2004 foi relacionada no discurso e na parte gráfica. 

 A parte escrita não faz referências ao processo de produção do edifício da 

antiguidade à revolução industrial. Não foi mostrado estudos de precedentes e, 

portanto, não houve relação entre a proposta arquitetônica e estudos de referência 

realizados. 

 Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos 

do CorelDraw na apresentação e na parte gráfica. 

 Houve descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto 

somente como checklist. 

 Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto 

urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos. Foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção, 

sendo considerado o Plano Diretor e o Código de Obras. Foram observadas também 

as relações do edifício projetado com o entorno. 

 Nos desenhos, a vegetação encontra–se pouco representada, aparecendo 

somente na planta baixa. Quanto aos ambientes que a mesma está presente são os 

externos, sem especificações, o que vai de encontro ao discurso referenciado acima, 

considerando que o projeto foi definido em função dos aspectos ambientais. A 

vegetação utilizada é descrita mais no discurso e, como já informado acima, o projeto 

pouco mostra essa vegetação. Não foi citada ou descrita a vegetação preexistente no 

lote. As informações topográficas do terreno foram mínimas e não foi relacionado com 

a definição do partido arquitetônico. 

 Para a escola E3MA, consideramos como aspectos integrados: houve 

apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw na 

apresentação; houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, 
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impacto urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema 

viário/acessos; foram observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município 

local de intervenção considerando o Plano Diretor e Código de Obras e foram 

observadas as relações do edifício projetado com o entorno. Como aspectos 

integrados totalmente tivemos 21% (Quadro 31 e Gráfico 7).  

 Quanto aos aspectos que não foram integrados, consideramos: sumário e 

programa de necessidade muito fragmentados; a parte escrita não faz referências ao 

processo de produção do edifício da antiguidade à revolução industrial; não há 

referência a autores/bibliografias apresentadas em estudos de precedentes diretos ou 

indiretos; não há relação entre a proposta arquitetônica e os estudos de referência 

realizados; a descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto 

somente apareceu somente como checklist; a vegetação aparece muito pouco na 

parte gráfica; não foi citada ou descrita a vegetação preexistente no lote e o estudo 

topográfico do terreno que não foi relacionado com a definição do partido 

arquitetônico, totalizando 42% (Quadro 31 e Gráfico 7). Os 37% foram os aspectos 

que tiveram integração incompleta (Quadro 31 e Gráfico 7). 

 

Quadro 31: Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E3MA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de necessidade, 
construção dos objetivos e referência 
bibliográfica os conteúdos que refletem os 
componentes curriculares são apresentados 
de forma separada ou conjuntamente? 

 
Sumário e programa de necessidade – 
fragmentados. 
Objetivos – relação somente c/ proj de arq. 
Referência bibliográfica – somente 3 
componentes. 
 

2. Principais condicionantes do partido/ideia 
têm relação com quais componentes 
curriculares? 

Relação somente com os componentes, 
projeto de arq. e conforto.    

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no discurso 
textual? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

Pouca relação 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal, porém 
enfatizou a acessibilidade no discurso e na 
parte gráfica. 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao processo 
de produção do edifício da antiguidade à 
revolução industrial? 

 
Não 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

 
Não 

7. Há relação entre a proposta arquitetônica 
e os estudos de referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

 
Não 
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Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os recursos 
do CorelDraw? 

Sim. Na apresentação. 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no projeto 
(Cavalcante, 2014, p. 53) somente como 
check list ou teve relação com partido 
adotado? 

Somente como check list 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no discurso 
quanto à análise do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, 
p. 53)   

Ok 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município local de 
intervenção (pelo menos Plano Diretor e 
Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

Ok 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Ok 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra –se 
representada na implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou volumetrias? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

A vegetação aparece muito pouco na parte 
gráfica. 

14. A vegetação encontra-se no ambiente 
interno, no ambiente externo ou em ambos? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Mais no ambiente externo 

15. O discurso e o projeto descrevem ou não 
o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 

Somente o discurso 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

Não 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 7 – Interdisciplinar E3MA 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ausência de integração

Integração total
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 Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 31, 

complementado pelo Gráfico 7, ambos acima, o referido trabalho teve pouca 

integração e o restante ficou dividido quase que igualmente entre partes não 

integradas e partes com integração parcial.  

7.3.9 Estudo de caso 08: “Trabalho Interdisciplinar” E4MA 

 Escola Poli Language – Escola de idiomas destinada a adultos dispondo de 

módulos com quatro níveis, sendo três com duração de 180 horas por semestre e um 

com 200 horas: Starter, Elementary, Pre-intermediate e Advanced (200 horas). A 

referida escola propõe quatro línguas: Português, Inglês, Espanhol e Francês (Figura 

46). 

 

Figura 46 – Perspectiva digital da escola E4MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4MA 2014.1. 

  

 O relatório não mostrou o sumário, e as páginas não estão numeradas; porém, 

na distribuição dos itens no relatório temos uma sequência que está sendo mostrado 

no Quadro 32. 

 

Quadro 32 – Sumário da escola E4MA 

1. INTRODUÇÃO 
2. Convênio de descontos e bolsas com parcerias 
2.1 A mais estudo 
3. INDICADORES METODOLÓGICOS 
4. OBJETIVO DO PROJETO 
5. DESCRICÃO DA OBRA DE ARTE 
5.1Disposições da Lei Municipal 427/89 de 20 de abril de 1989 
5.2Arte bizantina 
6. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 
7. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 
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8. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DO TERRENO 
1.1Apresentação 

2. Dados gerais e caracterização do empreendimento 

2.1 Dados do empreendedor responsável 

PARTIDO ARQUITETÔNICO 

Normas que foram adotadas no projeto 

CÓDIGO DE OBRAS DA CIDADE DE MOSSORÓ 

A importância do espaço escolar 

Salas de aula 

Espaço físico da escola de línguas 

Estudo de insolação 

Base natural, ventos predominantes 

Áreas do terreno 

2.2 Justificativas de instalação do empreendimento 

2.3 Descrição do projeto arquitetônico (ambientes, área, zoneamento/organograma) 

Organograma 

Zoneamento 

3. Caracterização da área de implantação do empreendimento 

3.1 Vias de acessos primárias ao empreendimento 

3.2 vias de acessos secundárias ao empreendimento 

3.3 Sistemas de transporte publico 

4. Informações sobre a capacidade de funcionamento do empreendimento 

4.1 Horários e períodos de funcionamento 

4.2 Frequência de remoção de resíduos sólidos 

5. Enquadramento na legislação vigente 

6. Medidas mitigadoras 

9. MEMORIAL DESCRITIVO 

9.1 SISTEMA CONSTRUTIVO 

9.2 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

9.3 SEQUENCIA DE EXECUÇÃO  DAS FUNDAÇÕES 

9.4 Normas Técnicas relacionadas 

9.5 COBERTURA 

ESQUADRIAS 

REVESTIMENTOS 

ACESSIBILIDADE 

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Estudo da carta solar 

13. PAISAGISMO 

1.3 Teoria das cores 

1.3.1 Harmonização das cores 

1.4 Manutenção paisagística 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4MA 2014.1. 
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 Observamos que o sumário está muito fragmentado, pois além dos itens e 

subitens aparecerem desordenados, não obedeceram uma padronização. O 

programa de necessidade aparece em um quadro bem sintético, somente com o nome 

dos ambientes e suas respectivas áreas e não está denominado como programa de 

necessidades. 

 Quantos aos objetivos, foi mostrado somente o objetivo geral como sendo, 

Desenvolver uma escola funcional e moderna de idiomas para um público 
alvo no Bairro Santa Delmira na cidade de Mossoró garantindo no espaço 
uma boa qualidade de ensino, conforto, segurança e adaptações tecnológicas 
adequadas com as ferramentas mais modernas do mercado atual 
(TRABALHO INTERDISCIPLINAR, E4MA 2014.1). 

 Como não temos objetivos específicos, nós consideramos que o único 

objetivo presente no trabalho foi construído de forma fragmentada. A referência 

bibliográfica mostra somente links de sites e engloba mais a parte de paisagismo. 

 Nos indicadores metodológicos, os autores informam que os principais 

condicionantes do partido/ideia foram: segurança, estilo moderno, áreas amplas com 

adaptações de acordo com as devidas funções, materiais de tecnologia avançada, 

conforto térmico, acústico e luminoso, acessibilidade e paisagismo.  

 Os mesmos informam, também, que o projeto foi baseado nos seguintes 

critérios: interação entre os blocos, facilitando o acesso; segurança física; interação 

visual por meio de elementos de transparência como instalação de vidros nas 

fachadas e equipamentos destinados ao uso de adultos e deficientes físicos, 

respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, 

bancadas e acessórios em geral. 

Como parâmetros funcionais e estéticos, foram considerados: o programa 

arquitetônico, elaborado com base no número de usuários e nas necessidades 

operacionais cotidianas da escola; a setorização dos conjuntos funcionais em blocos 

e previsão dos principais fluxos e circulações; volumetria dos blocos; áreas e 

proporções dos ambientes internos; dimensionamento dos ambientes; tipologia das 

coberturas; dimensionamento das esquadrias; elementos arquitetônicos de identidade 

visual; funcionalidade dos materiais de acabamentos; especificações das cores de 

acabamentos.  

Conforme o discurso acima, os autores procuraram relacionar uma abrangência 

maior com os componentes curriculares; porém, no projeto não fica tão clara esta 
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abrangência de alguns itens como, por exemplo, a adoção de materiais de tecnologia 

avançada e a interação visual por meio de elementos de transparência não estão 

explícitos e, se estivessem, iriam de encontro com a parte de conforto térmico porque 

a região de implantação do projeto é uma região de temperaturas muito altas e não 

condiz com fachadas de vidros. 

Um detalhe interessante neste projeto foi o formato do terreno, enfatizado pelos 

autores. Suas dimensões formam um polígono irregular e foi bem aproveitado, 

conforme mostram as Figuras 47 e 48. 

 

Figura 47 - Implantação da escola E4MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4MA 2014.1. 
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Figura 48 – Zoneamento da escola E4MA 

 

Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4MA 2014.1. 

  

  

 O trabalho não abordou o conceito e os princípios do “Design Universal” e a 

norma NBR 9050/2004 não foi enfocada no discurso como deveria. Na parte gráfica, 

é representada em uma planta baixa, mas não está bem nítido porque o desenho ficou 

pequeno. 

 A parte escrita não faz referências ao processo de produção do edifício da 

antiguidade à revolução industrial. 

 No período da qualificação, o grupo fez um estudo de precedentes direto em 

uma escola de idiomas situada em Mossoró – Skhill idiomas. Neste estudo foi 

analisado o programa de necessidades, observações gerais sobre os ambientes, 

dimensionamento dos ambientes, metodologia de ensino; todavia, não há referência 

a autores/bibliografias apresentadas em estudos de precedentes, mas o processo do 

projeto foi feito considerando essa pesquisa. 

 Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos 

do CorelDraw na apresentação (Figuras 49 e 50). 
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Figura 49 – Perspectiva digital da escola E4MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar” E4MA 2014.1 
 
 
Figura 50 – Perspectiva digital da escola E4MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E4MA 2014.1. 

 

 

Houve descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto 

somente como checklist. 

Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto 

urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos. Foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção 

considerando o Plano Diretor e Código de Obras. Não foram observadas as relações 

do edifício projetado com o entorno. 

Nos desenhos, a vegetação encontra–se representada na implantação, planta 

de layout e um pouco nas volumetrias, mas nas plantas o desenho não está muito 

legível devido a escala.  
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A vegetação aparece mais no ambiente externo e um pouco no ambiente 

interno. O discurso descreve o tipo de vegetação utilizada; porém, o desenho mostra 

de uma maneira não legível. 

Foram mostradas sucintas informações da topografia do terreno, não 

relacionando-as a definição do partido arquitetônico. 

Para a escola E4MA, consideramos como aspectos integrados: a apresentação 

do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw na apresentação; 

houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da 

proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos; foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção 

considerando o Plano Diretor e Código de Obras e nos desenhos a vegetação 

encontra–se representada nas plantas e volumetrias. Como aspectos integrados 

totalmente tivemos 22% (Quadro 33 e Gráfico 8).  

Quanto aos aspectos que não foram integrados, consideramos: sumário; 

programa de necessidade; objetivos e referências bibliográficas muito fragmentados; 

a parte escrita não faz referências ao processo de produção do edifício da antiguidade 

à revolução industrial; a descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados 

no projeto somente apareceu somente como checklist; não foi citada ou descrita a 

vegetação preexistente no lote e o estudo topográfico do terreno que não foi 

relacionado com a definição do partido arquitetônico, totalizando 44% (Quadro 33 e 

Gráfico 8). Os 33% foram os aspectos que tiveram integração incompleta (Quadro 33 

e Gráfico 8). 

 
Quadro 33 – Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E4MA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de necessidade, 
construção dos objetivos e referência 
bibliográfica os conteúdos que refletem os 
componentes curriculares são apresentados 
de forma separada ou conjuntamente? 

 
Sumário e programa de necessidade – 
fragmentados. 
Objetivos – fragmentados. 
Referência bibliográfica – enfoca mais o 
paisagismo. 
 

2. Principais condicionantes do partido/ideia 
têm relação com quais componentes 
curriculares? 

Relação com mais componentes, porem só 
fica visível no discurso. 

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no discurso 
textual? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

Pouca relação 
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4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal e a 
acessibilidade não foi muito enfocada no 
discurso mas é mostrado informações na 
parte gráfica. 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao processo 
de produção do edifício da antiguidade à 
revolução industrial? 

Não 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

Não 

7. Há relação entre a proposta arquitetônica 
e os estudos de referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Tem alguma relação porque foi feita 
pesquisa para depois projetar 

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os recursos 
do CorelDraw? 

Sim. Na apresentação. 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no projeto 
(Cavalcante, 2014, p. 53) somente como 
check list ou teve relação com partido 
adotado? 

Somente como checklist 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no discurso 
quanto à análise do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, 
p. 53) 

Ok 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município local de 
intervenção (pelo menos Plano Diretor e 
Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

Ok 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Não 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra –se 
representada na implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou volumetrias? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Nas plantas e perspectivas. 

14. A vegetação encontra-se no ambiente 
interno, no ambiente externo ou em ambos? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Mais no ambiente externo 

15. O discurso e o projeto descrevem ou não 
o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 

O discurso descreve e o desenho mostra 
não muito legível 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

Não 

Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 8 - Interdisciplinar E4MA 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Conforme as análises, apresentamos um resumo no Quadro 33, 

complementado pelo e o Gráfico 8, ambos acima. O referido trabalho tem um resultado 

geral semelhante à escola E3MA com pouca integração e o restante ficou dividido 

quase que igualmente entre partes não integradas e partes com integração parcial. 

7.3.10 Estudo de caso 09: “Trabalho Interdisciplinar” E5MA 

 Escola Estadual Prelúdio – Escola abrangendo o ensino fundamental e o 

ensino médio na linha pedagógica construtivista (Figura 51).  

 

Figura 51 – Perspectiva digital da escola E5MA 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E5MA 2014.1. 

 No sumário (Quadro 34), programa de necessidade, construção dos objetivos 

e na referência bibliográfica, os conteúdos que refletem os componentes curriculares 

são apresentados de forma conjunta.  

45%
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INTEGRAÇÃO TOTAL (22%)
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Quadro 34 – Sumário da escola E5MA 

1. INTRODUÇÃO...............................................................................................................................4 
2. OBJETIVO.....................................................................................................................................5 
3. ESTUDO DE REFERÊNCIA..........................................................................................................6 
4. MÉTODO DE ENSINO...................................................................................................................7 
5. INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS........................................................................................................7 
6. LOCALIZAÇÃO..............................................................................................................................9 
7. JUSTIFICATIVA DE INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO...................................................10 
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Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E5MA 2014.1, 

 

 Principais condicionantes do partido/ideia têm relação com o componente 

curricular, “Projeto de arquitetura: acessibilidade” e existiu uma preocupação em 

tentar relacionar com os componentes curriculares “História da arquitetura: da 

antiguidade à revolução industrial” e “Projeto especial: arquitetura da paisagem”. 

Enfatiza-se essa ação quando os autores colocam um item no sumário, “Influências 

Históricas”, e informam que o projeto teve influência da cultura romana, colocando que 

partes da estrutura física da escola foram projetadas tendo como centro um espaço 

que eles chamam de atrium (Figura 52), e de forma indireta através do uso das 

platibandas. Esta colocação mostra um pouco a relação entre a proposta e os 

conceitos e métodos descritos no discurso textual e mostra a parte escrita fazendo 

referências ao processo de produção do edifício da antiguidade à revolução industrial. 

E, quanto ao projeto paisagístico, eles também colocam um item no sumário, “critérios 

para a escolha do projeto paisagístico”, onde informam que o projeto prevê a 
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funcionalidade quanto ao sombreamento, aumento da umidade do ar, redução de 

ruídos e o conforto térmico no interior da edificação.  

 

Figura 52 – Planta baixa dos pavimentos superior e inferior da escola E5MA 

 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E5MA 2014.1. 

 



187 

 

 

 O trabalho não abordou o conceito e os princípios do “Design Universal”, mas 

enfoca a norma NBR 9050/2004 no discurso na parte gráfica, apesar de alguns erros 

de representação. 

 Como estudo de referências, foi usado o caso dos CIEP’s projetado por Oscar 

Niemeyer; porém, não há referência a autores/bibliografias apresentadas em estudos 

de precedentes. O projeto também mostra relação entre a proposta arquitetônica e os 

estudos de referência realizados quando eles usam a divisão dos blocos inspirados 

na distribuição dos CIEP’s. 

 Houve apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos 

do CorelDraw, na parte da apresentação (Figura 53). 

 

Figura 53 – Perspectivas da escola E5MA 

 

 
Fonte: “Trabalho interdisciplinar”, E5MA 2014.1. 

 

 Houve descrição e especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto 

somente como checklist. 
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Houve referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto 

urbano da proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos. Foram 

observadas as prescrições urbanísticas incidentes no município local de intervenção 

e foram observadas as relações do edifício projetado com o entorno. 

Nos desenhos, a vegetação encontra–se representada na implantação, planta 

baixa, cortes e volumetrias. A vegetação encontra-se no ambiente interno e externo. 

O discurso e o projeto descrevem o tipo de vegetação utilizada. Não é citada ou 

descrita a vegetação preexistente no lote. O estudo topográfico do terreno não foi 

relacionado com a definição do partido arquitetônico. 

Para a escola E5MA, consideramos como aspectos integrados: sumário; 

programa de necessidade; objetivos; referência bibliográfica; relação entre a proposta 

e os conceitos e métodos descritos no discurso textual; a parte escrita faz referências 

ao processo de produção do edifício da antiguidade à revolução industrial; há relação 

entre a proposta arquitetônica e os estudos de referência realizados; houve 

apresentação do objeto tridimensional com a interface e os recursos do CorelDraw; 

referências contidas no discurso quanto à análise do sítio, impacto urbano da 

proposta, infraestrutura existente, bem como sistema viário/acessos; prescrições 

urbanísticas incidentes no município local de intervenção; foram observadas as 

relações do edifício projetado com o entorno, nos desenhos a vegetação encontra–se 

representada na implantação, planta baixa, cortes, e volumetrias, a vegetação 

aparece no ambiente interno e externo e o discurso e o projeto descrevem o tipo de 

vegetação utilizada, totalizando 68% (Quadro 54 e Gráfico 9).  

Aspectos que não foram integrados, consideramos: não há referência a 

autores/bibliografias apresentadas em estudos de precedentes; houve descrição e 

especificações técnicas dos materiais aplicados no projeto somente como checklist; 

não foi citada ou descrita a vegetação preexistente no lote e o estudo topográfico do 

terreno não foi relacionado com a definição do partido arquitetônico, totalizando 21% 

(Quadro 35 e Gráfico 9). Os 11% restantes foram os aspectos que tiveram integração 

incompleta (Quadro 35 e Gráfico 9). 

 
Quadro 35 – Resumo da análise do produto final dos “trabalhos interdisciplinares” 

E5MA 

Componente curricular “Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Parâmetros para análises Síntese da análise 

1. No sumário, programa de necessidade, 
construção dos objetivos e referência 
bibliográfica os conteúdos que refletem os 

Sumário e programa de necessidade - ok 
Objetivos ok  
Referência bibliográfica – ok. 
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componentes curriculares são apresentados 
de forma separada ou conjuntamente? 

 

2. Principais condicionantes do partido/ideia 
têm relação com quais componentes 
curriculares? 

Relação com os componentes, projeto de 
arquitetura, história e paisagismo. 

3. Há relação entre a proposta e os 
conceitos e métodos descritos no discurso 
textual? (Cavalcante, 2014, p. 53). 

ok 

4. Abordou o conceito e os princípios do 
“Design Universal” e a norma NBR 
9050/2004? 

Não abordou o Design universal e a 
acessibilidade foi enfocada no discurso e na 
parte gráfica. 

Componente curricular “História da arquitetura: da Antiguidade a Revolução Industrial 

5. A parte escrita faz referências ao processo 
de produção do edifício da antiguidade à 
revolução industrial? 

Sim 

6. Há referência a autores/bibliografias 
apresentadas em estudos de precedentes 
diretos ou indiretos? 

Não 

7. Há relação entre a proposta arquitetônica 
e os estudos de referência realizados? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

ok 

Componente curricular “Apresentação Gráfica de Projetos” 

8. Houve apresentação do objeto 
tridimensional com a interface e os recursos 
do CorelDraw? 

Sim. Na apresentação. 

Componente curricular “Materiais de Construção” 

9. Houve descrição e especificações 
técnicas dos materiais aplicados no projeto 
(Cavalcante, 2014, p. 53) somente como 
check list ou teve relação com partido 
adotado? 

Somente como check list 

Componente curricular “Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle” 

10. Houve referências contidas no discurso 
quanto à análise do sítio, impacto urbano da 
proposta, infraestrutura existente, bem como 
sistema viário/acessos? (Cavalcante, 2014, 
p. 53)   

Ok 

11. Foram observadas as prescrições 
urbanísticas incidentes no município local de 
intervenção (pelo menos Plano Diretor e 
Código de Obras)? (Cavalcante, 2014, p. 
53). 

Ok 

12. Foram observadas as relações do 
edifício projetado com o entorno? 
(Cavalcante, 2014, p. 53). 

Ok 

Componente curricular “Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem” 

13. Nos desenhos a vegetação encontra –se 
representada na implantação, planta baixa, 
cortes, fachadas e/ou volumetrias? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Nas plantas, cortes e perspectivas. 

14. A vegetação encontra-se no ambiente 
interno, no ambiente externo ou em ambos? 
(Cavalcante, 2014, p. 54). 

Em ambos. 

15. O discurso e o projeto descrevem ou não 
o tipo de vegetação utilizada? (Cavalcante, 
2014, p. 54). 

Sim 

16. É citada ou descrita a vegetação 
preexistente no lote? (Cavalcante, 2014, p. 
54). 

Não 
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Componente curricular “Topografia e Geoprocessamento” 

17. O estudo topográfico do terreno foi 
relacionado com a definição do partido 
arquitetônico? 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
Gráfico 9 – Interdisciplinar E5MA 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Esta escola teve o resultado da análise similar a escola E2MA, principalmente 

no item “integração Total”. Conforme as análises, o resumo no Quadro 35 e o Gráfico 

9 acima, o referido trabalho demonstrou uma boa parte do trabalho com integração 

com algumas partes fragmentadas. Aqui consideramos que o grupo procurou atender 

as solicitações dos componentes curriculares e, ao mesmo tempo, fazendo um 

trabalho mais integrado. 

7.4 Considerações parciais – Comparativos entre os “Trabalhos Interdisciplinares” 

 O Gráfico 10, a seguir, visa apresentar um resumo da análise dos trabalhos. 

No eixo das ordenadas, apresentamos os valores percentuais; e no eixo das 

abscissas, os respectivos grupos.  

  

21%

68%

11%

AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO (21%) 
INTEGRAÇÃO TOTAL (68%) 

INTEGRAÇÃO INCOMPLETA (11%)

Ausência de integração

Integração total

Integração incompleta
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Gráfico 10 – Resumo da análise dos trabalhos interdisciplinares 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos que as escolas E2MA e E5MA, com 65% e 68%, respectivamente, 

apresentaram maior quantidades de itens com “integração total”, conforme exposto 

anteriormente. 

 Chama atenção na análise do gráfico os percentuais referentes a quantidade 

de itens com “ausência de integração”, nas escolas do turno noturno a média ficou em 

torno de 42% com valores das escolas bastante próximos, o menor percentual 

apresentado pela E3NA (32%) e o maior percentual com a E4NA (53%), já nas escolas 

do turno matutino a média ficou em torno de 30%, porém verifica-se uma discrepância 

bastante acentuada entre a escola que menos apresentou itens com “ausência de 

integração” a E2MA (11%) e a que apresentou maior itens a E1MA (53%). 

 Observamos, ainda, que o item “integração total” representa 68% do total dos 

itens analisados, nos levando a deduzir que existiu uma certa integração. 

 Como vimos, o grau de relação entre os componentes curriculares seria para 

a instituição de ensino pesquisada a ‘interdisciplinaridade’ e, após mostrada uma 

revisão de como os autores colocam os conceitos desta relação entre as disciplinas, 

e pelos conceitos de Fazenda (2011) sobre ‘Multisciplinar’ e integração consideramos 

os dois como os que mais se aproxima do caso em estudo. Apesar de o trabalho se 

chamar “trabalho Interdisciplinar”, dentro dos documentos da escola e quando os 

professores se referem, consideramos mais adequado usar o conceito de 

multidisciplinaridade e integração de conteúdos, segundo as formulações de Fazenda 

(2011), podendo às vezes ser considerado mais para integração ou para uma ação 

multidisciplinar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 Acreditamos que a integração e a interdisciplinaridade são o caminho para um 

ensino de projeto de arquitetura mais completo, requerendo um trabalho mais 

participativo dos professores nesse sentido, embora, no caso pesquisado, o grupo de 

docentes fosse pequeno e a atuação dos mesmos em vários cursos da UnP 

dificultasse o encontro para reflexões. 

 Acreditamos também que o trabalho integrado nos currículos de arquitetura 

pode proporcionar uma visão global do projeto, contribuindo assim para uma melhor 

formação do arquiteto. 

 Sobre o processo de projeto e sua relação com o ensino, a origem deste último 

no Brasil e as principais ações de discussões sobre o assunto, vimos que tivemos 

pequenas reflexões iniciais no ensino de projeto até chegarmos à década de 1980, 

quando iniciou uma sistematização, a exemplo dos seminários do Projetar (2003) e a 

experiência de Edgar Graeff (1979), enfatizando a integração e a interdisciplinaridade 

no ensino de projeto. 

 Os conceitos de disciplinas referenciados pelos autores pesquisados 

possuem apropriações diferentes. Foucault (1970), Morin (1999) e Japiassu (1976) 

entendem as disciplinas como áreas mais amplas de conhecimento científico, 

enquanto Fazenda (2011) as considera como áreas específicas de conhecimento que, 

como dito anteriormente, aqui denominamos de “componentes curriculares”. 

 Para a relação entre as disciplinas, quando nas considerações, focamos nos 

termos que percebemos ter mais relação com a observação do nosso caso em estudo: 

multidisciplinaridade e integração. 

 Fazenda (2011) considera: 

 [...] Integração como um momento de organização e estudo dos conteúdos 

das disciplinas, como uma etapa para a interação que só pode ocorrer num 

regime de coparticipação, reciprocidade, mutualidade (condições essenciais 

para a efetivação de um trabalho interdisciplinar), considerando-se então 

integração como etapa necessária para a interdisciplinaridade [...] 

(FAZENDA, 2011, P. 46). 

 Após analisar o que Fazenda considera ser a relação entre integração e 

interdisciplinaridade, adotamos a compreensão de que a interdisciplinaridade é o 

objetivo final que se deseja alcançar por meio da integração. 
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 Quando pesquisamos informações sobre a prática de integração nos cursos 

de arquitetura no Brasil, através dos trabalhos de grande fôlego de Teixeira (2005), 

Mano (2012) e Cavalcante (2014), percebemos que existe uma certa diversificação 

das metodologias adotadas. Entre essas variações, temos a integração horizontal 

prevalecendo sobre a vertical. Os momentos da integração são mais presentes nas 

séries adiantadas e o envolvimento de diversos componentes curriculares, de forma 

também variada, porém, prevalecendo o enfoque no projeto de arquitetura, urbanismo 

e paisagismo. A justificativa para a ocorrência de tal fato está no projeto, onde 

acontece a síntese dos diversos conhecimentos trabalhados pelos alunos de 

arquitetura e urbanismo. 

 Em nossa pesquisa, no caso do CAU-UnP Mossoró, procuramos analisar 

como o “trabalho interdisciplinar” agrupou e interagiu de forma a integrar os conteúdos 

dos diversos “componentes curriculares”, bem como identificar de que forma se dá 

essa organização e qual a percepção do professor. 

 No estudo, observamos que o PPC do CAU da UnP/Mossoró mostra que o 

momento onde a integração deveria ser mais marcante no curso seria durante o 

“trabalho interdisciplinar”. Considerando as conceituações dos autores sobre 

interdisciplinaridade, concluímos que, mesmo se tratando de um trabalho que visa a 

integração, ainda está muito longe de ser considerado literalmente um "trabalho 

interdisciplinar"; "trabalho integrado" seria uma nomenclatura mais apropriada. 

 Apesar de mais de 40 anos de estudos ainda temos muitas dificuldades, por 

não incorporarmos o pensamento interdisciplinar na formação brasileira. 

 No início deste trabalho, ressaltamos que a inquietação pelo desenvolvimento 

desta pesquisa surgiu da grande curiosidade para entender como, no processo de 

ensino de projeto de arquitetura, os vários componentes curriculares poderiam ter uma 

interação conjunta, de maneira a contribuir de mais efetivamente para o ensino-

aprendizagem, e como os professores e alunos utilizariam essa metodologia como 

ferramenta na educação.  

 Para tanto, definimos como objetivo geral deste trabalho: analisar as 

potencialidades e os limites do “trabalho interdisciplinar”, aplicado na 5ª série do CAU 

da UNP/Mossoró, durante o semestre de 2014.1, como prática interdisciplinar 

vinculada ao processo de ensino/aprendizagem do projeto.  

 Detalhando a forma de perseguir este objetivo geral, estabelecemos três 

objetivos específicos: 
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a) Identificar experiências de integração e interdisciplinaridade no Ensino de 

Projeto de Arquitetura no Brasil, de modo a construir um referencial 

analítico; 

b) Verificar a percepção dos docentes sobre o “trabalho interdisciplinar” e o 

processo de ensino e aprendizagem do componente curricular “Projeto de 

arquitetura: acessibilidade”, durante o quinto período do curso de 

Arquitetura da UnP em Mossoró e 

c) Levantar e analisar os trabalhos resultantes da experiência do “trabalho 

interdisciplinar” no componente curricular de “Projeto de arquitetura: 

acessibilidade”, durante o quinto período do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UnP em Mossoró. 

 Esses objetivos foram estabelecidos com a intenção de responder às 

seguintes questões da pesquisa: 

1. Qual a concepção de interdisciplinaridade presente no processo de ensino 

do projeto de arquitetura do CAU/UnP/Mossoró? 

2. Qual a percepção dos docentes do curso de arquitetura sobre o “trabalho 

interdisciplinar”?  

3. Como é tratada a interdisciplinaridade no chamado “trabalho 

interdisciplinar” no CAU/UnP/Mossoró? 

 

 Quanto à resposta da primeira pergunta sobre “qual a concepção de 

interdisciplinaridade presente no processo de ensino do projeto de arquitetura 

do CAU/UnP/Mossoró”, temos que a primeira conclusão das análises é de que não 

existe um “trabalho interdisciplinar” no CAU/UnP/Mossoró. Percebemos, portanto, que 

se trata de uma experiência frágil e os trabalhos refletem esta fragilidade. 

 A concepção de interdisciplinaridade não está presente no projeto 

pedagógico. Não existe uma ideia clara da construção deste processo. Fala-se 

diretamente em "trabalho interdisciplinar" sem desenvolver o que se entende por 

interdisciplinaridade. 

 Não acontecem encontros permanentes entre os professores com o intuito de 

refletir para elaboração da proposta projetual, e os poucos que foram agendados não 

contaram com a participação de todos os docentes envolvidos, o que nos leva a 

perceber a ausência de uma estrutura mínima composta pelos diversos atores que 
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poderiam nortear as ações e resultados dos trabalhos propostos, desde suas 

concepções e arranjos até o processo de avaliação.    

 Os professores não tiveram capacitação em relação ao que é a 

interdisciplinaridade. Como fazê-la? Como contribuir para a construção de uma 

problemática projetual que possa surgir como um caso capaz de integrar diversos 

conhecimentos? 

 Temos nos cursos de arquitetura o espaço de desenvolvimento do projeto que 

pode ser considerado como o local de concretização da interdisciplinaridade por 

excelência, ou mesmo da integração. Portanto precisamos refletir sobre como 

construir uma prática de ensino de projeto que possa levar a um projeto integrador. 

Isto é bem explicado na colocação de Japiassu (1976): “A interdisciplinaridade 

caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de 

integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” 

(Japiassu, 1976, p. 74.). Ou seja, existe um objeto comum que é meio e fim e, no 

nosso caso, é o “trabalho interdisciplinar”: o projeto. 

 Na ementa do componente curricular “Projeto de arquitetura: acessibilidade” 

temos a própria norma. Sabemos que a norma é algo a ser consultado em qualquer 

componente curricular de projeto, não pode ser a ementa em si. Isto demonstra que 

existem distorções a serem corrigidas. 

 Apesar do PPC utilizar os termos integração e interdisciplinaridade, ele não 

deixa clara a diferença entre os mesmos nem a relação entre a integração vertical e 

horizontal com o trabalho interdisciplinar, afetando assim a percepção sobre o 

“trabalho interdisciplinar” dos docentes e consequentemente dos discentes, também. 

 O fato do CAU/UnP/Mossoró reconhecer a importância da integração e da 

interdisciplinaridade no curso de arquitetura nos oportunizou flexibilizar e abrir o 

processo para reflexões e discussões, ainda que informalmente.  

 Vários alunos avaliam positivamente o processo, contribuindo assim para sua 

formação acadêmica. Para corroborar com nossa percepção, destacamos a notória 

evolução percebida por professores nas elaborações dos TCC’s, vista inclusive por 

examinadores externos (convidados). 

 Na resposta para a segunda pergunta sobre “qual a percepção dos 

docentes do curso de arquitetura sobre o ‘trabalho interdisciplinar’”, 

observamos como lacuna principal a falta de comunicação entre os envolvidos no 

processo, sendo sugerida a revisão do mesmo. Na fala dos professores não houve 
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preocupação com os conteúdos dos componentes. Reconhecem a importância do 

trabalho interdisciplinar para o curso de Arquitetura e Urbanismo, mas também 

ressaltam a necessidade de revisão no processo, destacando que os alunos ainda 

não possuem maturidade suficiente para reconhecer a importância de trabalhos 

integrados. 

 Quanto à relação entre integração e interdisciplinaridade, não notamos muita 

firmeza na experiência dos professores em fazer essa separação, o que já era 

esperado, pois no próprio PPC não está clara esta posição. Outra questão que 

colabora com essa posição dos mesmos é o fato de atuarem na área tecnológica e, 

em suas vidas acadêmicas, não serem cobrados quanto ao uso sistemático dos 

conceitos específicos para área da educação. Pelo mesmo motivo o PPC requer uma 

revisão neste sentido, já que este pode ser um fato comum em cursos da área 

tecnológica. 

 Os professores também enfatizaram a relação da integração com a vida 

profissional, por não terem muita vivência com trabalhos integrados em experiências 

anteriores.  

 Enfim, os docentes reconhecem a importância do trabalho interdisciplinar para 

o curso de Arquitetura e Urbanismo, como também a necessidade de revisão e 

adaptações, ideia com a qual nossa posição também corrobora. 

 Como os professores não tiveram uma preparação, é natural que não 

consigam caminhar de forma adequada. Às vezes acaba sendo uma experiência mais 

danosa do que positiva tanto para alunos quanto para professores, por existir uma 

série de cobranças relacionadas num check list, o que gera ansiedade no 

cumprimento por parte dos alunos, deixando de lado o ponto principal da concepção 

projetual – a reflexão, perdida por não se discutir sobre a problemática.  

 Com relação à terceira pergunta, que buscou refletir sobre “como é tratada 

a interdisciplinaridade no chamado ‘trabalho interdisciplinar’ no 

CAU/UnP/Mossoró”, concluímos que falta adesão do corpo docente ao processo e 

disponibilidade de horário do mesmo para as atividades interdisciplinares, devido ao 

próprio sistema de contratação em escolas particulares, que não contribui para que 

os professores tenham dedicação exclusiva a um único curso. 

 A forma como os professores avaliam o processo do trabalho interdisciplinar 

acaba sendo mais quantitativa ou de conhecimento do que relacionando a questões 
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existenciais. O desafio é lançado entre professores e alunos e cada um vai fazendo o 

seu melhor, isto é, não existe clareza do papel de cada ator neste processo. 

 O excesso de documentos que o aluno tem que registrar contribui ainda mais 

com a fragmentação e não fornece subsídio para que se possa avaliar de forma 

consistente o projeto. O trabalho interdisciplinar é muito mais reflexão e menos 

conteúdo. 

   Observando as aulas do componente “Projeto de arquitetura: acessibilidade”, 

o professor do componente curricular mostrou várias vezes a devida importância da 

integração vertical e horizontal, embora o mesmo não explicitasse para os alunos a 

relação com a integração dos componentes no seu discurso, e isto acontece devido à 

falta de clareza sobre o assunto no próprio PPC. 

 Podemos considerar que um pequeno momento de interdisciplinaridade 

ocorre na ocasião da apresentação final dos trabalhos para uma plateia de alunos e 

professores, pois nesta oportunidade ocorre a verdadeira interação e troca de 

conhecimentos entre os mesmos. 

 

Possíveis caminhos para o futuro: 

 No intuito de contribuirmos para o melhoramento do processo, sugerimos, 

inicialmente, uma mudança do nome “trabalho interdisciplinar” para “trabalho 

integrado”, isto apoiado nos conceitos, análises e reflexões de autores e professores 

verificados durante todo o desenvolvimento desta pesquisa.  Porém deixaremos clara 

nossa posição que, independente de ter o nome “trabalho interdisciplinar”, a 

integração no mesmo acaba aparecendo quando se trata de um processo de projeto 

de arquitetura, um dos motivos da nossa análise e observada na própria investigação 

dos trabalhos interdisciplinares. 

 Embasamos a justificativa da nossa sugestão de mudança de nome no fato 

de o termo “integração” ser mais adaptável à realidade que praticamos na atualidade 

no CAU, apesar da necessidade de ajustes.  

 Propomos também a criação de uma estrutura que estabeleça uma conexão 

entre todos os componentes curriculares, direcionando-os para a atividade de projeto, 

e que essa estrutura norteie todas as ações dentro do projeto desde as concepções 

dos trabalhos até suas avaliações, questionando interatividades, conteúdos etc. É 

uma sugestão difícil de ser implementada, caso o professor não incorpore a ideia, 

podendo ser superado com um planejamento adequado. 
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 Devido às dificuldades operacionais existentes, como visto em outras 

universidades, aconselhamos que sejam escolhidos alguns semestres, 

preferencialmente os próximos ao término do curso, e que a cada semestre sejam 

definidos os componentes curriculares que participariam do trabalho. Não é 

necessário que todos os componentes estejam contemplados, como no caso do 

modelo adotado pelo CAU da UFRN e outras universidades, conforme visto no 

capítulo sobre “integração no ensino de arquitetura no Brasil”.  

 Para que os efeitos e impactos do “trabalho interdisciplinar” sejam mais 

positivos no processo de ensino de projeto de arquitetura e no curso de Arquitetura 

da UnP Mossoró, faz-se necessário mais envolvimento e reflexões dos corpos 

docente e discente sobre as conceituações de integração e interdisciplinaridade e 

trabalhos integrados e interdisciplinares. Esse procedimento é muito importante, 

porque a troca entre docentes e discentes enriquece os conhecimentos sobre o 

assunto. 

 Lembramos também a necessidade da construção do objeto entre os 

professores e depois entre os professores e alunos e, na sequência, inserir os 

componentes curriculares para conferir como eles podem colaborar. Igualmente 

necessária é a revisão no PPC, deixando mais claras as reflexões sobre o tema. 

 Fundamental é que o exercício da integração e a busca de 

interdisciplinaridade sejam constantemente revisados e discutidos para alcançar uma 

melhor conexão entre todos os componentes, direcionando para a atividade de 

projeto. 

 Sugerimos também o envolvimento da verticalidade, como no curso de 

Arquitetura da Escola Cidade de São Paulo, que possui um semestre no qual acontece 

uma participação de equipes de alunos de quatro séries diferentes. Da maneira como 

funciona o CAU/UnP/Mossoró, a verticalidade quase não aparece. 

 Destacamos aqui que necessitamos recortar o trabalho e que outras 

pesquisas precisam ser realizadas observando a percepção dos alunos. Nesta 

pesquisa essa observação ficou concentrada na forma como estes elaboram os 

trabalhos.  

 Uma vez definida a problemática, os trabalhos devem ser orientados com 

fundamentações em questões importantes. Para isto faz-se necessário: identificar as 

questões construídas no decorrer da investigação do problema; demonstrar ou 

delimitar a realidade da contribuição do seu projeto; e viabilizar o encontro de soluções 
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para essa realidade. Essa identificação, o delineamento dos problemas e a 

apresentação das soluções adequadas são o centro do aprendizado projetual.  

 Algumas relações aparentemente despercebidas devem ser consideradas 

para o bom desempenho do processo, por exemplo, a proporção entre professores e 

alunos, o tempo programado para discussões, perguntas, avaliações e diagnósticos, 

tudo colabora para uma melhor fundamentação do conjunto, oportunizando a alunos 

e professores amadurecerem no processo conseguindo perceber problemas, suas 

causas e proporem, juntos, soluções para os mesmos. Agindo assim, não teremos a 

necessidade de realizar outros tipos de avaliações corriqueiras como provas, 

apresentações de relatos etc. O processo por si só possibilita o estudo de causa da 

questão-problema e contribui para a reflexão coletiva sobre as soluções.  

 A universidade precisa dar condições para que isto aconteça. Sabemos que em 

uma escola particular isto se torna mais difícil, pelas questões anteriormente 

levantadas, e isto requer um posicionamento firme da escola, do contrário, é melhor 

manter o ensino tradicional e cada agente do processo empreender esforços 

individuais em busca do melhor ao seu alcance. 

 Em outras universidades brasileiras, percebemos que os processos de 

trabalho utilizando integração estão sempre sendo revisados e necessitam de 

bastante reflexão. Existem as dificuldades operacionais como em outros cursos, e a 

ideia, aqui, é contribuir com a reflexão e a discussão. 

 Ressaltamos que já existem reflexões e mudanças em curso no processo de 

integração da UnP. Tais mudanças podem ser consideradas, indiretamente, como 

resultado das discussões decorrentes da nossa reflexão durante a execução desta 

pesquisa. 

 Na época que iniciamos a pesquisa (2013), o trabalho interdisciplinar 

começava a partir da segunda série. Atualmente (2015) o mesmo se inicia com a 

terceira série do curso61, tendo sido abolida a escolha de um professor específico para 

servir de orientador dos grupos. Achamos que essa mudança contribui para uma 

maior flexibilidade do processo, pois o aluno fica livre para receber orientações de 

todos os professores e estes, por sua vez, tornam-se mais responsáveis também pelo 

processo e livres para agir de forma espontânea. 

                                            

61 Acreditamos que a ideia de iniciar em séries mais avançadas facilita a reflexão e a logística 

operacional.  
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 Essas mudanças foram fruto do novo edital do “trabalho interdisciplinar” 

implementado recentemente (2015.2), passando a ser um edital único para todas as 

séries que praticam o “trabalho interdisciplinar”. Ficam nossas indagações para a 

questão do edital único, pois podemos cair no risco de achar que todos devemos 

pensar padronizados. Neste novo edital manteve-se a figura do coordenador do 

“trabalho interdisciplinar”, sempre um professor de projeto de arquitetura. 

 No decorrer da pesquisa, fomos indicados a coordenar o “trabalho 

interdisciplinar” da terceira série do CAU/UnP/Mossoró. Com as observações e 

análises dos dados obtidos durante a pesquisa aliadas à experiência como 

coordenadora tivemos a oportunidade de vivenciar o processo de forma holística, o 

que facilitou a percepção das potencialidades e dos limites deste trabalho. 

 Como potencialidades, consideramos o fato do CAU/UnP/Mossoró 

reconhecer a importância da integração e da interdisciplinaridade no curso de 

arquitetura, o que nos oportunizou flexibilizar e abrir todo o processo para reflexões e 

discussões, mesmo que informalmente.  

 Quanto à interdisciplinaridade, Fazenda (2011) aponta que duas ou mais 

disciplinas, de maneira integrada, já formam a interdisciplinaridade. Morin (1999), em 

sua conceituação de interdisciplinaridade, compara o papel das disciplinas com a 

atuação das partes (ou departamentos) de um organismo vivo, todas focadas na 

transformação da organização de forma dependente entre si, ainda que no caso das 

disciplinas, na interdisciplinaridade, cada uma interage de acordo com o seu conteúdo 

e área de conhecimento. Japiassu (1976) afirma ser a interdisciplinaridade uma 

axiomática comum a um grupo de disciplinas complexas e definidas no nível 

hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. 

 Focando nos conceitos acima e avaliando o “trabalho interdisciplinar” da UnP, 

percebemos que a prática da interdisciplinaridade ocorre com maior destaque no 

momento da apresentação dos autores dos trabalhos para uma plateia de alunos e 

professores, pois nesta oportunidade ocorre a verdadeira interação e troca de 

conhecimentos entre todos os agentes. 

 Nossa pesquisa torna-se relevante na medida em que nos propomos a 

analisar e contribuir com melhorias nas reflexões do processo de ensino de projeto e 

a integração de um curso de arquitetura em andamento, contribuindo ou levantando 

outros questionamentos para a formação do arquiteto. 
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 Para nós, o trabalho foi relevante por nos levar à constatação da necessidade 

de reflexão e aprofundamento nos conceitos de integração, interdisciplinaridade e 

relação entre os componentes curriculares. 

 Durante a pesquisa, notamos que os cursos de arquitetura que estão 

praticando processos nesse tema também se preocupam com essa reflexão 

constante, como é o caso do curso da UFRN, que apresenta discussões constantes 

sobre o assunto e, como já foi comentado anteriormente, é um dos pioneiros no Brasil 

nesse processo. 

 Não poderia deixar de frisar nosso crescimento pessoal durante todo o curso 

do mestrado, tendo a oportunidade de pôr em prática todo o aprendizado por meio 

das orientações, observações de campo – uma oficina em potencial.  

 Acreditamos que para esta pesquisa ter mais efeitos, deverá ter continuidade, 

ampliando a investigação e a reflexão iniciada com a pergunta: “Como os vários 

componentes curriculares poderiam ter uma interação conjunta de maneira a 

contribuir de forma mais efetiva para o ensino-aprendizagem e como os professores 

e alunos utilizariam esta metodologia como ferramenta na educação?”. 

 Por tratar de temas complexos, necessitamos de mais pesquisas para tentar 

responder com mais profundidade científica; porém, consideramos que já estamos 

contribuindo com uma pequena parcela para um melhor desenvolvimento do tema.   

 Como já mostrado acima, a própria prática projetual favorece uma metodologia 

integradora dentro dos cursos de arquitetura. Para que adquiramos uma cultura 

arquitetônica e sejamos capazes de construir uma problemática projetual, precisamos 

de um conhecimento amplo de vários campos do saber, integrando os diversos 

componentes curriculares. 

 O nosso trabalho contribui para o amadurecimento do exercício que é a adoção 

da interdisciplinaridade dentro da formação do arquiteto. 
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APÊNDICE A – Modelo de Questionário aplicado entre os professores da quinta 

série e demais professores de professores de projeto do CAU/UnP/Mossoró 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
Pesquisa sobre a percepção do Projeto Interdisciplinar do curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UNP/Mossoró pelos professores 
 

Mensagem-convite para participação da pesquisa: 

Prezado professor, 

Este questionário é a parte de uma pesquisa com docentes e estudantes de AU sobre 

o Projeto Interdisciplinar da Quinta série do curso do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da UNP/Mossoró. Para conhecermos sua opinião sobre esse assunto responda as 

perguntas a seguir de modo sincero e objetivo. Sua identificação permitirá que 

voltemos a contatá-lo, caso seja necessário. As informações coletadas serão 

utilizadas apenas no âmbito da pesquisa, os resultados não serão vinculados aos 

informantes.  

Agradecemos a sua participação.  

 

Para maiores esclarecimentos entre em contato pelo email: mftj@hotmail.com.  

Pesquisadores responsáveis:  

Maria de Fátima Tôrres Jácome (mestranda), Natália Miranda Vieira (orientadora) – 

PGAU/UFRN. 

 

Data: 10/07/2014 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do professor (opcional): 

Email: 

Componentes curriculares que leciona: 

 

2.O que você entende por integração? 

3. O que você entende por interdisciplinaridade? 

mailto:mftj@hotmail.com


 

 

4. A integração favorece o ensino/aprendizagem? Se sim, de que forma? 

5. A interdisciplinaridade favorece o ensino/aprendizagem? Se sim, de que forma?  

6. Como tomou conhecimento da filosofia do Trabalho Interdisciplinar? 

7. Existe alguma relação do trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de 

Arquitetura da UNP/Mossoró, com os demais componentes curriculares de semestres 

anteriores? Se sim, qual(is)? Como (e se) os alunos percebem essa relação? 

8. Qual a relação do trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de Arquitetura 

da UNP/Mossoró, com as demais coponentes curriculares do semestre atual? Como 

(e se) os alunos percebem essa relação? 

9. Com que frequência e como se dá sua comunicação com os alunos sobre o trabalho 

interdisciplinar? 

10. Com que frequência e como se dá sua comunicação com os professores dos 

outros componentes curriculares sobre o trabalho interdisciplinar? 

11. Em que momento o trabalho interdisciplinar entrou no componente curricular? 

12. Na sua opinião, como o trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UNP/Mossoró entra no conjunto da disciplina? 

13. Como você acha que as outros componentes curriculares devem contribuir para o 

trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNP/Mossoró? 

14. Você sente o projeto final do trabalho interdisciplinar da quinta série do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UNP/Mossoró se apropriando dos outros componentes 

curriculares? Se sim como se dá esta apropriação? Se não o que você sugeriria para 

que acontecesse esta apropriação? 

15. Como vocês se reconhecem no produto final? 

16. Você acha que o seu componente curricular era para contribuir mais ou menos no 

produto final do trabalho interdisciplinar? 

17. Qual a sua avaliação geral para o papel do Trabalho Interdisciplinar na formação 

dos alunos? 

18. Vc já tinha trabalhado anteriormente com alguma experiência de integração e/ou 

interdisciplinaridade? Onde e como? 



 

 

ANEXO A – Síntese da proposta de integração e interdisciplinaridade dos cursos brasileiros por Teixeira (2005) 

CURSO 
FOCO DA 

INTEGRAÇÃO 
PROCEDIMENTOS/ ESTRATÉGIAS 

INTEGRAÇÃO 
VERTICAL/ 

HORIZONTAL 
CONSTATAÇÃO 

CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO ESCOLA DA CIDADE, 
SÃO PAULO 
Plano/vigor: s/i 
Instituição: Particular 
Duração: 5 anos (10 sem.) 
Carga Horária: s/i 

 Estudo vertical de 
Arquitetura 

 Equipes verticais de alunos 

 1 professor por equipe 

 Rodízio de professores de diferentes 
áreas na orientação dos trabalhos 

Plano horizontal e 
plano vertical 

 Proposta do 
curso 

 Lista do corpo 
docente vinculada 
ao estudo, 
cotejado com lista 
dos professores 
responsáveis por 
cada disciplina. 

FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO 
Plano / vigor: 1998 
Instituição: PÚBLICA 
Duração: 5 anos (10 sem.) 
Carga Horária: 5790 horas 

 “Fundamentos do 
projeto” (1º 
sem/1º ano) 

 Conforto 
ambiental e 
integradas (7º 
sem) 

 Seleção de conteúdos introdutórios das 5 
áreas do departamento de projetos 
reunidos em disciplina única, envolvendo 
professores das diversas áreas. 

 Reunião dos conteúdos das 5 disciplinas 
precedentes da matéria Conforto 
Ambiental, aplicadas em trabalho de 
projetos.  

Plano horizontal 
(maior) e plano 
vertical. 

 Ementas das 
disciplinas 

 Grade curricular 

FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Plano / vigor: s/i 
Instituição: PÚBLICA 
Duração: 5 anos (10 sem.) 
Carga Horária: 3700 horas 

 Disciplinas de 
projeto 

 Conteúdos relacionados de disciplinas de 
outras áreas do mesmo período (Teoria, 
Urbanismo, Construção e Conforto; como 
condicionantes de projeto.  

Plano horizontal 
(maior) e plano 
vertical. 

 Ementas das 
disciplinas 

 Grade curricular 

FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Plano / vigor: 1997 
Instituição: PÚBLICA 
Duração: 5 anos (10 sem.) 
Carga Horária: s/i 

 Disciplinas de 
projeto 

 Ênfase temática para cada semestre, 
vinculando as 5 áreas de conhecimento 
(representação e Linguagem; Projeto; 
Estudos Urbanos; História e Teoria da 
Arquitetura; Tecnologia) 

 “Ateliê Integrado” - 9º semestre.  

Plano Horizontal  Diretrizes 

 Definição das 
ênfases 



 

 

 CURSO 
FOCO DA 

INTEGRAÇÃO 
PROCEDIMENTOS/ ESTRATÉGIAS 

INTEGRAÇÃO 
VERTICAL/ 

HORIZONTAL 
CONSTATAÇÃO 

ESCOLA DE ARQUITETURA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERIAS 
Plano / vigor: 1997 
Instituição: PÚBLICA 
Duração: 5 anos (10 sem.) 
Carga Horária: s/i 

Há 4 momentos 
enfatizados: 

 Entre projeto e 
sistemas estruturais 
(6º e 9º sem.) 

 “Projeto Integrado” 
(8º e 9º sem.) 

 “Consultoria” estrutural no ateliê: carga horária 
e professores alocados (6º e 9º sem.) 

 Integração de projeto arquitetura/urbanismo e 
paisagismo, através de seleção de conteúdos a 
serem abordados – 8º e 9º sem. 

Plano horizontal (maior) 
e plano vertical 

 Relação das 
disciplinas 

 Ementas das 
disciplinas. 

CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS 
Plano / vigor: 2002 
Instituição: AUTARQUIA 
Duração: 6 anos (12 sem.) 
Carga Horária: 3720 horas 

 

 

 Disciplinas de 

Projeto 

 

 Vínculo de Projeto com teoria e seleção de 
conteúdo de outras áreas, como condicionante 
de projeto.  

Plano horizontal e 
vertical. 

 Programa da 
disciplina 

 Grade curricular 

CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA PONTIFÍCIA 
UNIV. CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO 
Plano / vigor: 2001 
Instituição: Privada   
Duração: 5 anos (10 sem.) 
Carga Horária: 3705 horas 

 “Programa de 
projeto” modelo 
pedagógico que 
integra diversos 
conhecimentos nas 
disciplinas de 
projeto 

 Cada disciplina de projeto é vinculada a um 
tema relativo ao campo profissional (9 temas) 

 Seleção de conteúdos 

 Programa de conteúdos básicos, com carga 
horária e professores das especialidades 
definidas, internas à disciplina de projeto. 

 Metodologia “participativa e experimental” 

Plano horizontal e plano 
vertical. 

 Diretrizes 

 Ementas das 
disciplinas 

 Grade horária 

 Currículo por 
grupo de 
disciplinas 

CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 
Plano / vigor: 1996 
Instituição: Pública   
Duração: 5 anos (10 sem.) 
Carga Horária: 4980 horas 

 “Projeto Integrado 
de Arquitetura, 
Paisagismo e 
Urbanismo” 
(constituídos como 
uma mesma 
disciplina) 

 Articulação dos conhecimentos em 2 eixos: 
Edifício e cidade (todas as etapas do curso), 
Arte e Técnica (como forma inseparável de 
abordar os conteúdos) 

 Reorienta programa das disciplinas dos 
departamentos externos. 

 Reorienta e ordena o estágio, que integra a 
grade curricular: 1ª prática de projeto; 2ª, 
acompanhamento de obra, 3ª, prática em 
urbanismo.  

Plano Horizontal e 
plano vertical 

 Diretrizes 

 Organização 
curricular 

 Grade das 
disciplinas 

 Estratégias de 
ensino/aprendiza
gem 



 

 

ANEXO B – Estrutura curricular (2010) do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UnP/Mossoró 

 

SÉ-

RIE 

BLOCOS 

CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA (H/A) 

Créditos 
CH SEMANAL 

CH 

semestral Teor. Prática 
Semi-

Presencial 
Total 

1ª  

Informática aplicada 

às exatas e 

Engenharias 

0 3 0 3 60 3 

Introdução a 

Educação Superior 
3 0 0 3 60 3 

Introdução a 

Arquitetura e 

Urbanismo 

3 0 0 3 60 3 

Leitura e Produção 

de Texto 
3 0 0 3 60 3 

Metodologia 

Científica 
3 0 0 3 60 3 

Pré-cálculo 3 0 0 3 60 3 

Subtotal 15 3 0 18 360 18 

Atividades Complementares I 20 
 

Total 1ª série 380 

2ª 

Cálculo I 3 0 0 3 60 3 

Informática aplicada 

as exatas e 

Engenharias 

2 1 0 3 60 3 

Desenho Básico 

para Arquitetura 
0 3 0 3 60 3 

Desenho Técnico 0 3 0 3 60 3 

Gerenciamento de 

Projetos I 
3 0 0 3 60 3 

Optativo I – 

Institucional 
0 0 3 3 60 3 

Sociedade, 

Tecnologia e Meio 

Ambiente 

2 0 0 2 40 2 

Subtotal 10 7 3 20 400 20 



 

 

Atividades Complementares II 20 
 

Total 2ª série 420 

3ª  

Conforto Térmico e 

Eficiência Energética 
0 3 0 3 60 3 

Criatividade e 

Visualização 3D 
0 2 0 2 40 2 

Introdução as 

Estruturas 
3 0 0 3 60 3 

Optativo I – Escola de 

Engenharias e Ciências 

Exatas 

0 0 3 3 60 3 

Projeto de Arquitetura: 

Percepção do espaço 
0 4 0 4 80 4 

Projeto de Urbanismo: 

Espaço Coletivo 
0 4 0 4 80 4 

Representação Gráfica 

computacional I 
0 3 0 3 60 3 

Subtotal 3 16 3 22 440 22 

Atividades Complementares III 20 
 

Total 3ª série 460 

4ª 

Estética e História da 

Arte 
4 0 0 4 80 4 

Expressão Gráfica 

Aplicada a Arquitetura 

e Urbanismo  

0 2 0 2 40 2 

Optativo II – 

Institucional 
0 0 3 3 60 3 

Conforto Acústico e 

Lumínico 
0 3 0 3 60 3 

Projeto de Arquitetura: 

Habitação 
0 4 0 4 80 4 

Projeto de Urbanismo: 

Morfologia Urbana 
0 4 0 4 80 4 

Representação Gráfica 

Computacional II 
0 3 0 3 60 3 

Subtotal 4 16 3 23 460 23 

Atividades Complementares IV 20 
 

Total 4ª série 480 



 

 

5ª  

Apresentação Gráfica 

de Projetos 
0 2 0 2 40 2 

Hist. da Arquitetura: da 

Antiguidade a Rev. 

Industrial 

2 0 0 2 40 2 

Materiais de 

Construção 
2 1 0 3 60 3 

Optativo II - Escola de 

Engenharias e 

Ciências Exatas 

0 0 3 3 60 3 

Projeto de 

Arquitetura: 

Acessibilidade 

0 4 0 4 80 4 

Projeto de Urb.: 

Instrumentos de 

Controle 

0 4 0 4 80 4 

Projeto Especial: 

Arquitetura da 

Paisagem 

0 3 0 3 60 3 

Topografia e 

Geoprocessamento 
2 1 0 3 60 3 

Subtotal 6 15 3 24 480 24 

Atividades Complementares V 20 
 

Total 5ª série 500 

6ª 

Estágio Supervisionado 1 4 0 5 100 5 

Estrut. em Concreto 2 1 0 3 60 3 

Hist. da Arquitetura 

Moderna 
2 0 0 2 40 2 

Optativo III – 

Institucional 
0 0 3 3 60 3 

Projeto de Arq.: 

Sistemas Construtivos 

Industrializados 

0 4 0 4 80 4 

Projeto Especial: 

Arquitetura de 

Interiores 

0 3 0 3 60 3 

Projeto de Urbanismo 0 4 0 4 80 4 

Subtotal 5 16 3 24 480 24 

Atividades Complementares VI 30  



 

 

Total 6ª série 510 

7ª  

Animação para 

Maquetes Eletrônicas 
0 2 0 2 40 2 

Estruturas em Madeira 

e Metal 
2 1 0 3 60 3 

Hist. da Arquit. 

Brasileira 
2 0 0 2 40 2 

Optativo III – Escola 

de Eng. e Exatas 
0 0 3 3 60 3 

Projeto de Arq.: 

Abordagem 

bioclimática 

0 4 0 4 80 4 

Proj. de Urb.: 

Intervenção em Área 

de Interesse Social 

0 4 0 4 80 4 

Estágio 

Supervisionado II 
1 4 0 5 100 5 

Subtotal 5 15 3 23 460 23 

Atividades Complementares VII 30 
 

Total 7ª série 490 

8ª 

Canteiro e Téc. 

Construtivas 
1 2 0 3 60 3 

Estágio 

Supervisionado III 
1 1 0 2 40 2 

Hist. de Arquitetura 

Contemporânea 
2 0 0 2 40 2 

Instalações Prediais 2 1 0 3 60 3 

Optativo IV – 

Institucional 
0 0 3 3 60 3 

Proj. de Arq.: 

Detalhamento 
0 4 0 4 80 4 

Projeto de Urb.: 

Master Plan 
0 4 0 4 80 4 

Projeto Especial: 

Desenho do Objeto 
0 3 0 3 60 3 

Subtotal 6 15 3 24 480 24 

Atividades Complementares VIII 30 
 

Total 8ª série 510 



 

 

9ª  

Gerenciamento de 

Projetos II 
2 0 0 2 40 2 

Optativo IV – Escola 

de Engenharias e 

Exatas 

0 0 3 3 60 3 

Patrimônio e 

Restauro 
4 0 0 4 80 4 

Projeto de 

Requalificação do 

Espaço Construído 

0 5 0 5 100 5 

Tópicos Especiais 

em Arquitetura I 
2 0 0 2 40 2 

Trabalho de 

Conclusão de Curso I 
1 2 0 3 60 3 

Subtotal 9 7 3 19 380 19 

Atividades Complementares IX 30 
 

Total 7ª série 410 

10ª 

Gestão e Prática 

Profissional 
2 0 0 2 40 2 

Tópicos Especiais 

em Arquitetura II 
2 0 0 2 40 2 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

II 

0 3 0 3 60 3 

Subtotal 4 3 0 7 140 7 

Atividades Complementares VIII 20 
 

Total 8ª série 160 

 

Carga Horária 

Obrigatória (h/a)  

Teor. Prática 
Semi-

Presencial 
Total 

CH 

semestral 

Créditos 

67 113 24 204 4080 204 

 

IN
T

E
G

R
A

-

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Carga Horária Total dos Blocos (exceto Estágio Supervisionado) 3460 173 

Carga Horária Total do Estágio Supervisionado 140 7 

Carga Horária Total das Atividades Complementares 240 12 

Carga Horária dos Blocos Curriculares Optativos/Semipresenciais 480 24 

Carga Horária Total de Integralização do Curso 4320 216 

Fonte: PPC do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP/Mossoró. 
 



 

 

ANEXO C – Mapa Curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UnP – Mossoró

Ciclos de Formação: Ciclo de Formação Básica 
Ciclo de Formação Geral e 

Humanística 

Ciclo de Formação 
Profissionalizante 

Informática 
aplicada as 

exatas (60h) 

Optativa I 
Institucional (60h) 

Optativa I 
Eng.Exatas (60h) 

Optativa II 
Institucional (60h) 

Optativa II 

Eng.Exatas (60h) 

Optativa III 
Institucional (60h) 

Optativa III 
Eng.Exatas (60h) 

Optativa IV 
Institucional (60h) 

Optativa IV 
Eng.Exatas (60h) 

Gestão e Prática 
Profissional (40h) 

1
a

 

8
a

 

2
a

 

3
a

 

4
a

 

5
a

 

6
a

 

7
a

 

9
a

 

10
a

 

Leitura e  
Produção de 

Texto (40h) 

Soc.,Tec. e M. 
ambiente (40h) 

Int. as Estruturas 
(60h) 

Estética e Hist. da 
Arte (60h) 

Hist. da Arq. Ant. a 

Rev. Ind. (40h) 

Estruturas  
Concreto (60h) 

Hist. Arq. 
Brasileira (60 h) 

Hist. Arq. 
Contempo-ranea 

(40h) 

Patrimônio e 
Restauro (80 h) 

Rep. Gráf. Comp.I 
(60h) 

Rep. Gráf. Comp.II 
(60h) 

Mat. De 

Construção (60h) 

Hist. Arq. Moderna 
(60h) 

Estrutura Madeira 
e Metal (60 h) 

Instalações 
Prediais (60h) 

Ger. de Projetos II 
(80 h) 

Cálculo I (60h) 

Tópicos Especiais 
em Arq. (40h) 

Trab. de Conc. de 
curso II (40h) 

Int. a Educação 
Superior (60h) 

Met. Científica 
(40h) 

Ciências Aplic. 
Exa- tas (60h) 

Criatividade 3D 
(40h) 

Exp. Gráfica Apl. 
Arq. (40h) 

Apres. Gráf. de 

Proj. (40h) 

Estágio Supervis. I 
(100h) 

Animação p/ 
Maquetes (40h) 

Canteiro e Téc. 
Const. (60h) 

Projeto de  
Requalifica-ção 

(100h) 

Atividades 
Complementares 

(20h) 

Pré-Cálculo (60h) 
Int. Arq. e 
Urbanismo (60h) 

Ger. de Projetos I 
(60h) 

Des. Básico p/ 
Arq. (60h) 

Desenho Técnico 
(60h) 

Proj. Arq.: 
Percepção (80h) 

Proj. Urb.: Espaço 
Col. (80h) 

Conforto térmico 
(60h) 

Proj. Arq.: 
Habitação (80h) 

Proj. Urb.: Morf. 
Urb. (80h) 

Conforto Acústico 
(60h) 

Top. Geo- 
processamento 

(60h) 

Proj. Urb.: Inst. 

Cont. (80h) 

Proj. Esp. Arq. 

Paisa-gem  (60h) 

Proj. Arq.: 
Acessibilidade 

(60h) 

Proj. Arq.: Sist. 
Const.. (60h) 

Proj. Espe- cial: 
Interio- res (60h) 

Proj. Urb.: Des. 
Urb. (80h) 

Proj. Arq.: 
Bioclimática(80h) 

Proj. Urb: Int. Área 
Social (60h) 

Estágio Supervis. 
II (100h) 

Proj. Urb.:  Master 
Plan (80h) 

Proj. Arq: 
Detalhamento 

(60h) 

Estágio Supervis. 
III (100h) 

Proj. Esp. Des. 
Objeto  (60h) 

Tópicos Esp. em 
Arq. I (40h) 

Trab. Conc. de 
curso I (60h) 

Atividades 
Complementares 

(30h) 

Atividades 
Complementares 

(20h) 

Atividades 
Complementares 

(20h) 

Atividades 
Complementares 

(20h) 

Atividades 
Complementares 

(20h) 

Atividades 
Complementares 

(30h) 

Atividades 
Complementares 

(30h) 

Atividades 
Complementares 

(20h) 



 

 

ANEXO D – Plano de Ensino da disciplina Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO E – Edital do Projeto Interdisciplinar 

 

EDITAL 2014.1/001 
 

 

O Núcleo Docente Estruturante de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Potiguar, 

campus Mossoró-RN, vem através deste, apresentar a normatização para a elaboração do 

PROJETO INTERDISCIPLINAR, a ser cumprido pelos alunos da 5ª Série, turma ARQ-MOS 

5MA, como requisito de avaliação referente à Unidade 2 (U2), período 2014.1. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 Todas as disciplinas da série trabalharão em conjunto para a formação do Projeto 

Interdisciplinar; 

1.2.A Coordenadoria Geral do Projeto Interdisciplinar fica a cargo do Prof. _______________, 

assim como todas as atribuições a seguir: 

I. Elaborar um plano de atividade no início da Segunda Unidade (U2), e apresentá-lo 

aos alunos; 

II. Formular em conjunto dos demais professores e alunos da série, um cronograma de 

atividades, e o apresentar formalmente a comunidade acadêmica do curso; quando 

existir atividades de extensão no mesmo, divulgar à comunidade acadêmica e à 

sociedade local; 

III. Caso haja a necessidade de auxílio de outros professores como formação de banca, 

auxílio na orientação, realizar convite formal por escrito ou e-mail;  

IV. Assessorar os grupos e alunos na elaboração e apresentação dos projetos 

interdisciplinares; 

1.3.Aos professores das demais disciplinas da série cabe: 

I. Apresentar regras e exigências do Produto Final, entendido aqui como o relatório 

final, incluindo desenhos técnicos/arquitetônicos e apresentação oral, vislumbrando 

os objetivos específicos da disciplina, cujos conteúdos serão avaliados no projeto 

(pode ser utilizado UnP virtual). 

II. Apreciar as propostas dos grupos em relação aos temas envolvidos e submetidos à 

avaliação nas disciplinas, ao qual são responsáveis; 

III. Cada professor parceiro poderá sugerir temas que concilie a interdisciplinaridade das 

disciplinas ministradas na série, ou co-orientará os alunos nos temas por eles 

propostos; 



 

 

IV. Responder formalmente aos convites realizados por outros professores, 

principalmente os de aceite de apreciação e participação, podendo este ser impresso 

ou via e-mail; 

V. Participar das bancas examinadoras do Projeto Interdisciplinar; 

VI. Divulgar as notas em tempo hábil no sistema e aos alunos avaliados; 

 

 

2. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

 

2.1.Publicação do Edital no UnP Virtual: 05/05/2014; 

2.2.Prazo de inscrição do projeto interdisciplinar: 10/05/2014 a 18/05/2014 

2.3.Prazo para alteração do tema: 25/05/2014 

2.4.Seminário de qualificação do anteprojeto: 02/06/2014 

2.5.Sorteio das sequências de apresentação: 02/06/2014 

2.6.Seminário de apresentação do projeto final: 13/06/2014;  

2.7.Divulgação de Nota UnP Virtual: 15/06/2014. 

 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DISCENTES: 

 

3.1. Da Elaboração do Projeto Interdisciplinar: 

3.1.1. Caberá aos discentes a formação de equipes de, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 06 

(seis) componentes; 

3.1.2. Os temas poderão ser apresentados pelo grupo ou sugeridos pelos docentes mediante o 

registro do grupo, cada tema terá orientador vinculado à série; 

3.1.3. O Produto Final deverá ser entregue ao Docente Coordenador Geral da turma, no prazo 

estipulado pelo presente Edital; e deverá constituir relatório incluindo desenhos 

técnicos/arquitetônicos e apresentação oral do grupo no momento da Defesa. Para 

desenvolvimento do relatório, observar modelo de orientação anexo (ANEXO I); 

3.1.4. É obrigatória a presença, participação e apresentação de todos os autores do projeto no 

momento da Defesa, caso contrário, a nota do membro ausente será correspondente 

somente a nota do relatório; 

 

Parágrafo Único - Os encontros para orientação serão realizados nas aulas práticas, sob a 

orientação do professor responsável pela aula. 

 

3.2. Aos discentes, será obrigatória a participação das atividades dentro do programa do Projeto 

Interdisciplinar para a obtenção da nota; caso não apresente o Produto Final, o discente poderá 

realizar reposição de nota referente à U2, em cada disciplina, mediante processo de solicitação 

de 2ª CHAMADA, conforme regras apresentadas no regimento da instituição; 

 

3.3. A ausência de membros do grupo no momento da Defesa acarretará em prejuízo para todo o 

grupo; será deduzido um décimo (0,1 ponto) a cada membro ausente, deduzidos da Nota Final 

atribuída ao projeto em cada uma das disciplinas envolvidas. 



 

 

4. DA INSCRIÇÃO E REGISTRO DOS GRUPOS E TEMAS DOS PROJETOS: 

 

4.1. Do Registro do grupo: 

4.1.1. O grupo deverá apresentar-se através de ficha de inscrição (ANEXO II): 

4.1.2. A formação dos grupos deve atender: 

- O número de componentes apresentados neste edital; 

- Ser todos os componentes regularmente matriculados nesta instituição, no curso e série 

em questão; será vetada a participação de qualquer personagem que não atenda a estes 

requisitos; 

- Poderá ter alunos não vinculados em todas as disciplinas assistidas pelo projeto, entretanto 

deverá atender aos requisitos anteriores expostos; estes só serão avaliados e atribuída nota 

nas disciplinas em que estiverem vinculados oficialmente; 

- Ter conhecimento de todas as regras, normas, direito e deveres da elaboração do mesmo. 

4.1.3. Não poderá haver transferência de grupo por qualquer membro. 

 

4.2. Do registro do tema: 

4.2.1. O tema terá que ter a aprovação de pelo menos um professor vinculado a série, e seu 

registro e aceite nas disciplinas fica sujeito à apreciação dos assuntos propostos pelos 

demais professores responsáveis pelas disciplinas envolvidas; 

4.2.2. O título e foco do projeto poderão sofrer alterações durante seu desenvolvimento, desde 

que seja oficialmente comunicado ao professor orientador do projeto, obedecendo aos 

prazos estipulados para tanto, e novamente submetido à apreciação dos professores 

parceiros para atestar sua adequação. 

 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DE NOTAS 

 

5.1. O Projeto Interdisciplinar refere-se à 2ª Avaliação da U2, com peso a depender do envolvimento 

da disciplina com o projeto, dada a aprovação do professor; 

5.2. Cada docente ficará responsável por avaliar o conteúdo correspondente à disciplina da qual é 

responsável, ficando livre para realizar possíveis alterações na ficha de avaliação para melhor se 

adequar a realidade da mesma. Vale salientar que o conteúdo a ser apresentado no produto final, 

deverá ser discutido e aprovado junto ao professor correspondente, previamente e dentro dos 

prazos apresentados neste Edital; 

5.3. Em todas as disciplinas, a Nota Final do Projeto Interdisciplinar será composta por 02 (duas) 

partes, a saber: 

a) 50% da nota será atribuído à elaboração e entrega do Relatório Final acompanhado dos 

desenhos técnicos/arquitetônicos relacionados. Critérios de avaliação detalhados em material 

anexo, conforme natureza da disciplina (ANEXOS III, IV e V); 

b) 50% da nota será atribuído à presença, participação e integração do grupo nos momentos de 

orientação (aulas práticas); e à apresentação oral do projeto no momento da Defesa. Critérios 

de avaliação detalhados em material anexo (ANEXO VI e VII). 

5.4. Todas as disciplinas deverão avaliar o Projeto Interdisciplinar em 4,0 da Unidade 2. Estão listadas 

abaixo: 

 

  



 

 

Tabela 1: Disciplinas da Série 

Disciplinas 

Apresentação Gráfica de Projetos 

História da Arquitetura: da Antiguidade à Revolução Industrial 

Materiais de Construção 

Projeto de Arquitetura: Acessibilidade 

Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle 

Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem 

Topografia e Geoprocessamento 

 

 

6. DA METODOLOGIA  

 

6.1. Com o objetivo de Promover a integração do conteúdo estudado em sala de aula no decorrer da 

Quinta Série do Curso de Arquitetura e Urbanismo, serão apresentados conceitos e aplicações 

em prol do Projeto Arquitetônico de Edificação Escolar, com foco na aplicação da NBR-

9050, tema foco da série, a fim de concretizar a aplicação da Interdisciplinaridade, tão necessária 

à formação do Arquiteto e Urbanista, consciente e responsável pelo seu papel na sociedade, 

competente na resolução de problemáticas que envolvam ações criativas e sustentáveis em seu 

contexto, seja do lugar, do usuário, da tecnologia. 

6.2. As paredes da sala de aula deverão ser transpassadas, buscando, sempre que possível, a vivência 

na prática, e quando não, o mais próximo possível da realidade, integralizando com o Tema: 

Projeto Escolar Acessível....; 

6.3. Os grupos deverão apresentar um projeto de pesquisa, em forma de trabalho acadêmico (relatório) 

incluindo desenhos técnicos/arquitetônicos e apresentação oral, com um título relacionado ao 

tema, correlacionando-o às demais disciplinas ofertadas na série; 

6.3.1. O tema terá que ser avaliado e aprovado pelo Professor Orientador do grupo. 

6.4. Cada trabalho terá data e horário de apresentação definida por sorteio no dia 02/06/2014, às 7:30; 

sendo assim, todos deveram estar presentes nos horários pré-determinados. Se o (s) autor (es) do 

trabalho não estiver presente na data e horário determinado, perderá o tempo de sua apresentação 

e o trabalho terá outra oportunidade, porém sofrerá prejuízos de menos um (1,0) ponto a cada 

vez que for convocado por sorteio e não se apresentar, que será deduzido da Nota Final atribuída; 

6.5 A apresentação, pode ser acompanhada com quaisquer recursos audiovisuais: quadro branco, 

retroprojetor, acetatos, televisão, DVD, projetor multimídia, caixas de som, microfone. Contando 

que, informe e solicite com antecedência mínima de (05) cinco dias úteis, o recurso a ser 

utilizado, para serem tomadas as devidas providências. 

 

6.6. Da Qualificação: 

6.7.1. A qualificação será realizada através de um seminário de apresentação do Anteprojeto ao 

Professor Coordenador, podendo estar presentes outros professores envolvidos. Observar 

modelo de orientação anexo (ANEXO I); 

6.7.2. O Seminário de Qualificação fica estipulado para o dia 02/06/2014; 



 

 

6.7.3. O período para a qualificação fica estipulado em dez minutos (10min) com cinco minutos 

(5min) de tolerância, podendo o grupo utilizar o recurso que assim desejar, atendendo as 

normas já apresentadas neste para solicitação dos mesmos; 

6.7.4. Os requisitos a serem atendidos na elaboração para qualificação dos Anteprojetos 

encontram no fim deste edital (ANEXO IV). 

 

6.7. Da Entrega do Relatório Final e Defesa do projeto 

6.7.1. O Relatório Final deverá ser entregue ao Prof. Coordenador no Seminário de Apresentação 

do Projeto Final, no momento de sua Defesa, conforme a seqüência sorteada; 

6.7.2. O Seminário de Apresentação do Projeto Final fica estipulado para o dia 13, das 8:00 às 

12:00, e das 14:00 às 18:00; 

6.7.3. Os grupos serão avaliados por uma banca de professores da instituição, composta pelo 

Professor Coordenador e mais 02 membros, que atribuirão para cada grupo uma nota 

referente à Defesa, válida para todas as disciplinas, baseadas nos requisitos já 

mencionados (Anexos); somando ao total de 0,0 a 4,0 (zero a quatro); 

6.7.4. O período reservado para apresentação final é de vinte e cinco minutos (25min) sendo o 

período de tolerância cinco minutos (5min); 

6.7.5. Quaisquer produtos resultantes do processo (textos, imagens, apresentações, maquetes, e 

outros artefatos) têm sua propriedade intelectual distribuída entres os membros do grupo, 

orientadores e coorientadores, sob licença Creative Commons 2.5 - Compartilhar: copiar, 

distribuir e transmitir a obra. 
“- Remixar: criar obras derivadas. 

- Atribuição: creditar a obra da forma especificada pelo autor ou licenciante (mas não de 

maneira que sugira que estes concedem qualquer aval a você ou ao seu uso da obra).  

- Uso não-comercial: Você não pode usar esta obra para fins comerciais.” 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso. 

 

Mossoró, 20 de Abril de 2012. 



 

 

ANEXO I 
 
 

Modelo de Anteprojeto (Qualificação) 

 

O Anteprojeto deverá conter: 

 Capa 

 Contra capa 

 Ficha de aprovação 

 Sumário 

 Introdução 

- Apresentação 

- Problemática 

- Objetivos 

- Justificativa 

 Corpo do trabalho 

- Revisão de literatura 

- Metodologia 

- Cronograma 

 Conclusão - Perspectivas 

 Bibliografia 

 

Modelo de Projeto (Defesa) 

 

O Projeto deverá conter: 

 Capa 

 Contra capa 

 Ficha de aprovação 

 Sumário 

 Introdução 

- Apresentação 

- Problemática 

- Objetivos 

- Justificativa 

 Corpo do trabalho 

- Revisão de literatura 

- Metodologia 

- Resultados 

- Discussão 

 Conclusão - Considerações finais; 

 Bibliografia 



 

 

ANEXO II 

FICHA DE REGISTRO DE PROJETO INTERDISCIPLINAR 

 

Tema:   

Titulo:   

Orientador:   

Componentes:  

Matrícula Nome Completo Contato (email/tel/cel) Assinatura 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Descrição do Projeto: 

  

  

  

  

  

Disciplinas envolvidas: Assuntos Abordados: 

  

  

  

  

  

  



 

 

ANEXO III 

 

AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO 

Título:   

Orientador:   

Componentes:   

 

      Critérios Valor Máximo Valor Atribuído 

1 Cumprimento de todas as etapas de planejamento e elaboração (acomp. aulas de orientação) 0,3  

2 Contribuição científica – relevância do tema, construção do problema, qualidade da análise, etc. 0,3  

3 Adequação da metodologia ao objeto e objetivos 0,3  

4 Utilização e análise dos dados coletados 0,3  

5 Atualização e uso coerente dos conteúdos da disciplina no corpo de texto 0,3  

6 Uso das normas da ABNT: 

 - Diagramação 0,1  

 - Formatação do texto 0,1  

 - Espaçamento 0,1  

 - Itens Obrigatórios: Introdução / Objetivos / Desenvolvimento / Conclusão 0,1  

 - Itens acessórios: Figuras / gráficos / Bibliografia / Tabelas / Apêndices / Anexos 0,1  

      Total atribuído à parte textual (50% NOTA FINAL) 2,0  
 

 

Professor Examinador: ___________________________ Disciplina: ___________________________ 



 

 

ANEXO IV 

AVALIAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE URBANISMO 

Título:   

Orientador:   

Componentes:   

 

      Critérios Valor Máximo Valor Atribuído 

1 Cumprimento de todas as etapas de planejamento e elaboração (acomp. aulas de orientação) 0,5  

2 Coerência da proposta arquitetônica e/ou urbanística com a justificativa 0,5  

3 Qualidade na apresentação gráfica dos desenhos – tipo de papel, uso de ilustrações, pintura, etc 0,5  

4 Representação gráfica correta do desenho arquitetônico, segundo suas normas e convenções: 

 - Representação de linhas e hachuras 0,1  

 - Qualidade do tracejo e caligrafia técnica 0,1  

 - Uso correto das escalas na representação do espaço arquitetônico e demais elementos 0,1  

 - Cotagem e informações complementares 0,1  

 - Prancha, carimbo, margeamento e dobramento 0,1  

      Total atribuído ao projeto final (50% NOTA FINAL) 2,0  
 

 

 

Professor Examinador: ___________________________ Disciplina: ___________________________ 



 

 

ANEXO VI 

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

Título:   

Orientador:   

Componentes:   

Período destinado a apresentação: 25min (5min de tolerância)  Início:  _____ : _____  Término:  ______ : ______   Total: ______ min 
 
 

      Critérios Valor Máximo Nota atribuída ao grupo 

1 
Planejamento da apresentação, ordenamento lógico e execução do 
cronograma 

0,4  

2 
Comunicação e expressão oral – lingüística, domínio da terminologia 
científica, segurança e profundidade 

0,4  

3 Correlação da pesquisa bibliográfica e a apresentação  0,4  

4 Alcance dos objetivos através da apresentação 0,4  

5 Emprego apropriado do material didático 0,4  

      Total atribuído à apresentação (50% NOTA FINAL) 2,0  

 
 

NOTA RELATÓRIO / DESENHO 
(Valor Máximo 2,0) 

NOTA APRESENTAÇÃO ORAL 
(Valor Máximo 2,0) 

TOTAL 
(Valor Máximo 4,0) 

 
 

  

 

Professor Examinador: ___________________________ Disciplina: ___________________________ 



 

 

 


