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RESUMO  

 

O potencial gerador dos meios digitais e os avanços em fabricação estão abrindo novas dimensões no 

processo projetual. Porém, a partir do cenário nacional, percebe-se que o reflexo da aplicação dessas 

ferramentas e processos ainda não é amplamente identificado no ensino/aprendizado de projeto nos cursos de 

arquitetura e design. Nesse contexto, a presente pesquisa selecionou a modelagem paramétrica como meio 

digital abordado, devido às lacunas de conhecimento e por se tratar de uma das bases tecnológicas de outros 

sistemas, como o Building Information Modeling. O problema de pesquisa consistiu em: “Como introduzir 

no ensino de projeto o uso de processos e ferramentas computacionais que desenvolvam o objeto a partir de 

parâmetros”? O uso da modelagem associativa se caracteriza pela programação das dependências entre 

componentes, por meio de variáveis (parâmetros), com foco na construção de relações e regras. Diferente de 

um modelo tridimensional estático, um modelo paramétrico pode ser considerado como um sistema 

dinâmico. Partindo de premissas que apontam que a questão está relacionada ao “pensamento sistêmico”, ao 

“ensino prático reflexivo” e à “aprendizagem baseada em problemas”, foi estabelecida a seguinte hipótese: 

considerando que o processo paramétrico de projeto exige do projetista tanto habilidades comuns ao 

processo geral de projeto quanto habilidades específicas da abordagem paramétrica, sua introdução no ensino 

extrapola o âmbito de uma única disciplina, trazendo a necessidade de ser pensada a partir de uma visão 

sistêmica, prevendo de modo integrado a estrutura curricular dos cursos e o modelo de atelier de projeto. O 

objeto de estudo compreendeu, assim, as possíveis relações entre o processo paramétrico de projeto e o 

ensino de projeto. O objetivo geral da pesquisa consistiu em compreender as especificidades do processo 

paramétrico de projeto, com o auxílio do pensamento sistêmico, e propor novas diretrizes metodológicas 

para a aplicação de suas ferramentas e processos no ensino de projeto, em cursos de arquitetura e design, 

considerando disciplinas e estruturas curriculares. Os objetivos específicos buscaram: 1. analisar as 

especificidades do processo paramétrico de projeto, considerando o pensamento sistêmico; 2. analisar as 

especificidades do ensino de projeto nos cursos de arquitetura e design; 3. caracterizar o atual cenário de 

aplicação da modelagem paramétrica no ensino nacional, a partir de amostra nos cursos de arquitetura e 

design, com ênfase nas disciplinas de projeto, buscando identificar as melhores práticas e os principais 

desafios; 4. propor e aplicar diretrizes metodológicas no ensino/aprendizado de projeto nos cursos de 

graduação de arquitetura e design, a partir de experimentações pedagógicas, no intuito de utilizar ferramentas 

e processos paramétricos dentro da atividade projetual. Para o delineamento do trabalho, foram 

considerados os passos característicos da pesquisa construtiva (constructive research), resumidos nas 

seguintes etapas: 1. compreensão do problema; 2. proposição (desenvolvimento e aplicação da proposta); 3. 

validação (discussão e reflexão). A compreensão incluiu levantamento bibliográfico (aprofundamento 

teórico), e levantamento empírico/pesquisa de campo com coleta de dados, para a caracterização do cenário 

nacional e cenário local. As etapas posteriores de proposição e validação foram realizadas no cenário local 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e Universidade Federal do Ceará – UFC). A 

proposição consistiu no desenvolvimento das diretrizes metodológicas para a utilização de ferramentas e 

processos paramétricos no ensino de projeto. Incluiu o estudo de uma proposta inicial e sua aplicação para 

possíveis ajustes, através de experimentos pedagógicos de curta e longa duração (curso de extensão de 20 h e 

duas disciplinas optativas, realizados na UFC). Por fim, a validação consistiu na revisão parcial da proposta 

e aplicação em novo experimento pedagógico (curso de extensão de 40 h, realizado na UFRN), além de sua 

apresentação, através de grupos focais, para professores/pesquisadores que participaram dos cursos e 

disciplinas (UFRN e UFC). Ao final da pesquisa, foi realizada uma revisão final das diretrizes propostas, 

durante a qual se percebeu a necessidade de vislumbrar as estruturas curriculares dos cursos e o modelo de 

atelier de projeto integrado, resultado coerente com a hipótese colocada inicialmente. Assim, considera-se 

que a abordagem paramétrica deva ser introduzida ao longo da estrutura curricular dos cursos, de maneira 

gradual e diluída, contribuindo junto às diversas Áreas de Conhecimento em suas respectivas 

especificidades: Teoria e História; Planejamento e Projeto; Representação e Linguagem; e Tecnologia.  

Nesse contexto, busca-se uma aproximação entre os processos de concepção e execução, além de uma  visão 

processual do projeto, onde o espaço do atelier é colocado como ambiente de experimentação, colaboração e 

investigação de problemas e soluções.   

 

Palavras-chave: Modelagem Paramétrica; Processo de projeto; Ensino; Pensamento Sistêmico. 
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ABSTRACT 

 

The generating potential of digital tools and advances in manufacturing are introducing new opportunities in 

design process. However, considering the national scenario, the reflection of these tools and processes is still 

not widely identified in design teaching / learning, in architecture and product design courses. In this context, 

the present research selected parametric modeling as the discussed digital tool, due to gaps in knowledge and 

because it is one of the technological foundations of other systems, such as Building Information Modeling. 

The research problem is: “How to introduce in design education the use of digital processes and tools that 

consider objects based on their parameters?” The use of associative models is characterized by programming 

the dependencies between components through variables (parameters), focusing on the construction 

relationships and rules. Unlike a static three-dimensional model, a parametric model is a dynamic system. 

Although parametric modeling is related to the use of digital media, design and representation of objects 

based on their parameters emphasizes the understanding of the interaction between parts and their emerging 

potential, which characterizes the parametric design. Based on premises that indicate that the research 

question is related to "systems thinking", "reflective practice in teaching" and "problem-based learning", the 

following hypothesis was established: considering that parametric design demands from designers both 

general skills from any design process as well as skills specific to the parametric approach, its introduction 

into teaching extrapolates the scope of a single discipline. Thus, it must be thought from a systemic point of 

view and include both curriculum frameworks and the studio model in an integrated approach. The study 

object comprises possible relations between parametric design and design education. The overall objective 

of the research is to understand the specificities of parametric design, supported by systems thinking, and 

propose new methodological guidelines for the application of its tools and processes in design education, in 

architecture and product design courses, considering disciplines and curriculum frameworks. Specific 

objectives include: 1. analyze the specificities of  parametric design, considering systems thinking; 2. 

analyze the specificities of design education, in architecture and product design courses; 3. characterize the 

current scenario of parametric modeling in national education, with an emphasis on design disciplines, in 

order to identify best practices and key challenges; 4. propose and implement methodological guidelines in 

design teaching / learning in architecture and product design undergraduate from pedagogical experiments, 

in order to use parametric tools and processes within design activity. The research outline was based on the 

characteristic steps of constructive research, summarized in the following stages: 1. understanding of the 

problem; 2. proposition (development and implementation of the proposal); 3. Validation (discussion and 

reflection). Understanding included literature (theoretical study), and empirical survey / site visit with data 

collection, to characterize the national scenario and the local scenario. The local scenario (Federal University 

of Rio Grande do Norte – UFRN – and Federal University of Ceará – UFC) hosted the proposition and 

validation steps. Proposition consisted in developing methodological guidelines for the use of tools and 

parametric processes in design education. It included the study of an initial proposal and its application to 

possible adjustments through pedagogical experiments of short and long term (extension course of 20h and 

two elective courses, held in UFC). Finally, validation was the partial revision of the proposal and the 

application of a new pedagogical experiment (extension course of 40 hours, held at UFRN), in addition to its 

presentation, during focus groups, to teachers /researchers who participated in the courses and the disciplines 

(UFRN and UFC). At the end of the research, the proposal was revised again, when including both 

curriculum frameworks and an integrated studio model proved to be necessary, a coherent result with the 

initially proposed hypothesis. As such, it can be affirmed that parametric design must be introduced 

throughout the curriculum frameworks, in a gradative and diluted approach, contributing along with the 

different Expertise Areas, in their respective specifications. In this context, an approximation between design 

and execution is sought, along with a procedural view of the project, where the design studio is applied as an 

environment for experimentation, collaboration and investigation of problems and solutions. 

 

Keywords: Parametric Modeling; Design; Education; Systems Thinking 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Construção da Problemática da Pesquisa 

A Era da Informação traz desafios não apenas sobre como as construções são projetadas, mas 

como são fabricadas e construídas. O potencial gerador e criativo dos meios digitais, juntamente aos 

avanços de fabricação já alcançados nos setores da indústria automotiva, aeroespacial e naval, está 

abrindo novas dimensões no processo de projeto arquitetônico (KOLAREVIC, 2001). 

Inicialmente, o uso dos sistemas CAD (Computer Aided Design, ou projeto auxiliado por 

computador) trouxe um aproveitamento limitado na área da arquitetura, devido ao seu 

direcionamento à representação gráfica, apenas replicando mediante o computador o mesmo 

processo do desenho em prancheta. Nesse caso, a tecnologia CAD era usada principalmente com o 

propósito de representação e os benefícios se referiam à otimização de tarefas de desenho e maior 

agilidade de intercâmbio de informações. Em outras palavras, o projeto auxiliado por computador 

acabava se tornando apenas desenho auxiliado por computador (Computer Aided Drafting) 

(CELANI, 2002; ORCIUOLI, 2010a).   

A continuidade de adoção dessas ferramentas trouxe outros fatores, como um aumento de 

precisão e melhor manipulação do objeto; a visualização direta do objeto em vários ângulos; a 

detecção de conflitos indesejados; a rápida criação de alternativas; e a facilidade de criação de 

maquetes eletrônicas, mais realistas e detalhadas. Somaram-se, ainda, a técnica de prototipagem 

rápida e a captura digital através de scanners 3D, o que trouxe velocidade, versatilidade e precisão à 

manufatura de modelos físicos (KOWALTOWSKI et al., 2006). 

Com o desenvolvimento da modelagem paramétrica e da Modelagem de Informação da 

Construção
1
 (BIM), a simulação do edifício passou a extrapolar a questão meramente formal, 

transformando o modelo tridimensional em uma entidade que centraliza uma série de dados, como 

desempenho, materiais, custos, prazos, dentre outros. Os processos generativos tornaram possível 

trabalhar a informação como alimento (input) para a geração da forma em processos automatizados 

que atendem a diversas variáveis. A cidade também passou a ser virtualizada em modelos digitais, 

através do cruzamento de bancos de dados para gerar representações de cenários particulares e 

distintos, destacando-se o geoprocessamento e a modelagem tridimensional (ROCHA, 2009).  

Por fim, o CAM (Computer Aided Manufacturing, ou fabricação auxiliada por computador), 

que vem associado à fabricação digital, inclui um maquinário de peso destinado à execução de 

                                                           
1
 Terminologia adotada no Brasil para Building Information Modeling, a partir da ABNT/CEE-134, 2010. 
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elementos construtivos para serem encaminhados diretamente à obra. O potencial que essas novas 

tecnologias trazem à produção e ao gerenciamento de projetos tem revolucionado a forma como se 

produz, avalia, fabrica e constrói arquitetura (PUPO, 2009). 

Com a evolução do papel dessas ferramentas, inicialmente restritas a recursos de representação 

gráfica e hoje inseridas no processo projetual, da concepção à fabricação, passou-se também a 

discutir sua implementação no ensino/aprendizagem do projeto arquitetônico (SEGUNDO e 

ROMANO, 2010).  

Diante de tais mudanças e, considerando um cenário que se encontra em processo de constante 

amadurecimento, as instituições acadêmicas na área de Arquitetura e Urbanismo se veem diante da 

necessidade de estabelecer reflexões e novas práticas quanto à apropriação dos meios digitais no 

ensino e pesquisa em projeto arquitetônico (Figura 01). 

 
Figura 01 – Imagens comparando o uso de ferramentas de CAD tradicional em desenho 2D com um modelo 

tridimensional BIM, de onde é possível extrair uma série de representações/informações técnicas de modo integrado. 

  

Fonte: Graphisoft, 2012. 

 

Entre as técnicas e métodos utilizados no processo de projeto de arquiteturas contemporâneas, 

três terminologias estão se destacando como ferramentas de controle na geração da forma: o modelo 

paramétrico, o BIM e a fabricação digital (ROCHA, 2009).  

O modelo paramétrico consiste na representação computacional de um objeto construído com 

entidades, cujos atributos podem ser fixos ou variáveis. Os atributos variáveis podem ser 

representados por parâmetros e regras, de forma a permitir que objetos sejam automaticamente 

ajustados de acordo com o controle do usuário e a mudança de contexto (ANDRADE e RUSCHEL, 

2009). Nos últimos dez anos, a modelagem paramétrica tem recebido um grande impulso, em 

função da incorporação de recursos paramétricos embutidos nos principais softwares gráficos e uma 
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maior democratização à programação, a partir da divulgação de scripts visuais
2
 como o Generative 

Components, da Bentley, e o Grasshopper, antigo Explicit History (FLORIO, 2012).  

A modelagem paramétrica também é considerada uma das bases tecnológicas do BIM 

(EASTMAN et al., 2011), permitindo sua diferenciação em relação aos softwares de CAD 

tradicionais, característicos da geração denominada como “pranchetas virtuais”. Assim, o Sistema 

BIM pressupõe modelo paramétrico em sua funcionalidade, porém nem todo modelo paramétrico 

pressupõe a tecnologia BIM (ROCHA, 2009). 

Além da arquitetura, a parametria acompanhou as tendências contemporâneas do design que, 

em meados do século XX, passou a apresentar uma necessidade de incremento de sua robustez 

informacional. O desenho paramétrico é apontado como ferramenta entre os novos fundamentos do 

design, ressaltando a importância de relacionar, na forma de restrições, os critérios de decisão de 

projeto para o enriquecimento das operações da atividade projetual (PIMENTEL et al., 2014).  

A modelagem tridimensional paramétrica também surge como uma técnica promissora porque 

permite gerar inúmeras variações em modelos de produto, a partir da manipulação de parâmetros 

básicos como altura, largura, espessura, quantidade de furos, ou seja, as informações que 

caracterizam o artefato projetado. Particularmente, no caso do design de produtos, pode ser utilizada 

desde a etapa de projeto conceitual, após a definição básica das características do produto (VIARO 

et al., 2014). 

Para ilustrar o que consiste um modelo paramétrico, a Figura 02 apresenta um exemplo, onde a 

variação da forma está relacionada às diferentes funções aplicadas ao mapa gráfico (graph mapper) 

que determina os valores dos dados de entrada (input) do modelo. 

 
Figura 02 – Exemplo de modelo paramétrico, com variação da forma a partir de mapas gráficos (graph mapper). 

 

Fonte: Tedeschi, 2014. 

                                                           
2
 Scripts visuais visam à redução de dificuldades, pois se tratam de linguagens de programação que incorporam 

interfaces visuais como diagramas, ícones ou ações realizadas por objetos gráficos (VAZ, 2011). 

 



25 
 
 

Segundo Lawson (2011, p.16), “os campos tridimensionais e ambientais da arquitetura, design 

de interiores, desenho industrial e de produto exigem todos que o projetista gere produtos finais 

belos, úteis, práticos e que funcionem bem”. Em resumo, o projetista deve aprender a entender 

problemas que os outros acham difícil descrever e dar a eles boas soluções. Nesse caso, as 

habilidades e métodos discutidos pelo autor são pertinentes a qualquer processo de projeto, que se 

distinguem pelas especificidades do problema a ser investigado e solucionado.   

Partindo do potencial de aplicação da modelagem paramétrica em ambas as áreas, arquitetura e 

design de produto, e da natureza do ato de projetar como colocado por Lawson (2011), a presente 

pesquisa procurou abordar ambos os cursos como recorte da investigação. Com base no referencial 

teórico e empírico utilizado, deve-se também ressaltar a importância de incluir o curso de design de 

produto nesse recorte com a observação de que, mesmo em cursos de arquitetura e urbanismo, a 

maioria dos exemplos encontrados de aplicação da modelagem paramétrica trabalhava problemas 

de projeto na área de design, com destaque para utensílios e mobiliário. 

Diante desse contexto, uma questão colocada por Oxman (2008, p.100) no cenário 

internacional seria “como conceituar o ‘atelier sem papel’
3
, qual seu conteúdo de conhecimento e o 

que é esperado como contribuição do ensino?”  

 No cenário nacional, dois aspectos podem ser destacados no que diz respeito ao ensino de 

projeto:  

a) A partir da obrigatoriedade do ensino da informática nos cursos de arquitetura na década de 

1990, inicialmente o ensino dos meios digitais ficou restrito à área de representação ou a disciplinas 

específicas, assim, seu potencial de aplicação ainda não é amplamente identificado no ensino de 

projeto.  

b) A evolução do cenário dos meios digitais, onde a modelagem paramétrica se destaca, trouxe 

possibilidades de aplicação que extrapolam as questões gráficas de representação e visualização, 

tornando necessária a reflexão sobre suas especificidades para que ela possa ser inserida no ensino 

de projeto, a partir de novos processos metodológicos.  

Considerando tais aspectos, a presente pesquisa pretendeu abordar o seguinte problema – 

“Como introduzir no ensino de projeto o uso de processos e ferramentas computacionais que 

desenvolvam o objeto a partir de parâmetros?”  

1.2. Hipóteses e Objeto de Estudo 

Diferente de um modelo tridimensional estático, um modelo paramétrico pode ser considerado 

como um sistema dinâmico de relações entre objetos. Assim, a maior alteração do CAD tradicional 

                                                           
3
 Traduzido de “paperless studio”, quando a autora faz referência ao atelier com uso predominante de modelos e 

processos digitais. 
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para a modelagem paramétrica é a possibilidade de interação entre o usuário e o modelo (FLORIO, 

2012). A partir de uma leitura inicial do cenário, foram reconhecidas as seguintes premissas: 

a)  O processo paramétrico de projeto fundamenta-se sobre um corpo de conhecimento que 

admite a realidade como sendo sistêmica, complexa e legaliforme
4
. Segundo Vieira (2008), durante 

o estudo de entidades complexas, é necessário conciliar coisas a princípio diversas, mas que no 

contexto de criação ganham coerência e vêm a formar todos altamente significativos. Nesse caso, a 

abordagem sistêmica do conhecimento permite comparar sistemas de naturezas inicialmente 

diferentes, considerando parâmetros gerais colocados pelo autor, o enfoque nas partes constituintes, 

as relações entre as partes, e as propriedades emergentes.  

b) A investigação sobre o ensino de projeto no cenário contemporâneo deve considerar 3 

aspectos importantes para ambos os cursos de arquitetura e de design de produto. O primeiro é o 

modelo de projetar de Lawson (2011), que estabelece uma série de atividades e habilidades 

encontradas em projetos bem-sucedidos, tanto para profissionais arquitetos quanto designers. 

Considera-se, portanto, que tais atividades e habilidades deverão ser vislumbradas durante o 

ensino/aprendizado de projeto. O segundo é o ensino prático reflexivo de Schön (2000), voltado 

para ajudar os estudantes a adquirirem os tipos de talento artísticos essenciais para a competência 

em zonas indeterminadas da prática (singularidades e conflitos de valores), características do 

problema de projeto e do processo projetual (design
5
). O terceiro e último é a Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP), que apresenta como premissa básica o uso de problemas práticos 

para estimular o desenvolvimento conceitual, procedimental e atitudinal do discente. A ABP é 

coerente com o pensamento reflexivo, pois a “situação-problema”, que dá início ao processo, traz 

uma questão próxima da realidade que o aluno enfrentará em sua profissão, sem lhe ser dada uma 

resposta pronta, causando a dúvida que também é própria da experiência reflexiva 

(BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014).  

c) Apesar do cenário nacional ser considerado incipiente quanto à aplicação de modelos 

paramétricos no ensino de projeto em cursos de arquitetura e design, já surgem iniciativas que 

podem ser utilizadas como referência de desafios a serem enfrentados e estratégias a serem 

adotadas. 

O contexto apresentado levou à sugestão da seguinte hipótese:  

                                                           
4
 O pensamento sistêmico tem como objetivo compreender o comportamento dos sistemas – fenômenos complexos que 

não podem ser compreendidos unicamente sob a ótica do pensamento analítico (separação do todo em partes). Uma 

abordagem sistêmica considera que, em um sistema complexo, propriedades geradas a partir das relações mútuas entre 

as partes não ocorrem nas partes isoladamente.  
5
 O termo “design”, como tradução de “concepção projetual” em inglês, será colocado em itálico ao longo do texto para 

se diferenciar do termo “design”, como denominação das disciplinas de design de produto ou design gráfico.  
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Considerando que o processo paramétrico de projeto exige do projetista tanto habilidades 

comuns ao processo geral de projeto quanto habilidades específicas da abordagem paramétrica, sua 

introdução no ensino extrapola o âmbito de uma única disciplina, trazendo a necessidade de ser 

pensada a partir de uma visão sistêmica, prevendo de modo integrado a estrutura curricular dos 

cursos e o modelo de atelier de projeto. Essa hipótese será passível de comprovação, a partir de 

experimentos pedagógicos junto aos estudantes e validação em grupos focais, envolvendo 

professores e pesquisadores especialistas na área, como será detalhado na abordagem metodológica 

(item 1.5). 

Por fim, com base na formulação da problemática e da hipótese, foi definido como objeto de 

estudo as possíveis relações entre o processo paramétrico de projeto e o ensino de projeto, 

considerando:  

a) Processo paramétrico de projeto (parametric design) como o processo projetual que se 

utiliza de modelos paramétricos, e que será comparado ao processo projetual convencional para 

verificação de semelhanças e diferenças; 

b) Ensino de Projeto como o desenvolvimento de habilidades e atividades que extrapolam o 

âmbito de uma única disciplina e se relacionam, portanto, a uma visão curricular estratégica, com 

foco nas áreas de projeto e representação.  

O recorte adotado incluirá cursos de graduação em arquitetura e design, dentro do cenário 

nacional.  

1.3. Justificativa / Estado da Arte 

A busca por novas estruturas no ensino se dá devido aos impactos pedagógicos do que Oxman 

(2005, p. 229) coloca como “projeto digital” (digital design), ao se referir às práticas de projeto 

apoiadas nessas novas tecnologias, que trazem especificidades em suas metodologias, formas de 

interação projetual e conteúdo formal. 

Na última década, pesquisadores e educadores começaram a abordar a necessidade de integrar 

o projeto digital ao ensino do projeto, investigando várias formas de programas pedagógicos. 

Porém, investigações detalhadas sobre esses acontecimentos educacionais, conforme surgiram em 

instituições como Columbia, Harvard, Penn, UCLA, AA, Universidade de Artes Aplicadas em 

Viena, dentre outras, geralmente têm sido motivadas por praticantes digitais individuais, quando 

comparadas à influência de um programa pedagógico amplo (OXMAN, 2008), o que denota certa 

limitação.  

No Brasil, em 1994, o MEC publicou a portaria 1.770, que instituía pela primeira vez a 

obrigatoriedade do ensino da informática nos cursos de arquitetura. Além de estabelecer a 
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“Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo” como matéria profissional, essas diretrizes 

curriculares determinavam que os cursos deveriam fazer uso do novo instrumental “no cotidiano do 

aprendizado”, abrangendo o “tratamento da informação e a representação do objeto”. Ao longo dos 

anos de implementação, o foco original, que era no uso de programas para a representação, passou a 

incluir os programas para análise ambiental e planejamento urbano, além dos ambientes 

colaborativos de projeto e os métodos de projeto com o auxílio do computador (CELANI, 2008). 

Porém, apesar da discussão sobre os impactos dessas novas tecnologias na arquitetura não ser 

recente e muito já ter sido colocado com o intuito de estimular pesquisas e promover o debate 

acerca dessas questões, o reflexo ainda não é amplamente identificado no atelier de projeto das 

escolas de arquitetura no Brasil. As disciplinas específicas foram inseridas nos currículos 

obrigatórios, mas ainda não são suficientes para provocar uma mudança significativa na maneira de 

ensinar a projetar (RUFINO e VELOSO, 2005). 

Ao apresentar as conclusões trazidas com o XIII SIGraDi
6
, ocorrido em São Paulo em 2009, 

Orciuoli (2010b) coloca que, sobretudo no Brasil, a questão “digital” ainda é vista de maneira 

obliqua e com certas ressalvas por parte das próprias faculdades. É apontado certo distanciamento 

entre as disciplinas de projeto e as de representação gráfica, e que a informática como ciência ainda 

não foi devidamente incorporada na formação do projetista, nem assumiu seu caráter experimental. 

Importante ressaltar que o SIGraDi reúne pesquisadores, educadores e profissionais não apenas da 

Arquitetura, mas também Urbanismo e Design.  

Analisando a produção acadêmica sobre o uso do computador no ensino do projeto, Segundo 

(2010) selecionou como amostra artigos apresentados nos seminários GRAPHICA
7
, PROJETAR

8
 e 

SIGraDI em suas edições realizadas em 2009. A seleção dos artigos se deu a partir da temática 

abordada em cada um destes, conforme Quadro 01. 

Quadro 01 – Artigos analisados e sua abordagem 

 
Fonte: Segundo, 2010 

                                                           
6
 Seminário Ibero-Americano de Gráfica Digital. 

7
 Simpósio Nacional de Representação Gráfica, Desenho Técnico e Geometria Descritiva. 

8
 Seminário Nacional Sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura.  
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A partir das questões abordadas pelos artigos estudados, o autor aponta as seguintes reflexões: 

a) Necessidade de implementar uma discussão didático-pedagógica acerca do uso do 

computador no ensino de projeto, considerando que para ensinar a projetar em um ambiente onde o 

computador é presença constante, é preciso compreensão das interferências trazidas pelas 

ferramentas e seu potencial de uso; 

b) Deficiência na discussão da questão computador e ensino de projeto, no âmbito 

estratégico das escolas, com a existência de lacunas nas diretrizes curriculares no tocante à 

incorporação do computador na formação do projetista; 

c) Desarticulação entre disciplinas de informática aplicada e as disciplinas de projeto, o 

que pode levar o aluno a uma apropriação do computador somente como ferramenta de desenho e a 

separação entre os atos de desenhar e projetar; 

d) Novas tecnologias digitais no ensino do projeto, entre as quais se destacam a modelagem 

digital, o projeto paramétrico e a prototipagem rápida, que potencializam a experimentação da 

tridimensionalidade e são importantes dentro do processo cognitivo do aluno.  

Além da produção realizada em eventos científicos, também se buscou verificar dissertações e 

teses que contivessem temas relacionados à aplicação dos meios digitais no ensino de projeto, com 

foco na modelagem paramétrica. 

Foi utilizado como referência o levantamento realizado por Pupo (2009), e posteriormente 

complementado por Costa (2013), onde os autores buscaram localizar dissertações e teses que 

contivessem temas relacionados à aplicação da informática no ensino de projeto. 

O recorte temporal incluiu trabalhos realizados entre os anos de 1999 e 2011, tendo como fonte 

os bancos de dados das próprias universidades e o Banco de Teses da CAPES. Foi utilizada a busca 

por palavras chaves que contivessem a expressão “Projeto de Arquitetura” como assunto, com 

filtragem posterior dos resultados através da leitura dos seus resumos em busca de expressões 

relacionadas ao objeto das teses. Dentre as expressões, estavam inclusas “ensino de CAD” e “ensino 

de projeto de arquitetura”, de interesse do presente trabalho.   

Segundo Pupo (2009), os trabalhos brasileiros ainda caminham na trilha do CAD auxiliando 

especificamente o desenho ou ainda a preocupação de como os sistemas interagem com o provável 

usuário. O Brasil ainda não teria tomado consciência de que o CAD e seus similares surgiram como 

ferramentas de apoio e se tornaram fundamentais para todo o processo de projeto. Ela conclui que 

os cursos de arquitetura, especialmente no Brasil, devem estar atentos a essas novas tecnologias, 

seguindo as tendências de uso no campo profissional.  
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Atualizando o cenário, Costa (2013) ressalta que os resultados indicam uma redução na 

tendência inicial da recorrência de trabalhos que procuravam ainda provar que o CAD precisava 

estar presente nos currículos dos cursos de Arquitetura, bem como nas práticas de projeto (embora 

ainda se apresentassem como os tópicos mais recorrentes). Foi demonstrado o início do 

reconhecimento da importância das novas tecnologias para a pesquisa em Arquitetura e Urbanismo 

e para o ensino da graduação na área. O autor conclui que o panorama reforça a necessidade de que 

novas pesquisas sejam desenvolvidas tendo como objeto a relação entre o ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e novas tecnologias digitais, com o objetivo de aprofundar o conhecimento da área. 

Considerando a variedade de meios voltados para o CAD/CAM, que poderiam ser abordados 

em relação ao ensino de projeto, houve a necessidade de um recorte temático para o direcionamento 

da pesquisa, com a escolha pela modelagem paramétrica. Para tanto, foram considerados dois 

aspectos: as lacunas de conhecimento em pesquisas já realizadas, e a área de influência do meio 

digital a ser selecionado em relação aos demais.  

Para se considerar a área de influência da modelagem paramétrica em relação aos demais meios 

digitais, serão levantados os principais aspectos do fenômeno que Achten (2009) denomina de 

“(R)Evolução Digital” para descrever como as gerações de softwares mais recentes estão sendo 

aplicadas para além da imitação e suporte às práticas convencionais: 

a) Manuseio da complexidade com o processamento de informação: o uso do computador 

permitiu ao projetista investigar mais profundamente aspectos como sustentabilidade; uso 

inteligente de energia; gerenciamento de recursos; formas complexas; meios de produção, dentre 

outros, que de alguma maneira giram em torno da informação, seu gerenciamento ou sua 

transformação. Bonsiepe (2000) define informação como dados processados, ou seja, enquanto os 

meros dados seriam desordenados, as informações são organizadas e passíveis de serem assimiladas 

pelo indivíduo que irá interpretá-las. 

b) Novos materiais e técnicas de construção: novos materiais como concreto transparente, 

vidro autolimpante, tipos de plástico, dentre outros, estão expandindo o alcance da expressão 

material das edificações e objetos. Equipamentos de fabricação controlados por computador não só 

aceleram a produção, mas permitem o aumento da precisão por praticamente o mesmo preço. A 

chamada fabricação digital traz uma mudança da produção em massa para a customização em 

massa. 

c) Prototipagem rápida: técnicas como impressora 3D ou cortadoras a laser estão mudando o 

papel e o tempo de uso dos modelos físicos em escala. A produção pela prototipagem rápida é mais 

rápida que técnicas manuais, permitindo tirar mais vantagem das qualidades físico-táteis dos 

modelos, além de permitir uma aproximação entre o trabalho digital e o trabalho físico. 
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d) Versatilidade no uso das mídias: a tecnologia atual permite a troca entre mídias físicas e 

digitais com maior facilidade através de scanners e impressoras, além da prototipagem mencionada 

anteriormente. A troca entre mídias amplia a capacidade do projetista de compreender o projeto de 

diferentes maneiras, acumulando informações que podem ser manipuladas e testadas. 

e) Comunicação e Internet: o projeto e a execução de uma edificação são um esforço 

realizado por muitas pessoas, portanto a comunicação ao longo do processo é um fator crucial. 

Dentre os diferentes envolvidos no processo existem exigências diferentes quanto ao tipo de 

informação que cada parte necessita, gerando custos, tempo e possibilidades de erro. O uso da 

Internet permitiu que muitos gargalos de comunicação fossem removidos pelo uso de e-mail, 

servidores FTP e aplicativos que permitem mudanças imediatas de informação e comunicação 

direta entre softwares.  

f) Modelagem da Informação da Construção (BIM): projeto digital central que todos os 

participantes poderiam acessar e modificar, tornando a troca de informação mais rápida e fácil. Os 

diferentes participantes do projeto se envolveriam no processo de projeto mais cedo, pois a 

informação estaria disponível mais cedo. 

A partir dos pontos colocados por Achten (2009) como fundamentais para o impacto dos meios 

digitais no projeto, é possível perceber um alto grau de influência da modelagem paramétrica no 

que diz respeito à manipulação e visualização das informações (geométricas ou não); maior 

interatividade e precisão na geração dos modelos a serem fabricados; e como base tecnológica para 

os sistemas BIM.   

Uma maior descrição sobre a relação entre os aspectos colocados por Achten (2009) e a 

influência da modelagem paramétrica é organizada no Quadro 02. 

 
Quadro 02 – Relação entre os aspectos principais dos novos meios digitais e a influência da Modelagem Paramétrica. 

Aspectos principais da 

(R)Evolução Digital,  

segundo Achten (2009) 

Influência da Modelagem Paramétrica 

- Manuseio da complexidade 

com o processamento de 

informação. 

- Versatilidade no uso das 

mídias. 

Direta. A modelagem paramétrica facilita a manipulação e visualização das 

informações (geométricas ou não), a partir da associação dos atributos que 

descrevem o objeto (parâmetros) à sua representação tridimensional.  

O uso de diferentes mídias (físicas e digitais) também se baseia na troca e 

transformação de informações, sendo beneficiado diretamente pelo aumento 

de precisão e interatividade dos modelos paramétricos.  

- Modelagem de Informação 

da Construção (BIM). 

Direta. A modelagem paramétrica é considerada uma das bases tecnológicas 

do BIM, permitindo sua diferenciação em relação aos softwares de CAD 

tradicionais.  

- Novos materiais e técnicas 

de construção.  

- Prototipagem rápida. 

Indireta. A modelagem paramétrica garante maior interatividade e precisão 

na geração de modelos a serem materializados em escala reduzida ou para 

execução em obra. 

- Comunicação e Internet. Não há influência significativa, se comparado aos demais. 

Fonte: Autoria própria, 2014 
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Para a verificação das lacunas de conhecimento quanto à aplicação de modelos paramétricos na 

área acadêmica dentro do cenário nacional, foi utilizado inicialmente o levantamento de teses e 

dissertações realizado por Pupo (2009), e posteriormente complementado por Costa (2013), já 

mencionado anteriormente. 

O quantitativo de teses e dissertações sobre os diferentes tópicos abordados entre os anos de 

2000 e 2011 é apresentado no Quadro 03. A partir desse quadro, foram levantados 40 trabalhos 

sobre ensino de projeto e 6 trabalhos sobre ensino de CAD, amostra sobre a qual se investigou a 

presença da modelagem paramétrica como tema.  

 
Quadro 03 – Quantitativo de Teses e Dissertações no período de 2000 e 2011. 

 

Fonte: Costa, 2013 

 

Dentre os 6 trabalhos sobre ensino de CAD, 4 abordavam modelagem geométrica 3D, mas com 

foco em seu potencial gráfico, característico dos softwares CAD tradicionais, como AutoCAD e 

SketchUp.  

Dentre os 40 trabalhos sobre ensino de projeto, 20 não tinham qualquer relação com meios 

digitais ou o uso do computador no processo de projeto.  Em relação aos 20 restantes que se 

inserem na temática, destaca-se apenas a tese de Vaz (2011), devido ao seu objetivo de propor uma 

nova abordagem para o ensino de arquitetura paisagística, baseada em teorias computacionais 

aplicadas ao projeto, o que incluiu a modelagem paramétrica, além da linguagem de padrões de 

Alexander e a gramática da forma. 

Importante ressaltar, ainda, que nenhum dos 6 trabalhos relacionados à Tecnologia BIM estava 

incluso nos tópicos de Ensino. 
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No intuito de atualizar o cenário com possíveis trabalhos realizados após 2011, recorreu-se à 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
9
, com buscas utilizando as expressões 

“Modelagem Paramétrica” e “Ensino Projeto Arquitetônico”, ambas sem aspas para ampliar a 

localização de diferentes registros. Dentre os trabalhos encontrados, duas teses se destacaram em 

relação à temática investigada: Andrade (2012) e Mayer (2012).   

Andrade (2012) teve como objetivo formular uma estrutura conceitual de processo de projeto 

digital explorando a prática de Projeto Performativo, ou seja, o projeto digital baseado no 

desempenho como instrumento de transformação das ideias e conceitos em matéria e forma 

arquitetônica. Nesse contexto, a modelagem paramétrica se insere como um dos elementos no qual 

o projeto performativo se baseia, junto com a colaboração, o processo de projeto automatizado e a 

interoperabilidade. 

Mayer (2012) propôs um modelo geométrico paramétrico para a geração, baseada em regras, da 

geometria do projeto de Habitação de Interesse Social, adequada à realidade socioeconômica 

brasileira. A aplicabilidade do modelo paramétrico foi vista como matriz generativa para o 

desenvolvimento de projetos mais adequados a problemas específicos e, consequentemente, como 

alternativa à padronização da produção habitacional.  

Nos trabalhos apontados, a modelagem paramétrica é vista como instrumento essencial para a 

investigação de temas específicos (Ensino de arquitetura paisagística, Projeto Performativo e 

Habitação de Interesse Social), o que os torna referências importantes para a presente investigação. 

Porém, percebe-se que ainda são poucas pesquisas que abordem modelos paramétricos como tema 

principal, inclusive com enfoque em suas especificidades para o processo projetual, o que 

demonstra lacunas de conhecimento.  

Para a busca de artigos a partir de um cenário internacional, utilizou-se como fonte o 

CUMINCAD
10

, considerado uma biblioteca virtual referência no assunto de projeto assistido por 

computador.  

Primeiro foram utilizadas palavras-chave em português na busca de artigos nacionais, sendo 

elas “Modelagem Paramétrica” e “Design Paramétrico”, ambas expressões com aspas para evitar 

redundâncias ou artigos não relacionados. Foram encontrados 11 registros, com posterior 

verificação de título, palavras-chave e resumo.   

                                                           
9
 Considerando o início da presente pesquisa, essa busca foi realizada no ano de 2014. 

10
 Cumulative Index of Computer Aided Architectural Design – biblioteca virtual de publicações relacionadas ao 

processo de projeto assistido por computador, incluindo mais de 11,700 registros de publicações e conferências no 

tema, como ACADIA, ASCAAD, CAADRIA, eCAADe, SiGraDi, dentre outros. O sistema foi criado pelos professores 

Bob Martens (Vienna University of Technology, Austria) e Ziga Turk (University of Ljubljana, Slovenia) e teve início 

em 1998, contendo publicações lançadas a partir da década de 60. Considerando o início da presente pesquisa, essa 

busca foi realizada no ano de 2014.  
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Como referência para a presente pesquisa, foi destacado o artigo apresentado por Nojimoto, 

Tramontano e Anelli (2011), que traz uma reflexão sobre o uso de meios digitais no ensino de 

projeto de arquitetura, a partir de uma experiência didática realizada na disciplina de Projeto 3, do 

curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (IAU-USP). Com o intuito de compreender o processo de concepção, a partir da lógica 

paramétrica e da fabricação digital, a disciplina de Projeto 3 definiu dois módulos projetuais a 

serem realizados com dois programas paramétricos. O primeiro enfatizando a concepção e produção 

de geometrias complexas, e o segundo priorizando o uso de sistemas BIM. Esse exemplo será 

resgatado no referencial teórico (item 2.3.1) e nas visitas de campo realizadas em instituições 

consideradas referências do cenário nacional (item 3.5.2).     

Em relação à busca por experiências internacionais, foram utilizadas as palavras-chave 

“Parametric Modeling” e “Parametric Design”, com o uso de aspas, e posterior filtragem de cada 

resultado a partir dos termos “Education” e “Teaching”, no intuito de manter o recorte na área do 

ensino. Foram encontrados ao todo 88 resultados, verificados posteriormente a partir dos títulos e 

resumos para garantir a relação com o tema estudado e levantar possíveis entradas repetidas a partir 

das diferentes buscas.  

Após verificação dos resumos, foram selecionados 46 resultados com possíveis contribuições 

para o presente trabalho, por enfocarem a modelagem paramétrica sob algum aspecto da atividade 

projetual, incluindo: conceituação, aplicação em estudos de caso e principalmente o modelo 

paramétrico como meio de apoio para outros temas, com destaque para o BIM, a prototipagem e a 

fabricação digital. Importante ressaltar que artigos com experiências no Brasil não foram 

considerados nessa contagem por já terem sido apurados no levantamento nacional, mencionado 

anteriormente.  

Os trabalhos encontrados compreendem os anos de 2003 a 2014, sendo cerca de 60% a partir 

de 2010, o que confirma o quão recente é o tema mesmo no cenário internacional. Verificou-se, 

ainda, a origem dos trabalhos a partir das sedes dos eventos nos quais eles foram apresentados. O 

gráfico completo é apresentado na Figura 03. 

Algumas experiências didáticas encontradas nesses trabalhos serão apresentadas no referencial 

teórico (item 2.3.1) e utilizadas como referência para a presente pesquisa. A maioria dos artigos 

(30%, com 14 registros) foi publicada a partir do eCAADe
11

, evento sediado na Europa, seguido 

pelo CAADRIA
12

 (24%, com 11 registros), na Ásia. Com menos registros, na categoria de outros 

                                                           
11

 Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe. 
12

 Association for Computer-aided Architectural Design Research in Asia. 
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(7% dos registros), foram agrupados artigos não apresentados em eventos, mas publicações como o 

IJAC
13

.  

 
Figura 03 – Distribuição dos artigos encontrados por evento e suas respectivas sedes 

 

Fonte: Autoria própria, 2014 

 

O cenário disperso demonstra que a modelagem paramétrica ainda é tratada por iniciativas 

pontuais, em sua maioria como instrumento de apoio a outros temas. Porém, o interesse sobre suas 

especificidades e potencialidades para o processo projetual é crescente, com claro aumento de 

trabalhos a respeito a partir de 2010.  

Assim, a relevância e originalidade da pesquisa proposta são justificadas a partir do 

reconhecimento de um cenário recente e em amadurecimento, onde as possibilidades e potencial de 

uso dos modelos paramétricos como parte do processo de projeto são reconhecidos, porém com 

lacunas de conhecimento, em especial na área do ensino e dentro do cenário nacional.  

1.4. Objetivos da pesquisa 

Considerando a hipótese estabelecida no item 1.2, o objetivo geral da pesquisa consistiu em 

compreender as especificidades do processo paramétrico de projeto (parametric design), com o 

auxílio do pensamento sistêmico, e propor diretrizes metodológicas para a aplicação de suas 

ferramentas e processos no ensino de projeto, em cursos de arquitetura e design, considerando 

disciplinas e estruturas curriculares. Os objetivos específicos buscaram: 

a) Identificar e analisar as especificidades do processo paramétrico de projeto, considerando o 

pensamento sistêmico;  

b) Identificar e analisar as especificidades do ensino de projeto nos cursos de arquitetura e 

design; 

                                                           
13

 International journal of architectural computing. 
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c) Caracterizar o atual cenário de aplicação da modelagem paramétrica no ensino nacional, a 

partir de amostra nos cursos de arquitetura e design, com ênfase nas disciplinas de projeto, 

buscando identificar as melhores práticas e os principais desafios;  

d) Propor e aplicar diretrizes metodológicas no ensino/aprendizado de projeto nos cursos de 

graduação de arquitetura e design, a partir de experimentações pedagógicas, no intuito de utilizar 

ferramentas e processos paramétricos durante a atividade projetual. 

Assim, pretende-se contribuir para o avanço do conhecimento sobre os aspectos previamente 

apresentados, relativos à compreensão dos potenciais específicos da modelagem paramétrica para o 

processo projetual e sua inserção no ensino de projeto nos cursos de arquitetura e design. 

1.5. Abordagem Metodológica 

A presente pesquisa se caracteriza por ser do tipo qualitativa e de caráter exploratório, ou seja, 

visa ao aprimoramento de ideias ou à descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 

flexível, possibilitando a consideração dos mais variados aspectos, relativos ao fato estudado. Na 

maioria dos casos, envolve:  levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (GIL, 2002). 

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados, diferindo da 

abordagem quantitativa pelo fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de 

análise de um problema. Os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior 

número possível de elementos existentes na realidade estudada e preocupa-se mais com o processo 

do que com o produto (PRODANOV e FREITAS, 2013).  

O processo de condução da pesquisa é, portanto, indutivo; o pesquisador coleta e organiza os 

dados com o objetivo de construir conceitos, pressuposições ou teorias, ao invés de, dedutivamente, 

derivar hipóteses a serem testadas. A análise indutiva dos dados leva a identificação de padrões 

recorrentes, temas comuns e categorias (GODOY, 2005). 

Considerando que o presente estudo teve como objetivo propor diretrizes metodológicas para a 

aplicação das ferramentas e processos paramétricos no ensino de projeto, optou-se pela pesquisa 

construtiva como referência para a estratégia de pesquisa.                                                                          

A abordagem da pesquisa construtiva (constructive research ou design science research) 

consiste na produção de “construções inovadoras”, destinadas a resolver problemas enfrentados no 

mundo real e contribuir para a teoria da disciplina em que é aplicada.  O conceito de “construção 

inovadora” nesse contexto se relaciona a todos os artefatos humanos, tais como modelos, 

diagramas, planos, estruturas da organização, produtos comerciais e projetos de sistemas de 
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informação. Sua principal característica é a de ser inventada e desenvolvida, não descoberta 

(LUKKA, 2003).  

Segundo Hevner et al. (2004), o processo de construção e aplicação de um artefato inovador 

permite ao pesquisador uma compreensão melhor do problema e a viabilidade da solução proposta. 

Além de demonstrar a inovação e o funcionamento da proposta, outro elemento essencial da 

abordagem construtiva é vincular o problema e sua solução ao conhecimento teórico acumulado 

(KASANEN et al., 1993). Buscando demonstrar a adequação da pesquisa construtiva como 

referência para o presente estudo, é estabelecido um comparativo entre os principais elementos de 

ambos, a partir das Figuras 04 e 05. 

 
Figura 04 – Principais elementos envolvidos na estratégia da pesquisa construtiva 

 

Fonte: Lukka, 2003 

 

Figura 05 – Principais elementos envolvidos na presente pesquisa. 

 
Fonte: Autoria própria, 2014 

 

Assim, a partir de uma teoria prévia e cenário empírico que reconhecem a contribuição dos 

novos meios digitais para o processo de projeto, dentre os quais a modelagem paramétrica é 

destacada, a presente pesquisa procurou trazer reflexões sobre sua inserção e contribuição no ensino 

de projeto, com a investigação de uma proposta de diretrizes metodológicas e sua aplicação em 

experimentos pedagógicos de curta e longa duração. 

1.5.1. Delineamento da pesquisa 

Para o delineamento do presente trabalho, foram considerados os passos característicos do 

processo da pesquisa construtiva (KASANEN et al., 1993; LUKKA, 2003): 
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a) Encontrar um problema com relevância prática, além de potencial como contribuição 

teórica; 

b) Examinar esse potencial durante uma investigação de cooperação a longo prazo com a(s) 

organização(ões) alvo; 

c) Obter conhecimento profundo do tema, tanto na prática quanto na teoria;  

d) Desenvolver uma construção para a solução do problema, com potencial para contribuição 

teórica; 

e) Implementar a solução, testando seu funcionamento; 

f) Refletir sobre a aplicabilidade da solução; 

g) Identificar e analisar a contribuição teórica. 

Em resumo, tais passos podem ser distribuídos em 4 etapas: 1. compreensão do problema; 2. 

desenvolvimento da proposta; 3. implementação para testar seu funcionamento, 4. reflexões para 

verificar sua contribuição prático-teórica. Na presente pesquisa, as etapas foram resumidas em: 

compreensão do problema, proposição (desenvolvimento e aplicação da proposta) e validação 

(discussão e reflexões posteriores). 

Conforme colocado no item b do delineamento, considera-se também que a investigação da 

proposta desenvolvida e aplicada deverá ser realizada em cooperação a longo prazo com 

organizações alvo, cenário em que será testada a aplicabilidade da solução, com posteriores 

reflexões práticas e teóricas.   

No caso da presente pesquisa, como a proposta consistiu em formular diretrizes metodológicas 

dentro do ensino/aprendizado de projeto, as organizações previamente selecionadas deveriam ser 

instituições de ensino, com cursos de graduação em arquitetura e/ou design de produto. 

As instituições selecionadas foram: Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), devido à possibilidade de aplicação de todo percurso da 

pesquisa e por apresentarem um panorama propício para a investigação a ser proposta, satisfazendo 

a determinados critérios que direcionaram a pesquisa de campo. Maiores detalhes sobre as 

instituições selecionadas serão apresentados no Capítulo 03. 

A partir dos objetivos específicos colocados no item 1.4, os procedimentos metodológicos da 

pesquisa foram definidos e organizados ao longo das etapas compreensão, proposição e validação, 

conforme apresentado na Figura 06.  

A compreensão do problema incluiu três passos: 1. levantamento bibliográfico, para 

aprofundamento teórico acerca dos principais temas; 2. levantamento (survey), com coleta de dados, 

identificação de casos referência e visita de campo, para a caracterização do cenário nacional; 3. 
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levantamento (survey), com coleta de dados e visita de campo junto às instituições onde será 

aplicada a proposta em desenvolvimento (UFC e UFRN), para caracterização do cenário local. 

A proposição consistiu no desenvolvimento das diretrizes metodológicas no intuito de utilizar 

ferramentas e processos paramétricos no ensino de projeto, incluindo dois passos: 1. 

desenvolvimento de uma proposta inicial, a partir do aprofundamento sobre o problema e 

caracterização do cenário nacional/local; 2. aplicação da proposta inicial para possíveis ajustes, com 

a realização de experimento pedagógico de curto e longo prazo. 

Por fim, a validação consistiu em: 1. revisão parcial da proposta, a partir dos resultados da 

etapa anterior, com sua posterior aplicação em novo experimento pedagógico; 2. revisão parcial da 

proposta e sua apresentação para especialistas na área (professores e/ou pesquisadores); 3. revisão 

final da proposta, onde sua aplicabilidade foi verificada a partir de todo o percurso traçado. Buscou-

se, assim, identificar suas contribuições teóricas e práticas.  

 
Figura 06 – Objetivos específicos, organizados de acordo com as principais etapas da pesquisa. 

 

Fonte: Autoria própria, 2014 

 

O resumo do delineamento da pesquisa pode ser observado na Figura 07, facilitando a 

compreensão. A descrição detalhada de cada etapa e seus instrumentos/procedimentos 

metodológicos será realizada no item 1.5.2.  

É importante ressaltar que, apesar das atividades serem organizadas em etapas, a fim de 

estruturá-las didaticamente e facilitar o entendimento do delineamento da pesquisa, na prática o 

processo não foi necessariamente linear.  

Por exemplo, as etapas de compreensão do problema e o desenvolvimento da proposta em 

determinados momentos se sobrepõem, considerando que, durante o estudo dos temas a partir de 

levantamento bibliográfico e coleta de dados, a proposta inicial já começou a ser estudada e 

amadurecida. 
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Figura 07 – Resumo esquemático do delineamento da pesquisa. 

 
Fonte: Autoria própria, 2014 

 

1.5.2. Instrumentos e procedimentos metodológicos 

Após o estabelecimento das etapas da pesquisa a partir de seu delineamento, segue o 

detalhamento para cada momento, com a apresentação de seus instrumentos e procedimentos 

metodológicos. 

Na etapa de compreensão do problema, destacaram-se os momentos de embasamento teórico, 

a partir de levantamento bibliográfico, e embasamento empírico, a partir de coleta de dados com 

pesquisa de campo. 

O embasamento teórico, obtido a partir da revisão crítica da bibliografia, permitiu situar o 

trabalho no contexto das pesquisas em andamento, partindo de uma exposição clara do 

conhecimento existente para gerar bases sólidas à caracterização do objeto e dos objetivos (SERRA, 

2006). Os eixos de investigação selecionados consistiram nos seguintes temas: modelagem 

paramétrica, processo de projeto, e ensino de projeto. 

Com relação à modelagem paramétrica, a intenção foi verificar suas especificidades dentro 

do processo projetual (parametric design) e seu potencial de aplicação no ensino de projeto, além 

dos principais desafios para sua adoção no meio profissional e acadêmico. 

Para o processo de projeto, foram levantados métodos projetuais e habilidades desenvolvidas 

pelos projetistas, no intuito de perceber sobreposições ou diferenças em relação às práticas que 

aplicam ferramentas paramétricas, possibilitando a proposição de novos processos, caso necessário. 

Por fim, para o ensino de projeto foram identificadas abordagens didáticas que envolvam o 

processo de projeto e/ou o uso da modelagem paramétrica. A intenção foi verificar os processos 
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metodológicos e práticas existentes, adquirindo o embasamento necessário para refletir e propor 

alterações ou inovações.  

A partir da revisão bibliográfica, também foi possível estabelecer critérios para identificar as 

instituições a serem investigadas na pesquisa de campo, cujas práticas são referência no que diz 

respeito a desafios enfrentados e estratégias adotadas.  

Assim, o momento seguinte da etapa de compreensão consistiu na pesquisa de levantamento 

(survey), que contou com os seguintes procedimentos: 1. definição da amostra e identificação de 

casos referência no cenário nacional; 2. definição dos instrumentos de coleta de dados; 3. estudo 

piloto para teste dos instrumentos de coleta; 4.visita de campo e coleta de dados no cenário nacional 

(casos referência) e cenário local (UFC e UFRN); 5. análise dos dados e caracterização dos cenários 

nacional e local. 

A pesquisa survey pode ser definida como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de 

uma população-alvo. Sua escolha é adequada quando o foco de interesse é sobre “o que está 

acontecendo” ou “como e por que se está acontecendo” (FREITAS et al., 2000).  

As etapas da pesquisa survey consistem usualmente em: 1. definição do objetivo da pesquisa, 2. 

definição da população e a amostra, 3. elaboração dos instrumentos de coleta, 4. coleta de dados (ou 

trabalho de campo),  5. processamento e análise dos dados; 5. divulgação os resultados (DUARTE, 

2010).  

O levantamento com abordagem nacional foi realizado, considerando a amostra selecionada a 

partir de pesquisa documental, com o objetivo de investigar a aplicação da modelagem 

paramétrica no ensino de projeto em cursos de graduação em arquitetura e design. Dessa forma, 

foram identificadas referências de casos práticos para a realização de visitas em instituições e 

entrevista estruturada com professores e pesquisadores. 

A análise minuciosa de fontes documentais serviu de suporte à investigação projetada, 

enquanto os contatos diretos durante a pesquisa de campo foram realizados com pessoas que 

pudessem fornecer dados ou sugerir possíveis fontes de informações úteis (MARCONI e 

LAKATOS, 2003).  

A pesquisa documental teve como objetivo selecionar a amostra de instituições no cenário 

nacional com potencial de investigação para a identificação de melhores práticas e principais 

desafios para a utilização da abordagem paramétrica no ensino de projeto.  

Para tanto, foram definidas as seguintes fontes:  
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a) O Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil (DGP), no intuito de identificar grupos de 

pesquisa científica e tecnológica que trabalhem com modelagem paramétrica e/ou temas 

relacionados como BIM e Fabricação Digital; 

b) O banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) com a lista de cursos recomendados / reconhecidos, para o levantamento dos cursos de 

pós-graduação em Arquitetura e Design no Brasil, e posterior verificação de suas estruturas 

curriculares; 

c) Os sites dos cursos de pós-graduação levantados a partir do item anterior, buscando 

informações referentes às suas estruturas curriculares, grupos de pesquisa, projetos de 

pesquisa/extensão e infraestrutura; 

d) Sites de eventos relacionados ao tema, para verificar instituições nacionais que tenham 

sediado edições passadas e pesquisadores envolvidos na organização. 

A partir de tais fontes, buscou-se estabelecer uma amostra de instituições e pesquisadores no 

cenário nacional que tenham experiência com modelagem paramétrica e/ou temas relacionados, 

como BIM e Fabricação Digital, e seu reflexo nos cursos de graduação.  

Depois de selecionada a amostra de instituições, foram realizadas visitas de campo para 

observação e descrição de cenários, além de levantamento de opinião com professores e 

pesquisadores, através de entrevista estruturada.  

A técnica de observação pode ser muito útil para a obtenção de informações, porém, destaca-se 

a importância de que seja planejada e registrada de forma sistemática, além de servir a um objetivo 

pré-estabelecido pelo pesquisador (PRODANOV e FREITAS, 2013). Assim, antes da pesquisa de 

campo propriamente dita, foi estabelecido um roteiro de visita com os aspectos a serem observados 

e suas devidas finalidades, além dos instrumentos a serem aplicados para levantamento de opinião 

(entrevista estruturada).  

A entrevista estruturada é aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 

estabelecido e as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela deve ser realizada de 

acordo com um formulário e efetuada com pessoas selecionadas de acordo com um plano 

(MARCONI e LAKATOS, 2003).  

A pesquisa de campo local foi realizada nas instituições onde também se aplicaram as etapas 

de proposição e validação (UFC e UFRN), com o objetivo de compreender o contexto em que se 

pretende interferir. Para tanto, foi realizada a aplicação de questionários com os alunos dos cursos 

de arquitetura e design, a partir do semestre em que eles encerram as disciplinas de representação e 

adquirem embasamento sobre as diferentes ferramentas analógicas e digitais.  
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O questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que deverão ser respondidas por escrito pelo informante. Após ser redigido, o 

questionário precisa ser testado antes de sua utilização definitiva, aplicando-se alguns exemplares 

em uma pequena população escolhida para a detecção de possíveis falhas.  

Considerando-se essa necessidade, foi realizado um estudo piloto no cenário local, buscando 

uma maior segurança e precisão para a execução posterior da pesquisa. O universo de observação 

consistiu nas disciplinas de projeto arquitetônico onde os alunos adquirem sua primeira experiência 

de aplicação dos processos BIM. Essa escolha se deu pelo fato do BIM ser a tecnologia mais 

próxima à modelagem paramétrica abordada em disciplina obrigatória para ambas as instituições 

(UFC e UFRN). 

Os critérios utilizados como base para a definição dos instrumentos de coleta (roteiro, 

entrevista e questionário) e desenvolvimento da pesquisa de campo (nacional e local) abordaram 

aspectos referentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo:  

a) Identificação do tema da pesquisa na estrutura curricular dos cursos, e sua abordagem nas 

disciplinas, com destaque para o ensino de projeto; 

b) Habilidades a serem desenvolvidas por professores e alunos junto às disciplinas; 

c) Grupos e projetos de pesquisa/extensão, somados à participação de bolsistas e monitores; 

d) Atividades propostas nas instituições, além das disciplinas (cursos, workshops, eventos); 

e) Infraestrutura e apoio técnico (laboratórios); 

f) Demandas externas (escritórios modelo, prestação de serviços). 

Após realizadas as visitas e coletas de dados, a etapa de compreensão foi encerrada com a 

análise dos dados e caracterização dos cenários nacional e local. Nessa etapa, também foram 

considerados documentos oficiais das instituições, com destaque para seus Projetos Pedagógicos, de 

acesso público pelos sites dos respectivos cursos.  

A etapa de proposição consistiu no desenvolvimento de uma primeira versão das diretrizes 

metodológicas pretendidas e realização de uma etapa de testes, para verificar a necessidade de 

possíveis adequações.  

Essa etapa incluiu as seguintes atividades: 

a) Desenvolvimento de uma proposta inicial para as diretrizes metodológicas, considerando a 

sobreposição e análise dos dados levantados nos embasamentos teórico (levantamento 

bibliográfico) e empírico (caracterização dos cenários nacional e local); 

b)  Aplicação da proposta inicial para possíveis críticas e ajustes, a partir da realização de 

experimento pedagógico de curto e longo prazo. 
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Considerando os eixos de investigação vislumbrados no levantamento bibliográfico e os 

critérios de análise que direcionaram a coleta de dados, considerou-se que as diretrizes 

metodológicas deveriam vislumbrar aspectos de ensino/aprendizagem, pesquisa e extensão, além 

das estratégias e desafios que fossem percebidos junto às referências da etapa de compreensão.  

Assim, pressupôs-se que as diretrizes metodológicas deveriam considerar, no mínimo: 

a) Uma proposta de processo de implementação que preveja o uso das ferramentas e 

processos paramétricos no ensino de projeto, quer seja na esfera das disciplinas ou da estrutura 

curricular como um todo; 

b) Um levantamento das possíveis dificuldades percebidas pelos estudantes/professores no uso 

da abordagem paramétrica durante o processo de projeto; 

c) Um levantamento das habilidades que devem ser vislumbradas para os professores e 

desenvolvidas pelos alunos, junto às disciplinas relacionadas ao tema; 

d) Um levantamento das contribuições percebidas pelo uso de ferramentas e processos 

paramétricas na atividade projetual;  

e) Os espaços de discussão e apoio necessários para a implementação do tema, como grupos 

de pesquisa, projetos de extensão e laboratórios. 

O desenvolvimento da proposta considerou tais aspectos e percorreu os seguintes 

procedimentos para submetê-la a possíveis críticas e ajustes: 1. grupo de estudos para investigação 

prática sobre a aplicação da modelagem paramétrica na atividade de projeto; 2. aplicação prática em 

experimento pedagógico de curta duração (curso de extensão com 20 horas/aula); 3. aplicação 

prática em experimento pedagógico de longa duração (disciplinas optativas  com 64 horas/aula). 

O grupo de estudos teve como objetivo realizar uma aplicação prática da modelagem 

paramétrica durante o desenvolvimento de um projeto, envolvendo desde a concepção à execução. 

A etapa de execução contou com o uso, ainda, de processos de fabricação auxiliados por 

computador. A etapa contribuiu para a pesquisa com uma maior compreensão sobre as ferramentas 

e processos, abordados em uma situação real de projeto, com a participação de docentes e 

estudantes. 

Para uma primeira aplicação prática foi sugerida a realização de um curso de extensão de 

curta duração (20 horas/aula), com o objetivo de testar uma proposta inicial para a disciplina sobre 

o uso de ferramentas e processos paramétricos no processo de projeto.  

Nesse caso, buscou-se abordar o conteúdo didático em um número de horas condensado, com 

uma dinâmica de maior intensidade, desde que incluídos 3 aspectos: 1. embasamento teórico-

prático; 2. ensino das ferramentas; 3. mudanças na atividade projetual, a partir do raciocínio 

paramétrico.  
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A principal intenção foi que não fosse realizada apenas o ensino tutorial da ferramenta com 

exercícios orientados passo-a-passo, visto que essa abordagem seria insuficiente para testar as 

hipóteses colocadas no presente trabalho. Assim, o curso precisou abordar, no mínimo, uma 

introdução à abordagem sistêmica e a realização de exercícios práticos que levassem os 

participantes a refletir sobre a aplicação dos processos paramétricos na resolução de problemas 

projetuais. 

A coleta de dados com os resultados do curso de extensão foi realizada a partir de observação, 

registro, e aplicação de questionário com os participantes para verificar se os objetivos 

pretendidos foram alcançados. O questionário foi definido no início da etapa de proposição, 

aplicado ao final do curso e revisado posteriormente para que o mesmo modelo fosse utilizado nas 

disciplinas optativas da etapa posterior.  

Após a análise dos resultados do curso de extensão, a proposta foi revisada para a realização de 

disciplinas optativas, ofertadas tanto no curso de arquitetura quanto no curso de design. Visando 

estabelecer condições semelhantes às do curso de extensão para garantir efeito comparativo, o 

conteúdo programático foi mantido: embasamento teórico-prático, ensino das ferramentas, e 

mudanças na atividade projetual, a partir do raciocínio paramétrico. 

Como principais diferenças, considera-se que o curso de extensão apresentou uma distribuição 

de carga horária mais intensa por sua curta duração, enquanto a disciplina optativa requereu 

atividades de avaliação mais bem definidas, considerando o exigido pelo currículo de cada curso. 

Por apresentar uma maior carga horária, nas disciplinas optativas foi possível um maior 

aprofundamento tanto nas discussões teóricas quanto nos exercícios aplicados à prática projetual, 

através de atividades em atelier. 

A coleta de dados com os resultados da disciplina optativa também foi realizada a partir de 

observação, registro, e aplicação de questionário com os participantes para verificar se os 

objetivos pretendidos foram alcançados e estabelecer comparativo com os resultados do curso de 

extensão.  

Toda a etapa de proposição foi realizada na Universidade Federal do Ceará (UFC), devido à 

demanda existente, tanto para o curso de extensão quanto para a realização das disciplinas optativas, 

já previstas em currículo. Ressalta-se, ainda, a existência de grupo de pesquisa na área, e laboratório 

com equipamentos de fabricação digital, como apoio e infraestrutura. 

Por fim, a validação consistiu na revisão da proposta previamente estabelecida, para a 

realização de uma nova aplicação e sua discussão final com especialistas na área. Como etapa final 

da pesquisa, buscou-se verificar seus resultados e contribuições, além de trazer novas reflexões, 

incluindo as seguintes atividades: 
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a) Análise dos resultados da etapa anterior e revisão da proposta para possíveis críticas e 

reajustes; 

b) Aplicação prática da proposta revisada, com coleta de dados a partir de observação, registro 

e aplicação de questionário com os participantes. Para tanto, foi realizado um segundo curso de 

extensão, de média duração (40 horas). 

c) Análise dos resultados da aplicação prática e possíveis refinamentos para conclusão de uma 

proposta final, produto pretendido pela presente pesquisa; 

d) Discussão com especialistas para a reflexão sobre a aplicabilidade da proposta final, 

considerando o percurso traçado ao longo do estudo e definindo as contribuições teóricas e práticas. 

A partir dos resultados da etapa anterior, a proposta foi revisada para a realização de uma 

aplicação final, com caráter de validação. Para tanto, foi realizado um curso de extensão de 

duração de 40 horas/aula, estabelecendo um formato intermediário entre o curso de curta duração 

(20 horas/aula) e a disciplina optativa (64 horas/aula). Como parâmetro de comparação, foram 

mantidos conteúdo programático (revisado) e método de coleta de dados (observação, registro e 

questionários). 

Essa etapa foi realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), devido à 

existência de demanda para o curso de extensão e apoio de laboratório com equipamentos de 

fabricação digital.  

A discussão com especialistas na área contou com a participação de professores e 

pesquisadores com experiência nos eixos de investigação definidos previamente (modelagem 

paramétrica, processo de projeto e/ou ensino de projeto) e pertencente às instituições em que a 

proposta em andamento foi aplicada (UFC e UFRN). A discussão foi realizada coletivamente, com 

a aplicação de dois grupos focais – um por instituição, separadamente.  

O Grupo Focal é definido como grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com o 

propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade e revelar as percepções dos 

participantes sobre os tópicos em discussão (GOMES e BARBOSA, 1999). 

A análise do resultado dos experimentos pedagógicos, considerando registro e feedback emitido 

pelos participantes (validação interna), somado ao resultado dos grupos focais, com a discussão e 

opinião dos especialistas (validação externa) possibilitará a confirmação da hipótese. 

Para o encerramento da pesquisa, a análise dos resultados da validação, assim como uma 

revisão de todo o percurso traçado pela pesquisa, permitiu refinamentos e a conclusão de uma 

versão final das diretrizes metodológicas.  

O estudo é concluído com críticas e reflexões sobre a aplicabilidade da proposta final e as 

contribuições teóricas e práticas alcançadas a partir de toda a investigação.  
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Buscando facilitar a compreensão do conteúdo apresentado ao longo desse item, a Figura 08 

traça um resumo esquemático do percurso metodológico, destacando as atividades que serão 

realizadas para cada etapa nas instituições previamente selecionadas (UFC e UFRN). 

 
Figura 08 – Resumo esquemático do percurso metodológico traçado, com destaque para as atividades a serem realizadas 

nas duas instituições previamente selecionadas: UFC e UFRN. 

 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

1.6. Estrutura do trabalho  

O presente capítulo de introdução consiste na apresentação geral do trabalho, a partir da 

descrição da problemática, contribuição esperada pela pesquisa, e como se pretende alcançá-la. 

Possui a finalidade de situar o leitor no contexto, esclarecer objetivos, descrever o caminho 

metodológico traçado e apresentar como a tese está estruturada. 

Os demais capítulos foram estruturados de acordo com as etapas colocadas no delineamento da 

pesquisa: Compreensão, Proposição e Validação.  
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A Compreensão está dividida em Marco Teórico (Capítulo 2), e Levantamento e 

Caracterização dos Cenários Nacional e Local (Capítulo 3), enquanto Proposição e Validação são 

apresentadas em um capítulo, cada – Desenvolvimento da Proposta (Capítulo 4) e Validação da 

Proposta (Capítulo 5). O trabalho é encerrado com as Considerações Finais (Capítulo 6), onde são 

resumidos os principais resultados, limitações da pesquisa, sugestões para trabalhos futuros e 

conclusões. Somam-se, ainda, os elementos pós-textuais: Referências Bibliográficas, Apêndices e 

Anexos.  

O Capítulo 2 compreende o embasamento teórico da etapa de Compreensão, com o objetivo de 

adquirir conhecimento sobre o problema de pesquisa e detalhar os três eixos norteadores do 

levantamento bibliográfico: 1. Processo geral de projeto; 2. Processo paramétrico de projeto; 3. 

Ensino de projeto.  

Para o processo geral de projeto, são discutidos os principais métodos projetuais e habilidades 

comumente desenvolvidas pelos projetistas, no intuito de estabelecer um comparativo em relação às 

práticas que aplicam a lógica paramétrica.  

Com relação ao processo paramétrico de projeto, a intenção é apresentar suas especificidades, 

sua relação com o pensamento sistêmico e como ferramentas paramétricas podem estabelecer 

interfaces com outros meios de representação. Assim, considera-se ser possível compreender seu 

potencial de aplicação no ensino de projeto, além dos principais desafios para sua adoção.  

Por fim, para o ensino de projeto são apresentadas as abordagens didáticas tradicionais e 

contemporâneas para as disciplinas de projeto, além de uma caracterização da prática em atelier. 

Também são levantadas experiências didáticas que apliquem a modelagem paramétrica no cenário 

nacional e internacional, no intuído de identificar referências práticas e possíveis desafios para a 

pesquisa.  

O Capítulo 3 inclui o levantamento (survey) e caracterização dos cenários nacional e local, 

com o objetivo de caracterizar o atual estado de aplicação da modelagem paramétrica no ensino 

nacional, além de compreender as especificidades das instituições em que se pretende intervir.  

Como uma etapa de coleta de dados, a pesquisa de campo compõe o embasamento empírico do 

estudo e inclui as atividades de observação e levantamento de opinião, através de instrumentos 

como relatório de visita, questionário (alunos) e entrevista (professores e/ou pesquisadores). Antes 

da pesquisa de campo propriamente dita, também foram necessários procedimentos para a definição 

da amostra e dos instrumentos de coleta de dados, que consistiram respectivamente em pesquisa 

documental e estudo piloto. Como revisão do capítulo, é apresentado um resumo com a 

caracterização dos cenários nacional e local. 
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O Capítulo 4 inclui o desenvolvimento da proposta pretendida pela presente pesquisa, com o 

objetivo de definir e aplicar diretrizes metodológicas para a introdução de processos paramétricos 

no ensino/aprendizado de projeto, a partir de experimentações pedagógicas em cursos de arquitetura 

e design. Nessa etapa, as atividades ocorreram no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Ceará (DAU-UFC) e incluíram as seguintes experimentações pedagógicas: 

1. Grupo de estudos, com a aplicação da modelagem paramétrica e fabricação digital no processo de 

projeto de um bicicletário para o próprio departamento; 2. Curso de extensão de curta duração, com 

o intuito de apresentar as ferramentas e mudanças no processo de projeto, através de conteúdo 

teórico e atividades práticas; 3. Disciplinas optativas, com o desenvolvimento de reflexões teóricas, 

uso da ferramenta, exercícios de lógica e aplicação em atelier de projeto. Permitiu a aplicação da 

proposta da pesquisa em uma situação real de disciplinas em cursos de graduação.  

A coleta de dados e feedback dos participantes ocorreu através de observação, registros parciais 

ao longo das atividades, análise dos resultados dos trabalhos e aplicação de questionário ao final de 

cada curso/disciplina.  

O Capítulo 5 inclui a validação da proposta pretendida pela presente pesquisa, visando garantir 

a aplicabilidade das diretrizes metodológicas definidas na etapa anterior e realizar possíveis 

correções. Nessa etapa, as atividades inicialmente ocorreram no Departamento de Arquitetura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DARQ-UFRN) e incluíram a realização de um curso 

de extensão de maior duração (40h), após a revisão da proposta desenvolvida anteriormente. Os 

dados foram coletados a partir de observação, registro e aplicação de questionário. Como segunda 

etapa de validação, a proposta foi novamente revisada e discutida na atividade de Grupo Focal, 

realizada junto aos professores e pesquisadores que tiveram participação em algum momento do 

desenvolvimento da proposta. A aplicação foi feita separadamente em cada instituição do cenário 

local: UFC e UFRN. Por fim, a proposta foi revisada e finalizada considerando todo o percurso da 

pesquisa, concluindo o capítulo com sua descrição geral.  

O Capítulo 6 finaliza a presente pesquisa com as considerações finais, que incluem o resumo e 

as reflexões trazidas a partir das contribuições teóricas e práticas do estudo realizado. Apresenta 

também uma síntese integrada dos resultados, considerando as diretrizes metodológicas 

desenvolvidas, os experimentos didáticos aplicados, o cenário resultante nas instituições locais a 

partir da aplicação da pesquisa e a confirmação da hipótese; as limitações da pesquisa e sugestões 

para trabalhos futuros; e as possíveis críticas e conclusões.  
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2 MARCO TEÓRICO  

O Capítulo 2 consiste no marco teórico, que visa satisfazer aos seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar e analisar as especificidades do processo paramétrico de projeto, considerando o 

pensamento sistêmico;  

b) Identificar e analisar as especificidades do ensino de projeto nos cursos de arquitetura e 

design; 

A partir do delineamento da pesquisa e conforme colocado na etapa de compreensão, foram 

definidos 3 eixos principais para o levantamento bibliográfico que irá compor o referencial teórico: 

1. Processo de projeto; 2. Processo paramétrico de projeto; 3. Ensino de projeto. 

Segundo Oxman (2008), a proposição de princípios didáticos que abordem processos digitais 

de projeto encontra certos obstáculos no ensino tradicional. Esses problemas de adaptação e inércia 

do sistema educacional se caracterizam por três classes de influência: 1. A influência dos modelos e 

metodologias que caracterizam o processo de projeto; 2. A influência das bases de conhecimento e 

teorias que definem paradigmas, conceitos e abordagens; 3. A influência dos meios de 

representação utilizados nos processos de concepção e investigação projetual.  

Assim, tais aspectos serão abordados a seguir, permitindo a reflexão sobre desafios e possíveis 

soluções para o problema de pesquisa, no que se refere à inserção de ferramentas e processos 

paramétricos no ensino de projeto. 

2.1. Processo geral de projeto  

O processo de criação não possui métodos rígidos ou universais entre profissionais, muito 

embora possam ser atestados alguns procedimentos comuns entre projetistas. Apesar de ser 

complexo e pouco externado pelo profissional, pode-se considerar o processo de projeto como um 

conjunto de atividades intelectuais básicas, organizadas em fases de características e resultados 

distintos (KOWALTOWSKI et al., 2006). O modo como o processo de projeto é descrito costuma 

ser baseado em uma das seguintes visões (JONES, 1992):  

a) Criatividade – o projetista é uma “caixa preta”, capaz de produzir respostas que 

geralmente funcionam e nas quais ele confia. Porém, o processo como esses dados são produzidos 

não é explicado e se baseia nas habilidades do sistema nervoso, que age sem a intervenção do 

pensamento consciente. A visão criativa de projetar relaciona o projetista a um “mágico” (Figura 

09-a).  
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b) Racionalidade – o projetista como “caixa de vidro”, tendo total conhecimento do que está 

fazendo e por que está fazendo. Opera sobre as informações que lhe são dadas e segue uma 

sequência planejada de passos de análise, síntese e avaliação até reconhecer a melhor solução dentre 

as possibilidades. A visão racional de projetar relaciona o projetista a um “computador humano” 

(Figura 09-b). 

 

Figura 09 – Projetista como “mágico” (caixa preta) (a) e projetista como “computador humano” (caixa de vidro) (b) 

 

Fonte: Adaptado de Jones (1992) 
 

O desenvolvimento dos estudos em métodos de projeto foi formalizado com o movimento de 

1960, quando vários eventos marcaram a emergência do tema como uma disciplina nova no campo 

da arquitetura. Muitas das pesquisas da época desenvolveram mapas de processos de projeto, que 

seguiam a lógica da “caixa de vidro”, em sequências de atividades distintas e identificáveis, 

ocorrendo uma ordem lógica e previsível. Eles retratavam o progresso das atividades do projetista, 

desde os estágios de definição do problema até os estágios de solução, possibilitando compreender 

melhor alguns modelos mentais de projeto, além de aprofundar pesquisas em cada um dos estágios 

do processo (ANDRADE, RUSCHEL e MOREIRA, 2011). 

No que diz respeito ao projeto em Design, Bonsiepe (2012) também menciona os 

“metodólogos” da década de 60, que procuraram descobrir a estrutura do processo projetual, 

explicitando a lógica interna da sequência de passos que um projetista deveria seguir, desde a 

formulação do problema projetual até a elaboração de uma proposta. As reflexões acerca do 

processo projetual constituíam uma operação estruturalista que visava montar o esqueleto da 

atividade projetual, partindo da hipótese de que a atividade projetual das diversas disciplinas 

possuía uma estrutura comum, independente do conteúdo das tarefas. Assim, em nível teórico, não 

haveria diferença entre o projeto de uma etiqueta para garrafa de champanhe e o projeto de uma 

maca hospitalar.  
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Dentre esses modelos, Lawson (2011) destaca o quadro apresentado por Markus e Maver, a 

partir do qual o projetista passaria pela seguinte sequência de atividades: análise (estruturação do 

problema); síntese (geração de soluções); avaliação (crítica das soluções em relação aos objetivos 

identificados); e decisão. O mapeamento sugere um processo que partiria do geral para o particular, 

considerando seu início pelas “linhas gerais da proposta” até o “detalhamento do projeto” (Figura 

10). 

    
Figura 10 – Mapeamento do processo de projeto por Markus e Maver. 

 

Fonte: Lawson, 2011 
 

Porém, a partir do confronto desses modelos teóricos com experiências empíricas, Lawson 

(2011, p.55) concluiu que o processo de projeto como sequência de atividades, expresso nos 

mapeamentos vistos a princípio, seria uma “ideia pouco convincente”. Na tentativa final de mapear 

o processo de projeto, o autor coloca uma negociação entre problema e solução, um como reflexo 

do outro, onde as atividades de análise, síntese e avaliação certamente estariam envolvidas, mas 

sem indicação de ponto de partida e de chegada ou direção de fluxo entre atividades (Figura 11).  

 

Figura 11 – Representação gráfica do processo de projeto, segundo as considerações finais de Lawson. 

 

 Fonte: Lawson, 2011 

Assim, o mapeamento contribui para esclarecer aspectos envolvidos no processo de projeto, 

porém não deve ser lido de forma literal, visto que todo diagrama visualmente compreensível 

simplifica demais um processo mental claramente muito complexo. 
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Em sua investigação sobre o “fazer da arquitetura”, Mahfuz (1995, p.12) direciona o foco para 

a natureza das relações existentes e possíveis entre partes e todos no âmbito da composição 

arquitetônica, partindo da premissa básica de que tais relações são de fundamental importância no 

processo de projeto, se não sua própria essência.  

Ao explicar o início do processo de projeto, o autor coloca que, após finalizada a etapa 

preliminar de definição do problema e análise das condicionantes, ocorre a mudança de uma atitude 

analítica e objetiva, para uma atitude subjetiva, denominada como um “fator extra”, que auxilia na 

interpretação e personalização do programa.  Esse fator, que depende da experiência e visão de 

mundo do projetista, é expresso como o conceito central ao qual todos os outros elementos do 

projeto estarão vinculados, tornando a obra arquitetônica um todo coerente, assim como uma 

palavra que possui significado e se diferencia de letras aleatoriamente justapostas. Uma imagem 

conceitual seria o princípio básico a partir do qual esse todo é organizado, e permitiria ao arquiteto 

lidar com as complexidades do problema, decompondo sua estrutura em partes conceituais. Partes 

conceituais não tem forma e consistem em noções gerais dos aspectos de um problema que o 

arquiteto considera como principais.  

Lawson (2011, p.179) apresenta abordagem semelhante quando coloca que o processo de 

projeto se inicia por um tipo de problema sobre o qual o projetista trabalha em busca de soluções. 

Devido à variedade de possibilidades, o projetista seleciona algumas questões centrais ou decisivas 

do problema para concentrar sua atenção, sendo comum de um bom projeto ter apenas algumas ou 

uma só ideia dominante, em torno das quais organizam-se as considerações secundárias. Segundo o 

autor, essa ideia central é chamada com mais frequência de “conceito” ou “partido” (conceito 

materializado). 

Por outro lado, Mahfuz (1995, p.21) diferencia “partido” como o estágio intermediário que 

realiza a passagem do conceito para o plano material, ou seja, a concepção básica de um projeto em 

termos de organização planimétrica e volumétrica, sintetizando os aspectos mais importantes de um 

problema. O desenvolvimento do partido até o projeto final envolve graus de definição cada vez 

maiores e, a princípio, possibilita uma multiplicidade de conexões entre as partes e a ideia principal, 

ou seja, diferentes todos construídos como resultado final. 

No Design de produto, Löbach (2001, p.141) coloca que o trabalho do projetista consiste em 

encontrar uma solução do problema, concretizada em um projeto, incorporando as características 

que possam satisfazer as necessidades humanas de forma duradoura. O autor destaca o processo de 

projeto como extremamente complexo, mas procura dividi-lo didaticamente em 4 fases: 1. Fase da 

Preparação (análise do problema, com coleta e análise de informações); 2. Fase da Geração (escolha 

dos métodos para solucionar problemas, com produção de ideias e geração de alternativas); 3. Fase 
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da Avaliação (exame das alternativas, com processo de seleção e processo de avaliação); 4. Fase de 

Realização (realização de solução, com novas avaliações).  

De modo semelhante, Bonsiepe (2012, p. 92) compara o processo projetual e o processo de 

investigação científica, onde a formulação da hipótese corresponde ao briefing, que contém a 

descrição dos requisitos da proposta. Baseando-se nesses requisitos, chega-se ao anteprojeto como 

uma resposta-tentativa, cuja validade é demonstrada posteriormente com a construção e teste de um 

protótipo experimental. Esse protótipo deverá passar por diversas etapas de aperfeiçoamento por 

processos de ensaio e erro, ou submetido à avaliação de um grupo representativo de futuros 

consumidores ou usuários, retroalimentando a proposta inicial.  

Porém, o autor ressalta que, apesar da metodologia projetual ter o seu lugar, é necessário 

resistir a simplificações esquemáticas, considerando os seguintes aspectos: 1. a complexidade do 

problema projetual; 2. a disponibilidade de recursos tecnológicos; 3. os objetivos político-

econômico; 4. a natureza do problema projetual.  

Moraes (2010, p. 17) também critica a metodologia até então aplicada para o desenvolvimento 

de produto na maioria dos cursos de design, e posteriormente praticada no percurso profissional. 

Segundo o autor, sua essência ainda se baseia nas referências do cenário estático do modelo 

moderno – um formato objetivo, linear e quase sequencial, baseado em fatores objetivos inerentes 

ao projeto, como: 1. delimitação do mercado e do consumidor; 2. briefing; 3. custo e preço do 

produto; 4. possíveis materiais a serem utilizados; 5. referências da ergonomia antropométrica; 

viabilidade da produção fabril; 6. estética.   

O autor ressalta que, diante de um mundo contemporâneo, fluido e globalizado, são exigidos 

dos designers outros conhecimentos e abordagens antes não considerados – fatores psicológicos, 

semânticos, semiológicos, da interface e do sentimento humano.  Nesse caso, reforça-se que a 

metodologia de projeto não pode ser vista como uma função precisa e linear, mas como uma 

constante intervenção de feedback em que, em diversos momentos, se retorna à fase anterior.  

Nesse contexto, considerando que projetar é um fenômeno complexo demais para ser descrito 

apenas como um diagrama simples, Lawson (2011, p.267) não propõe uma metodologia de projeto 

como modelo final, mas uma lista com características do pensamento ao projetar e as várias 

habilidades necessárias para um bom projetista. O modelo é estruturado nas seguintes categorias: 

a) Formular: ligada à compreensão e descrição dos problemas, inclui a capacidade de 

encontrar, expressar, entender e examinar problemas, identificando elementos para explicitá-los e se 

utilizando de diferentes pontos de vista para lidar com sua complexidade; 
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b) Representar: ligada à capacidade de exteriorizar seus pensamentos e as mudanças 

realizadas ao longo do processo através de uma representação, caracterizando o projeto como 

“conversa” (SCHÖN, 2000).  

c) Movimentar-se: ligada à capacidade de dar passos em determinada direção para o 

desenvolvimento ou abandono de soluções. Há várias atividades sob essa categoria geral, mas em 

resumo pode-se dar um passo inédito nesse processo ou desenvolver a situação existente da solução.  

d) Juntar problemas e soluções: ligada à capacidade de negociação entre o ponto de vista do 

problema e o ponto de vista da solução para provocar a decisão entre o que é exigido e o que pode 

ser feito.  

e) Avaliar: ligada à capacidade de regular as mudanças por meio de algum tipo de avaliação 

com base em um conjunto de critérios, entendidos de forma vaga ou precisa. Os projetistas 

precisam ser capazes de fazer avaliações objetivas e subjetivas e formar juízos sobre os benefícios 

relativos de cada uma delas.  

f) Refletir: ligada à capacidade de observar e pensar nos projetos de maneira ativa em um 

processo contínuo de acompanhamento e aprendizado, caracterizando os chamados “profissionais 

reflexivos”, colocados por Schön (2000). São diferenciados os processos de refletir em ação, 

quando o projetista reflete questões entre problema e solução, e refletir sobre a ação, que exige um 

momento de afastamento para refletir se o processo está indo bem ou deve ser levado a outra 

direção.  

Ainda sobre as principais habilidades intelectuais exercidas no processo de projeto, Fabricio e 

Melhado (2011, p.58) incluem:  

a) Capacidade de análise e de síntese: trata-se de obter e organizar várias informações 

aparentemente desconexas para formular um problema a ser resolvido, a partir das demandas 

iniciais; 

b) Criatividade e raciocínio lógico: expressam a capacidade de propor soluções originais e 

coerentes para o problema proposto; 

c) Representação e comunicação: implicam tanto uma forma de apresentar as soluções 

desenvolvidas para serem executadas ou apreciadas, como uma forma de apoio e extensão do 

desenvolvimento intelectual das soluções projetuais.  

d) Conhecimento: fundamentado nas experiências e formações anteriores do projetista, 

mediando a criação e o desenvolvimento das soluções projetuais. Está relacionado a repertórios 

projetuais e construtivos associados a um determinado contexto. 

Mahfuz (1995) e Lawson (2011) também destacam a importância da experiência do projetista e 

da coleta de referências ou precedentes para o processo criativo.  
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Mahfuz (1995, p.45) coloca a premissa básica de que a atividade de criação exercida por 

arquitetos e designers se baseia em grande parte na interpretação e adaptação de precedentes, 

destacando a importância do uso de analogias – “modo de pensamento no qual um objeto ou grupo 

de objetos é comparado ou assimilado a outro”.  

Lawson (2011, p.153) destaca os princípios condutores de um projetista como conjunto de suas 

ideias pessoais (bagagem intelectual), a partir das quais ele aborda cada problema de projeto. De um 

lado, os princípios condutores influenciam e determinam o contexto mental de cada processo de 

projeto, enquanto cada problema de projeto permite ao projetista aprender mais sobre os princípios 

condutores e exprimi-los com maior clareza. 

Na busca de estabelecer bases teóricas do projeto arquitetônico auxiliado por computador 

(CAAD
14

), Mitchell (2008, p.14) define projetar como um processo de operações lógicas, com o 

objetivo de satisfazer a predicados de forma e função, declarados em uma linguagem crítica. Uma 

linguagem crítica é definida como aquela que permite a interpretação de um dado mundo projetual, 

a partir de conhecimentos relevantes acerca do mundo construtivo
15

 considerado para a formulação 

das necessidades do problema de projeto. Ou seja, os predicados a que o projetista procurará 

satisfazer por meio de manipulações do mundo projetual.  

O autor define mundo projetual como aquele utilizado para esboçar possibilidades para o 

mundo construtivo, criado por meio de instrumentos de desenho e mídias de representação, como 

por exemplo, blocos de madeira, linhas desenhadas sobre papel ou um sistema computacional. Toda 

vez que uma operação projetual ocorre (movimentação de um bloco de madeira ou inserção de uma 

nova linha, por exemplo), o mundo projetual sofre uma alteração de estado e traz novas 

possibilidades na busca de soluções. 

Assim, o projeto é entendido como um jogo complexo em que a exploração das possibilidades 

formais em um determinado mundo e as inferências críticas feitas a partir de uma determinada base 

de informações ocorrem paralelamente, convergindo para um acordo entre elas. Segundo Mitchell 

(2008, p.94), pode-se dizer que há uma busca de um estado desejado do mundo projetual, e que se 

saberá quando ele for encontrado através da demonstração de que são satisfeitos os predicados 

declarados na linguagem crítica. Nesse caso, alguns processos de inferência exigidos no projeto se 

desenvolvem melhor por meio de representações gráficas, enquanto outros precisam ser assistidos 

por informações expressas verbalmente. Segundo o autor, os arquitetos precisariam não apenas 

“desenhar”, mas também “falar”.  

                                                           
14

 Sigla para “computer-aided architectural design”. 
15

 O autor define como mundo construtivo, ou mundo real, tudo o que precisa ser representado e levado em 

consideração na exploração de um dado problema de projeto. 



57 
 
 

A partir da análise dos autores, é possível observar que as visões iniciais do projetista como 

“caixa preta” ou “caixa de vidro” não respondem mais a um cenário contemporâneo, onde se 

reconhece que o processo de projeto é muito complexo para ser descrito como uma sequência linear 

e previsível de atividades, porém, é possível que o projetista desenvolva uma série de habilidades 

que lhe auxiliem na negociação entre o problema e uma boa solução projetual. 

Dentro desse contexto, a abordagem paramétrica surge como uma alternativa que se diferencie 

tanto da visão obscura da “caixa-preta”, onde não há uma definição explícita dos procedimentos 

envolvidos durante o processo de projeto, quanto da visão determinística da “caixa de vidro”, que 

apresenta esses procedimentos de uma maneira estática e previsível, distante da complexidade e 

dinâmica envolvidas na realidade da prática projetual.      

2.2. Processo paramétrico de projeto 

A modelagem paramétrica baseada em objetos foi desenvolvida originalmente na década de 

1980 para a fabricação. Através dela, os objetos não são representados com geometria e 

propriedades fixas, mas parâmetros e regras que determinam a geometria, bem como algumas 

propriedades e características não geométricas.  

Os parâmetros e regras podem ser expressões que se relacionam com outros objetos, permitindo 

atualização automática e de acordo com o controle do usuário ou mudança de contextos. Em outras 

indústrias, as empresas utilizam a modelagem paramétrica para desenvolver suas próprias 

representações de objetos, e refletir sobre o conhecimento adquirido e as melhores práticas 

(EASTMAN et al., 2011, p.31). 

Desde a década de 1980, as ferramentas convencionais de projeto têm usado conceitos 

genéricos de copiar, cortar e colar, combinando a retirada e adição de partes para dar apoio às 

mudanças rápidas de elementos. O trabalho de copiar, cortar e colar funciona no projeto 

convencional precisamente porque as partes são independentes. A modelagem paramétrica busca 

resolver essas limitações, pois a partir dela, no lugar do projetista criar a solução de projeto por 

manipulação direta, ele estabelece as relações pelas quais as partes se conectam, constrói o projeto 

usando essas relações, e edita tais relações observando os resultados produzidos (WOODBURY, 

2010).  

Hudson (2010) define o processo paramétrico de projeto como um processo de 

desenvolvimento de um modelo ou descrição de um problema de projeto, onde a representação é 

baseada nas relações entre objetos controlados por variáveis, ou seja, pelos parâmetros.  

Desse modo, são os parâmetros de um projeto em particular que são declarados e definidos a 

princípio, e não sua forma – ao atribuir valores diferentes para os parâmetros, diferentes objetos ou 
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configurações podem ser criados (Figura 12). Em substituição a formas estáveis, tem-se a descrição 

topológica da forma, a partir de características estáveis (KOLAREVIC, 2001).  

 

Figura 12 – Comparação de representações de um cubo a partir de diferentes meios. O modelo generativo se caracteriza 

pela obtenção dos diversos indivíduos, a partir dos parâmetros que caracterizam o objeto “cubo”. 

 
Fonte: Khabazi, 2012 

 

De acordo com a definição matemática, topologia é o estudo das propriedades intrínsecas e 

qualitativas das formas geométricas que não são normalmente afetadas por mudança de tamanho ou 

formato, como estiramento ou torção. Assim, um quadrado e um retângulo, que possuem o mesmo 

número de arestas e o mesmo número de vértices, são topologicamente idênticos. Por outro lado, 

um retângulo poderia ser transformado em um triângulo com uma única operação topológica de 

exclusão de um dos seus vértices. Transformações topológicas, portanto, afetam em primeiro lugar 

a estrutura relacional do objeto (KOLAREVIC, 2003).  

Processos que trabalham com a conjugação de parâmetros apresentam, ainda, raízes em 

questões matemáticas voltadas aos algoritmos, que podem ser definidos como uma sequência de 

passos a fim de se obter um resultado desejado (output), a partir de um dado de entrada (input). 

Consistem, portanto, em uma sequência lógica e finita de instruções básicas que visam não apenas a 

um problema específico, mas estabelecem um método para solucionar vários problemas do mesmo 

tipo (CELANI, 2002; SOARES e TRAMONTANO, 2012; TEDESCHI, 2011).  

Para facilitar a compreensão do conceito de pensamento algorítmico, a Figura 13 apresenta um 

exemplo esquemático de sua aplicação a uma situação cotidiana – como preparar uma xícara de chá. 

É possível identificar a sequência de passos necessários, incluindo elementos essenciais, que 

caracterizam uma xícara de chá, e elementos opcionais, como o açúcar. Apesar do algoritmo ser 

similar a uma equação paramétrica à medida em que pode gerar diferentes resultados, dependendo 

do parâmetro que lhe é alimentado (CELANI, 2002, p. 78), é importante ressaltar que o design 

algorítmico é mais focado no código, enquanto o design paramétrico, na manipulação da forma 

através de parâmetros. 
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Figura 13 – Exemplo do pensamento algorítmico aplicado a uma situação cotidiana – como preparar uma xícara de chá. 

 
Fonte: Khabazi, 2012 

 

Muitos projetistas não aprendem a escrever o código do início, mas se utilizam de sua lógica 

para manipular a forma através de elementos gráficos, que permitem a automação dos processos. 

Em outras palavras, o código é utilizado apenas como chave para manipular a forma e pode ser 

compreendido com o uso de componentes visuais. Nesse contexto, Leach (2014) destaca a 

importância de se diferenciar a linguagem de programação visual, comumente utilizada na 

modelagem paramétrica, da linguagem de programação textual (text based scripting), mais distante 

da realidade dos projetistas. A Figura 14 apresenta dois esquemas para ilustrar a diferença entre a 

aplicação das linguagens de programação textual (a) e visual (b).  

 

Figura 14 – Ilustração esquemática com a aplicação da linguagem de programação textual (a) e da linguagem de 

programação visual (b), mais comum no design paramétrico. 

 

 

 

 

 

                                

                               

                                a)                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                  b) 

 

Fonte: Tedeschi, 2014 
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Enquanto códigos gráficos possuem uma maior curva de aprendizagem inicial, a programação 

textual permite um maior nível de controle, precisão e racionalidade. Porém, apesar dessa 

diferenciação, Leach (2014, p. 36) ressalta que todo projeto paramétrico necessita de um código e 

que, até certo ponto, o design paramétrico e o design algorítmico são “duas faces de uma mesma 

moeda”.  

Durante a modelagem paramétrica, o processo se desenvolve através do entendimento da 

relação entre as partes, no intuito de criar respostas emergentes a essas relações. Esse 

comportamento emergente pode retroalimentar a própria proposição inicial do problema, gerando 

soluções diversas, porém ainda adequadas, e possibilitando a chamada arquitetura com potencial 

generativo. A ênfase muda do “fazer a forma” (making of form) para “encontrar a forma” (finding of 

form) (KOLAREVIC, 2003, p.13; SOARES e TRAMONTANO, 2012;).  

O processo generativo de projeto (generative design) é uma metodologia projetual que se difere 

de outras abordagens, pois o projetista não interage diretamente com materiais e produtos (“hands-

on”), mas via um sistema generativo: uma configuração baseada em definições abstratas de 

variações possíveis de projeto, capazes de mostrar ou gerar o produto final/elementos de um 

produto. Caracteriza-se, portanto, como um método indireto de projeto, no qual o projetista não se 

preocupa com a solução de um problema particular em um contexto específico, mas a definição de 

um método que possibilite resolver problemas semelhantes em diferentes contextos (FISCHER e 

HERR, 2001; VAZ, 2011, p. 19). A Figura 15 ilustra a diferença entre os processos de projeto 

convencional (a) e generativo (b), a partir de como o projetista interage com o produto final.  

 
Figura 15 – Comparação entre o método convencional de projeto (a) e o método generativo de projeto (b)  

 

a)        b)  

Fonte: Adaptado de Fischer e Herr, 2001. 

 

Considerando que o objetivo de um sistema generativo é dar origem a um grande número de 

soluções possíveis, sua utilização pode ocorrer nas seguintes situações (Celani, Vaz e Pupo, 2013): 

a) Otimização de soluções: quando existem critérios de projeto bem definidos e é necessário 

gerar e testar todas as possibilidades, de modo a encontrar a melhor alternativa.  
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b) Geração de famílias de objetos: quando se busca um grande número de soluções similares, 

contudo apresentando algumas diferenças. É um problema muito comum em design industrial, mas 

também pode ocorrer na arquitetura em concepção de peças e componentes construtivos.  

c) Exploração: quando há um problema de projeto cujos critérios ainda estão mal definidos, 

sendo importante gerar diferentes possibilidades para avaliar seus prós e contras em busca de uma 

solução satisfatória.  

Nesse contexto, para situar o modelo paramétrico dentro do cenário do projeto digital (digital 

design) e diferenciá-lo de outras aplicações mais específicas, apresenta-se a classificação 

desenvolvida por Oxman (2005, p. 245) para modelos de projeto digital, em que se considera: 1. As 

relações entre o projetista e o conteúdo concebido; 2. Os processos projetuais aplicados; 3. O objeto 

projetado em si.  

Segundo a autora, as classes de modelo de projeto digital são: 1. Modelo CAD (CAD model); 

2. Modelo Digital de Formação (Formation model); 3. Modelo Generativo (Generative model); 

4. Modelo de Desempenho (Performance model); 5. Modelo Integrado Composto (Integrated 

compound model). 

O Modelo CAD se baseia nos modelos de CAD tradicional, que marcam uma transição da 

representação baseada no papel. Inclui o modelo CAD descritivo, que consiste em uma 

representação gráfica posterior ao processo de projeto, através de desenhos técnicos, modelagem 

geométrica e renderização; e o modelo CAD para geração e avaliação, que incorpora a 

capacidade de analisar os modelos geométricos em diversos aspectos como: estimativa de custo, 

comportamento estrutural e desempenho ambiental. Nessa segunda categoria, enquadra-se o BIM.  

O avanço de técnicas digitais, como a prototipagem e o escaneamento, também trouxe novas 

relações entre o físico/digital, caracterizando o modelo CAD descritivo bidirecional, onde objetos 

físicos podem ser capturados digitalmente e traduzidos em modelos digitais, e vice versa.  

No Modelo Digital de Formação, o projeto digital se afasta de abstrações estáticas, 

características dos meios tradicionais de representação, e passa a utilizar conceitos dinâmicos, 

através da interação e operação de lógicas não determinísticas para a geração de forma (Andrade, 

2012). Oxman (2005) identifica 3 sub-classes: modelos de formação topológica (topological 

formation models), modelo de formação associativo (associative design formation models) e 

modelo de formação baseado em movimento (motion-based formation models).  

Nos modelos de formação topológica, as coordenadas estáticas que definem geometrias em 

representações convencionais são substituídas por construtos computacionais dinâmicos, incluindo 

superfícies topológicas ou hipersuperfícies. Estão referidas através de comandos como “loft” ou a 

manipulação de pontos de controle em modelos NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline).  
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O modelo de formação associativo se destaca por se referir às técnicas paramétricas de 

projeto, explorando a geometria associativa. Como mencionado anteriormente, o diferencial da 

geometria associativa é o efeito topológico do ambiente digital que permite a reconfiguração de 

parâmetros da estrutura geométrica (Oxman, 2005) Apesar de definir a modelagem paramétrica 

nessa sub-classe, a autora também coloca o uso de sistemas paramétricos em outras classes a serem 

descritas adiante, como o Modelo de Desempenho.  

Por fim, o modelo de formação baseado em movimento introduz novos conceitos de 

espaço/forma dinâmicos através do uso de animações e técnicas de morphing. 

Os Modelos Generativos, característicos da abordagem generativa mencionada anteriormente, 

se caracterizam pela disposição de mecanismos computacionais com o objetivo de formalizar 

processos de geração de forma, a partir de regras, relações e princípios. Interação é a maior 

prioridade desse modelo, fornecendo controle e alternativas que irão guiar o projetista na escolha 

das soluções desejadas. Duas sub-abordagens destacadas pela autora são gramática da forma 

(shape grammar) e modelos evolucionários (evolutionary models).  

A gramática da forma inclui mecanismos generativos baseados em regras de composição 

formal, enquanto os modelos evolucionários tratam a emergência da forma como resultado de um 

processo evolucionário, derivado de um código genético interno (algoritmo genético). 

O Modelo de Desempenho é gerado por um processo de formação direcionado por um 

desempenho desejado, utilizando tecnologias que permitam a geração da forma a partir dessas 

condicionantes. Pode ser definido como uma técnica de formação ou processo generativo, cujas 

variáveis são parametricamente definidas pelas condicionantes do terreno, programa de 

necessidades, etc.  

As sub-categorias destacadas pela autora são: modelo de formação baseado no desempenho 

(performance-based formation model), quando a simulação de forças externas é aplicada para guiar 

o processo de formação da edificação; e o modelo de geração baseado no desempenho 

(performance-based generation model), quando são aplicados processos generativos baseados nos 

critérios de desempenho, integrados a processos de formação.  

O Modelo Integrado Composto é baseado em processos integrados que incluam formação, 

geração, avaliação e desempenho. Segundo Andrade (2012), é um modelo muito abstrato e ainda 

desvinculado da prática de projeto digital contemporâneo, representando uma especulação da autora 

para um possível encaminhamento do projeto digital no futuro.   

A partir da classificação colocada por Oxman (2005), percebe-se que, apesar do modelo 

paramétrico estar inicialmente definido como modelo de formação associativo, a inclusão de regras, 

relações e princípios específicos pode torna-lo um modelo generativo ou de desempenho, graças à 
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sua estruturação através de parâmetros e a capacidade de gerar diversas variações, sem a perda das 

relações topológicas.  

Assim, diferente de um modelo tridimensional estático, criado através de entidades primitivas, 

um modelo paramétrico pode ser considerado como um sistema dinâmico de relações entre objetos. 

Nesse caso, a maior alteração do CAD tradicional para a modelagem paramétrica é a possibilidade 

de interação entre o usuário e o modelo, devido à mudança de uma modelagem baseada na 

definição de objetos (CAD tradicional) para uma modelagem baseada na definição de 

características, restrições e variáveis de um objeto, com foco nas relações entre as partes 

(Modelagem Paramétrica) (FLORIO, 2012). 

Ressalta-se, porém, que a capacidade para a geração de novos modelos é altamente dependente 

das habilidades perceptivas e cognitivas do projetista, através de processos dinâmicos de 

interpretação e manipulação do modelo computacional. A repercussão automática das mudanças por 

todo o modelo, assim como as alternativas a serem geradas, dependerão das restrições impostas pelo 

projetista, cabendo a ele explorar as alternativas e julgar qual a mais viável dentro do contexto 

projetual. Cada problema pode apresentar uma infinidade de soluções adequadas, porém diferentes 

entre si. Pode-se considerar ainda nesse processo sistêmico, a inserção de parâmetros externos, 

dentro da abertura existente no sistema para imprevisibilidades (FLORIO, 2012; KOLAREVIC, 

2001; SOARES e TRAMONTANO, 2012).  

Em sua tese, Hudson (2010) busca compreender as estratégias do processo paramétrico de 

projeto (parametric design), a partir do estudo das atividades envolvidas e do que é levado em 

consideração nas tomadas de decisão ao longo do processo. Para tanto, o autor realizou a revisão e 

análise de publicações teóricas/práticas (material publicado por empresas), além de desenvolver 

uma série de estudos de caso.  

Ao final, foi proposto um modelo que estrutura as atividades realizadas ao longo do projeto 

paramétrico, descrevendo o processo como uma série de fases interdependentes, resumidas a seguir 

(HUDSON, 2010, p.222): 

a) Compreensão do problema, onde duas abordagens podem ser identificadas – 

desenvolvimento do conhecimento, quando o problema ainda precisa ser definido; e apreensão do 

conhecimento, quando o problema já é conhecido e precisa apenas ser parametrizado.  

b) Construção do modelo paramétrico, que compreende o núcleo estratégico da abordagem e 

consiste em exteriorizar as ideias definidas pela compreensão do problema. Envolve propor uma 

estrutura para o modelo, criticá-la e modificar a compreensão do problema ou o próprio modelo, 

caso necessário.   
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c) Investigação das opções de projeto, a partir do modelo paramétrico definido, onde serão 

testados a compreensão do problema, a construção do modelo e o artefato a ser projetado. No 

intuito de conduzir a investigação, o modelo paramétrico deve ser controlado e produzir resultados 

que satisfaçam os requisitos definidos a partir do problema. Os resultados dos testes poderão 

retroalimentar a compreensão do problema, a construção do modelo e o projeto em si.  

d) Documentação do objeto construído, que está diretamente ligada ao desenvolvimento do 

modelo paramétrico e determina até onde vão os estágios de investigação. As representações e 

informações exigidas pelos contratantes devem ser coordenadas junto ao modelo paramétrico da 

edificação, possibilitando seu compartilhamento em outras etapas de projeto, como a fase de 

detalhamento, o que aumentaria a eficiência, reduziria as cargas de trabalho manual e manteria a 

continuidade do projeto. 

A partir da estruturação das atividades do projeto paramétrico e as considerações ao longo da 

tomada de decisão, Hudson (2010, p.228) estabelece cinco abordagens estratégicas, ressaltando que 

todas dependem da construção do modelo paramétrico e são utilizadas de maneira combinada entre 

si. Podem ser resumidas em: 1. desenvolver a descrição do problema de projeto; 2. apreender a 

intenção de um projeto já definido; 3. construir o modelo a partir da exteriorização das ideias do 

projetista; 4. investigar as possibilidades de projeto a partir do modelo; 5. compartilhar as 

informações a partir da documentação do objeto construído. 

As abordagens estratégicas consistem em uma referência importante para a comparação do 

processo paramétrico de projeto com o processo geral de projeto, descrito pelo referencial teórico 

levantado no item 2.1. Devem ser complementadas, ainda, pelas considerações dos outros autores 

apresentados anteriormente. 

Apesar de haver muitas maneiras de projetar e se descrever o ato de projetar (LAWSON, 

2011), é possível resumir algumas características comuns ao processo geral de projeto, levantadas a 

partir da revisão teórica: 

a) Consiste em uma negociação entre problema e solução, um como reflexo do outro, onde as 

atividades de análise, síntese e avaliação estão envolvidas em uma ordem não definida; 

b) Tem início com uma definição preliminar do problema e sua posterior interpretação para a 

seleção de questões centrais ou decisivas sobre as quais é trabalhado o conceito – ideias dominantes 

em torno das quais o artefato é organizado para formar um todo coerente; 

c) A passagem do conceito para o plano material envolve o partido, que fixa a concepção 

básica de um projeto em termos de organização planimétrica e volumétrica. O desenvolvimento do 

partido até o projeto final envolve graus de definição cada vez maiores, onde são estudadas as 

relações existentes e possíveis entre partes e todos. 
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d) Ao longo do processo, destacam-se as seguintes habilidades: 1. formular e compreender os 

problemas de projeto; 2. exteriorizar pensamentos e decisões através de meios de representação; 3. 

tomar decisões para o desenvolvimento ou abandono de soluções; 4. negociar entre os requisitos do 

problema e o que é possível propor como solução; 5. regular as mudanças do projeto a partir de 

critérios de avaliação; 6. refletir o projeto como um aprendizado contínuo. 

e) A experiência do projetista e o uso de referências ou precedentes são importantes para o 

processo criativo e a tomada de decisões. 

Quando comparadas à estrutura de atividades e estratégias colocada para o projeto paramétrico 

(HUDSON, 2010), é possível verificar que tais características também são encontradas, no que diz 

respeito à interpretação do problema de projeto e suas questões centrais; exteriorização de ideias a 

partir de um meio de representação (modelo paramétrico); refinamento ou modificações do projeto 

a partir de tomada de decisão ou critérios de avaliação; e uma possível retroalimentação sobre a 

compreensão do problema, o próprio modelo ou a solução a ser proposta ao longo de todo o 

processo. 

Assim, a compreensão das especificidades da abordagem paramétrica parte das especificidades 

do próprio modelo paramétrico como meio para a representação e a investigação das negociações 

entre problema e solução, características da atividade projetual.  

Considerando a definição de Mitchell (2008), o modelo paramétrico como instrumento de 

representação consiste no mundo projetual a partir do qual o projetista irá explorar as possibilidades 

formais que deverão satisfazer aos predicados declarados pelo problema de projeto. Assim, sempre 

que uma operação projetual é realizada e o modelo paramétrico sofre uma alteração de estado, 

novas possibilidades na busca de soluções surgem e podem ser exploradas.  

As questões passam a envolver, portanto, a estruturação e manipulação do modelo paramétrico, 

de modo que ele represente a interpretação do problema por parte do projetista, exteriorize suas 

ideias quanto às soluções e permita explorar possibilidades que satisfaçam critérios de avaliação 

pré-definidos. Considerando-se ainda que, ao longo do processo de projeto, outros meios de 

representação deverão ser utilizados e outros profissionais estarão envolvidos, a estruturação do 

modelo também deverá prever o compartilhamento e troca de informações. 

Em resumo, a estruturação do modelo paramétrico deve vislumbrar: as ideias do projetista 

quanto ao problema/solução, as modificações segundo critérios de avaliação e o compartilhamento 

de informações.  
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2.2.1.  O processo paramétrico de projeto e a abordagem sistêmica 

A partir do referencial teórico levantado, o modelo paramétrico foi definido como um sistema 

dinâmico de relações entre objetos, enquanto sua utilização como parte do processo projetual 

partiria de duas especificidades: o entendimento da interação entre as partes, e a manipulação de seu 

potencial emergente. Ambas as especificidades são características do pensamento sistêmico.  

O pensamento sistêmico surgiu como uma teoria transdisciplinar na primeira metade do século 

XX, em grande parte como reação ao reducionismo do método científico tradicional (método 

analítico) que, apesar de contribuir para avanços tecnológicos e científicos, se mostrou insuficiente 

para lidar com problemas complexos em domínios biológicos e sociais (SANTOS, 2012).  

Enquanto o método analítico procura decompor o problema em partes para sua compreensão, a 

visão sistêmica coloca que as propriedades essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são 

propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas surgem das interações e das relações 

entre as partes (CAPRA, 1996).  

Em sua Teoria Geral dos Sistemas, Bertalanffly procura identificar os princípios universais, ou 

seja, propriedades gerais que aparecem em diferentes disciplinas científicas. Os sistemas são 

apresentados como entidades complexas, que interagem abertamente em seus ambientes e evoluem 

continuamente pela aquisição de novas propriedades (SANTOS, 2012). 

Assim, um sistema é conceituado como um “agregado de elementos que são relacionados 

entre si a ponto de partilhar propriedades”. O agregado de elementos pode ser de qualquer 

natureza, ou seja, formado por entidades que diferem entre si. Tal generalidade sugere que a postura 

sistêmica (ou sistemismo) é uma boa escolha no estudo de entidades complexas, quando se encontra 

a necessidade de conciliar elementos que são diversos, mas que no contexto da criação ganham 

coerência e vêm a formar todos significativos e estéticos (VIEIRA, 2008, p.88).  

Tal definição tem origem na escola russa, onde Uyemov (1975, p.96) especifica a notação de 

sistema como: (m)S = df [R(m)]P: um sistema (S) como composição de agregados (m) que 

estabelecem relações (R) ao ponto de compartilhar propriedades (P).  

Cardoso (2011, p.120) aponta dois aspectos positivos no uso dessa definição: 1. permitir uma 

leitura direta da noção de sistema a partir da ideia de composição, como expressa pela notação (m), 

o agregado que formará o sistema; 2. a definição de propriedades partilhadas (P), o que  permite 

conectar a visão do atomismo com a do holismo, gerando o sistemismo – a  compreensão de que a 

transição de um agregado de elementos ou mesmo de sistemas para um sistema de nível mais alto é 

obtida a partir da emergência de propriedades, que desaparecem se o novo sistema tiver seus 

componentes desassociados. 
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No contexto do processo de projeto, Montaner (2008) também destaca um sistema como um 

conjunto de elementos heterogêneos que estão relacionados entre si, com uma organização interna 

que busca estrategicamente adaptar-se à complexidade do contexto, constituindo um todo que não é 

explicado pela mera soma de suas partes. Cada parte do sistema se estabelece em função de outra, 

não existindo elementos isolados, o que coincide com a notação desenvolvida por Uyemov (1975).  

Boudon et al. (2000) reforçam essa afirmação ao colocar que a ideia de construção é 

duplamente ligada à de sistema, pois todo edifício articula uma multiplicidade de elementos cuja 

reunião vale mais do que a soma de suas partes. Por outro lado, o edifício em si também é parte de 

conjuntos mais amplos (como o bairro, a cidade e a região em que se insere), com os quais mantem 

relações, como elemento de um sistema.  

O pensamento sistêmico está de acordo, então, com as especificidades levantadas sobre a 

modelagem paramétrica e com a essência do próprio processo de projeto, onde é fundamental o 

entendimento das relações entre as partes que compõem o objeto proposto para o surgimento das 

propriedades desejadas. Woodbury (2010) ressalta que o processo paramétrico de projeto depende 

dessa definição de relações e da disposição (e habilidade) do projetista de considerar essa etapa 

como parte integrante do processo de projeto como um todo. 

A construção do modelo paramétrico parte da proposição de parâmetros que deverão 

representar o entendimento da relação entre as partes, no intuito de criar respostas emergentes a 

essas relações. A compreensão de ambos, modelo paramétrico e objeto projetado, como sistemas se 

apresentaria como denominador comum para facilitar os processos de estruturação e 

representação de ideias; investigação de alternativas; e compartilhamento de informações. 

Vieira (2008, p.88) aponta que sistemas podem ser estudados através de parâmetros gerais 

mesmo quando diferem em natureza, permitindo compará-los ou utilizá-los como subsistemas de 

um sistema global. Dentre tais parâmetros, destacam-se para o contexto projetual os chamados 

hierárquicos ou evolutivos: composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade, 

organização e complexidade. 

a) Composição:  reflete a natureza dos elementos do agregado, sua diversidade e sua 

quantidade. Assim, o sistema pode possuir muitos ou poucos elementos, de mesma natureza ou 

diversos, implicando em seu teor de informação;  

b) Conectividade: consiste na capacidade que elementos e protosistemas em formação 

apresentam em se conectar, tanto entre si (no caso dos elementos), quanto com o meio ambiente (no 

caso do “todo” incipiente ou protosistema); 
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c) Estrutura: refere-se ao número de conexões estabelecidas no sistema, para um determinado 

instante de tempo. Com a evolução de um processo, tal número pode se modificar, resultando em 

variações estruturais;  

d) Integralidade: a capacidade de estabelecer critérios para a realização das conexões, que não 

são, portanto, aleatórias, mas seguem uma evolução a partir de subsistemas que são conectados 

adequadamente para formar o todo;  

e) Funcionalidade: propriedades específicas que emergem a partir da evolução dos 

subsistemas para o todo; 

f) Organização: ápice da evolução, quando o sistema é capaz de percorrer toda essa escala de 

parâmetros hierarquizados, sendo dito como organizado; 

g) Complexidade: exprime essa tendência evolutiva, sempre presente em maior ou menor 

nível.  

Estabelecendo um paralelo com a modelagem paramétrica, a composição diz respeito às partes 

que compõem o modelo paramétrico, referentes à exteriorização da ideia do projetista, a partir de 

sua interpretação do problema/solução.  

A conectividade se relaciona à capacidade das partes de estabelecer conexões ou não, enquanto 

a integralidade diz respeito aos critérios que direcionam essas conexões para garantir a coerência 

do todo; ambas podendo ser relacionadas aos atributos fixos e variáveis do modelo paramétrico. 

Atributos fixos consistem em características e regras que podem ser estabelecidas a partir das 

restrições de projeto, enquanto as variáveis tratam resultados possíveis a partir de mudanças nos 

dados de entrada (input). 

A funcionalidade consiste nas propriedades específicas que o modelo paramétrico busca 

representar, ou seja, os predicados de forma e função declarados para o projeto, a partir da 

interpretação do problema/solução.  

A estrutura diz respeito às conexões estabelecidas entre as partes do modelo paramétrico em 

determinado momento do processo de projeto, enquanto a organização consiste no estabelecimento 

de hierarquia entre as partes do modelo, assim como entre os atributos fixos/variáveis. 

A complexidade se relaciona aos diferentes níveis de refinamento do modelo paramétrico em 

graus de definição cada vez maiores, a partir dos processos de estruturação, crítica e modificação. 

É importante ressaltar que, apesar da estruturação do modelo paramétrico pressupor uma 

organização que vai das partes para o todo, as atividades de análise, síntese e avaliação não ocorrem 

necessariamente em um processo linear. Tanto o andamento da construção do modelo, quanto sua 

avaliação posterior, trazem reflexões que podem retroalimentar a compreensão inicial do problema; 

as considerações sobre como o modelo foi estruturado; e a proposta final do projeto. 
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Segundo Montaner (2008), a teoria da arquitetura e urbanismo vem sendo enriquecida com as 

ideias de complexidade, diversidade e sistema, onde a produção contemporânea demonstra o 

esforço em projetar novos sistemas de objeto. No lugar de edifícios, são vislumbradas as relações 

estabelecidas entre eles: a arquitetura da diversidade de sistemas busca se adaptar ao meio social e 

ambiental. O sistema necessita de um certo meio ambiente, realizando trocas para permanecer vivo. 

A evolução aponta que toda vez que o sistema atinge certo grau de complexidade, ele a partilhará e 

buscará mantê-la no meio ambiente imediato (VIEIRA, 2008). 

No contexto do projeto em design, a complexidade tende a se caracterizar pela inter-relação 

recorrente entre a abundância das informações, hoje facilmente disponíveis e desconexas 

(MORAES, 2010). Dentro da cultura projetual, esse cenário exige dos designers a compreensão do 

conceito de gestão da complexidade, pois, ao atuarem em cenários múltiplos, fluidos e dinâmicos, 

terão de lidar de igual forma com o excesso de informações disponíveis. Assim, a simples 

abordagem projetual objetiva e linear, praticada para a concepção dos produtos industriais do 

passado, não é mais suficiente para garantir o sucesso de uma empresa ou atender às expectativas 

do usuário final, sendo necessário valer-se de novas ferramentas, instrumentos e metodologias, para 

a compreensão e gestão da complexidade contemporânea. 

Destacam-se também da linguística e do estudo de linguagens formais os conceitos de coesão 

(sintaxe) e coerência (semântica), que podem ser relacionados à abordagem sistêmica. A coesão 

está associada à estrutura, portanto, ao relacionamento entre as partes ou elementos. Por outro lado, 

a coerência reflete as características do todo, as possíveis relações do sistema com o meio ambiente, 

e seus níveis de integralidade e organização – relaciona-se à significação (VIEIRA, 2008, p. 91).  

Nesse contexto, o pensamento sistêmico se apresenta como um referencial coerente com as 

especificidades da modelagem paramétrica e sua aplicação no processo projetual contemporâneo, 

possibilitando contribuições para sua apropriação e ensino. Desse modo, é importante ressaltar que, 

apesar do conceito de sistema e do estudo entre partes/todo não serem recentes no processo de 

projeto (BOUDON, 2000; MAHFUZ, 1995; MONTANER, 2008), sua aplicação conjunta com a 

abordagem paramétrica exige novas discussões que deverão enfocar, não apenas a estruturação das 

relações entre as partes do modelo/objeto, mas os possíveis resultados de seu caráter emergente, 

característico de seu potencial generativo. Nesse processo, os meios digitais são fundamentais para 

gerenciar o fluxo de informações e a organização dos parâmetros que resultarão no objeto final. 

2.2.2.  Interfaces entre a modelagem paramétrica e outras ferramentas de projeto 

O caráter essencial da arquitetura está no fato de agir como um vocabulário tridimensional que 

inclui o homem, trazendo o problema da representação do espaço. Zevi (1996) coloca que, 



70 
 
 

isoladamente e no seu conjunto, os instrumentos dos quais se dispõe, como plantas, seções, 

maquetes, fotografias e cinematografia, são incapazes de representar completamente o espaço 

arquitetônico, porém, é útil aprofundar o assunto como missão de estudar a técnica disponível e 

torna-la mais útil. Assim, cada um dos meios para representar o espaço pode ser investigado, 

aprofundado e melhorado, trazendo uma contribuição original e permitindo aos outros preencher as 

eventuais lacunas. 

Longe de serem produtos fortuitos, as representações são ao mesmo tempo suporte e resultado 

do processo de pensar; portanto, a capacidade de desenvolvê-las e gerenciá-las é uma das principais 

habilidades ao projetar. Desse modo, é possível a realização de mudanças e experimentações antes 

da produção do objeto propriamente dito. A escolha e a manipulação dessas ferramentas interferem 

diretamente na descoberta de possibilidades e soluções projetuais (LAWSON, 2011; MITCHELL, 

2008).  

Segundo Kowaltowski et al. (2006), a combinação de diferentes ferramentas é recomendada, 

pois permite uma colocação maior de exigências sobre o projeto e o aprofundamento de análise 

durante o desenvolvimento do produto. Segundo os autores, a concepção que viaja várias vezes do 

papel para os modelos digitais e físicos deve ser estimulada, trazendo aspectos positivos sobre o 

processo e o produto final. Portanto, além da habilidade de utilizar vários instrumentos de 

representação, é importante que o projetista seja capaz de identificar suas especificidades e 

selecionar aquele mais adequado para a compreensão dos problemas e soluções envolvidos em cada 

situação ao longo do processo de projeto. 

Em uma reflexão sobre a relação entre processos analógico e digital e o risco da perda da 

capacidade dos arquitetos no uso da linguagem analógica, Rheingantz (2016, p. 101) conclui que 

“ao aplicarmos a proposição de reunir os saberes separados, transformamos a concepção de projeto 

ser analógico ou digital em um falso dilema”. O caminho a ser seguido, principalmente nos ateliês 

de projeto das escolas seria a substituição da conjunção “ou” pela conjunção aditiva “e”, 

transformando o dilema em uma possibilidade promissora: “concepção e ensino de projeto: 

analógico-e-digital”.  

Nesse contexto, a discussão sobre a introdução da abordagem paramétrica no ensino de projeto 

passa pela necessidade de serem estabelecidas possíveis interfaces entre o modelo paramétrico e 

outros meios de representação, incluindo analógicos e digitais. Para essa análise, foram 

selecionados os processos analógicos e digitais mais comumente utilizados na atividade projetual: 

1. desenho à mão livre (croqui), 2. modelos físicos, 3. modelagem de informação da construção 

(BIM), 4. prototipagem rápida e fabricação digital.  
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Não foram incluídas as ferramentas computacionais associadas à primeira geração de softwares 

aplicáveis ao projeto, geralmente caracterizadas como “pranchetas eletrônicas” ou CAD tradicional. 

Optou-se por evitar o enfoque nessas ferramentas pelo seu uso cotidiano ser comumente voltado 

para a representação gráfica, apenas replicando mediante o computador o mesmo processo do 

desenho em prancheta, o que torna o “projeto auxiliado por computador” mais focado no “desenho 

auxiliado por computador” (Computer Aided Drafting). 

Mencionado no item anterior, o processo paramétrico de projeto é definido como o 

desenvolvimento de um modelo ou descrição de um problema onde a representação é baseada nas 

relações entre objetos controlados por variáveis (parâmetros). Apesar dos modelos paramétricos 

serem dinâmicos e de rápida alteração, consistem em estruturas complexas que levam tempo de 

criação, sendo pouco utilizados em etapas posteriores de projeto, como detalhamento e 

documentação.  

Em resumo, a modelagem paramétrica traz como potenciais: 1. a possibilidade de relacionar 

critérios de decisão de projeto em um modelo de informações interconectadas; 2. a dinâmica de 

alteração de parâmetros para auxílio na tomada de decisão, com a geração, simulação e análise de 

alternativas; 3. a contribuição para a estratégia da customização em massa, através da produção de 

diversas variações de um mesmo modelo/produto.  

Como desafio, destaca-se a complexidade do modelo paramétrico, tanto nos momentos de (re) 

estruturação, quanto para etapas finais do desenvolvimento do projeto, como detalhamento e 

documentação. 

Ressaltadas as especificidades da modelagem paramétrica, serão analisados os outros meios de 

representação, previamente selecionados, no intuito de se estabelecerem possíveis interfaces que 

contribuam para o processo de projeto. 

O desenho à mão livre é o meio mais intuitivo para registrar graficamente observações, ideias 

e experiências, devido à sua “natureza tátil e cinestésica” (CHING, 2011). Durante o processo de 

concepção, como as ideias não fluem de modo contínuo na mente do projetista, o desenho se torna 

instrumento de busca, investigação e experimentação. O croqui de concepção se caracteriza como 

uma espacialização de hipóteses, sem maior definição ou nitidez, que adquire precisão a partir de 

sucessivas experiências. 

Trata-se, portanto, de um trabalho de maior uso do autor, nem sempre compreensível para os 

outros. Com a ideia definida, o projetista passa a registrá-la com maior rigor em desenhos técnicos, 

como plantas, cortes e fachadas, tornando-se um trabalho de comunicação, passível de ser 

compreendido por outras pessoas (SCHENK, 2010; YANEZ e DOMÍNGUEZ, 2004). 
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Em resumo, podemos elencar os seguintes tipos de desenho, segundo Kowaltowski et al. 

(2006): 

a) Desenhos referenciais – registros de ideias de projetos percebidas pelo projetista, também 

realizado através do desenho de observação; 

b) Diagramas – abstrações de ideias, sem representar necessariamente o mundo real ou o 

projeto com precisão. 

c) Desenhos de projeto – registros de soluções parciais e colocação de hipóteses, que 

permitem a análise de suposições em determinado estágio de projeto. 

d) Desenhos de representação – produzidos após o desenvolvimento do projeto, quando 

terminado a contento. Inclui os desenhos de representação final, para o cliente ou venda do produto, 

e os desenhos de execução, para dar suporte à construção da obra. 

e) Desenhos visionários – representam as qualidades que o projeto deve possuir, podendo 

exagerar alguns aspectos como escala e luminosidade para enfatizar características ou elementos 

específicos. 

O modelo físico busca representar um nível do projeto, a partir da visualização plástico-

espacial da ideia, e pode desempenhar tanto uma função utilitária quanto uma atividade de criação. 

Sua utilização permite diversos estudos tridimensionais importantes, como análise de topografia, 

modelos de massa, aspectos formais, questões de desempenho e execução de detalhes. 

Destaca-se, ainda, seu uso na comunicação de ideias, tanto em uma discussão individual do 

projetista durante o processo de criação, quanto no contato com usuários e clientes com pouca 

experiência na leitura de desenhos. 

Na arquitetura, os modelos físicos em escala reduzida (maquetes) podem ser classificados nos 

seguintes tipos (HECHINGER e KNOLL, 2003): 

a) Maquetes de idealização – se utilizam de meios simples e materiais maleáveis, com 

processos espontâneos de estruturação e fácil alterabilidade. É considerada por Rocha (2007) como 

“maquete de solidão” ou “maquete como croqui”; 

b) Maquetes de trabalho – pesquisam de modo mais detalhado e diferenciado as relações 

plástico-espaciais do projeto, sem antecipar colocações definitivas de configuração; 

c) Maquetes de execução – mostram o projeto definitivo e em geral tem fins de apresentação, 

com execução mais precisa da topografia, contexto urbano e questões de escala.  

De modo equivalente no design de produto, a classificação dos modelos físicos pode ser a 

seguinte (FERROLI e LIBRELOTTO, 2012):  

a) Modelos preliminares – também chamados de pré-modelos, são voltados para avaliação 

volumétrica e gerados a partir de um esboço ou estudo preliminar. Podem ser executados em 
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qualquer material de baixo custo, recicláveis ou descartáveis, fácil manuseio e que permita 

alterações formais rápidas.  

b) Mock-up ou modelo experimental: realizado em escala natural (1:1), é usado para testes 

ergonômicos, funcionais, verificação de níveis de acabamento ou testes. Pode ser realizado de 

diversos materiais, com maior grau de fidelidade que os modelos preliminares.  

c) Modelo em escala reduzida ou maquete: mencionado em outras disciplinas como 

Arquitetura e Engenharia, é utilizado em situações que permitam a escala reduzida do projeto, como 

estudo de cores, testes de aerodinâmica, avaliação de formas e promoção do produto. 

d) Protótipo: significa o primeiro de um tipo, sendo uma das últimas etapas de um projeto. 

Deve ser realizado em escala natural, de modo igual ao produto final, incluindo materiais, 

acabamentos e funcionamento adequado. Sua confecção pode ser artesanal ou industrial.  

Considerando os diferentes tipos apresentados, tanto o modelo físico quanto o croqui 

introduzem uma abordagem que valoriza o entendimento da questão projetual, e não apenas a 

solução final do problema, levando a respostas mais criativas e pertinentes, passíveis de serem 

construídas e vivenciadas (PINA, FILHO e MARANGONI, 2011). 

Porém, apesar de o croqui estar disponível desde o início do processo e corresponder à primeira 

ideia espontânea do projetista, seu nível gráfico é mais abstrato, enquanto o modelo físico traz a 

concepção espacial/formal por meio dos elementos tectônicos em uma primeira realização concreta. 

Nesse caso, a terceira dimensão é real e o objeto pode ser contemplado de ângulos diversos 

(KOWALTOWSKI et al., 2006; HECHINGER e KNOLL, 2003). 

Dentre os tipos de desenho e modelos físicos apresentados, podem ser destacados para uso 

conjunto com a modelagem paramétrica: o croqui de concepção, principalmente com o uso de 

diagrama (Figura 16-a), e a maquete de idealização/modelos preliminares (Figura 16-b).  

 
Figura 16 – Exemplo de croqui de concepção (a) e maquete de idealização em papel (b) 

(a) (b)  

Fonte: Mahfuz (1995); Rocha (2007) 

 

O diagrama se destaca pela sua capacidade de simplificar uma noção complexa em elementos 

e relações cruciais, em um processo de eliminação e redução. Sua natureza abstrata permite 



74 
 
 

entender o que há de essencial nos elementos de projeto e suas possíveis relações para gerar 

diferentes alternativas (CHING, 2011). Do mesmo modo, a maquete de idealização ou modelos 

preliminares são feitos como um ensaio do que se está imaginando, extensão do raciocínio e 

momento de experimentação, porém com contribuições relacionadas à materialidade e 

tridimensionalidade do objeto. 

Assim, por se tratarem de processos espontâneos e de rápida confecção, que enfatizam os 

principais elementos e relações contidos no objeto projetado, o diagrama e os modelos preliminares 

contribuem para a (re) estruturação do modelo paramétrico, através de uma maior compreensão do 

problema/solução, e sua posterior descrição em propriedades fixas e variáveis. 

Por outro lado, o trabalho de estruturação do modelo paramétrico explicita a descrição lógica 

do objeto, antes implícita, e permite alterações rápidas e dinâmicas para a investigação de variações 

e apoio à tomada de decisão. Torna-se possível uma maior precisão e interatividade em processos 

de geração, análise e simulação de alternativas. 

No que diz respeito às tecnologias digitais recentes, foram selecionados o BIM e os processos 

de produção por prototipagem e fabricação digitais. 

O BIM é definido como a criação e uso de informação computacional coordenada e consistente 

sobre o projeto de uma edificação – informação paramétrica usada para tomada de decisões em 

projeto, produção de documentação, previsão de desempenho, estimativa de custo e planejamento 

de obra (KRYGIEL e NIES, 2008). 

A modelagem paramétrica é considerada uma das fundações tecnológicas do BIM (Eastman et 

al., 2011), o que permitiu sua diferenciação em relação aos softwares de CAD tradicional. Dessa 

forma, os elementos de representação não são apenas linhas, planos e volumes, mas objetos 

associados entre si e a informações adicionais que os caracterizam, como dimensões, materiais e 

fornecedores. 

Ao trabalhar com uma representação virtual da edificação tal qual a prevista para ser 

construída, é possível gerar simulações tanto no que diz respeito ao seu desempenho, como à sua 

execução (logística de canteiro), além de permitir a extração de dados mais precisos para quadros 

quantitativos e fabricação de peças. O modelo deixa de ser apenas 3D e passa a integrar duas novas 

dimensões: o tempo (4D) e o custo (5D). 

Porém, apesar dos modelos BIM serem orientados a objetos, o ferramental existente ainda é 

mais voltado para a fase de desenvolvimento de projeto do que para a concepção, pois a 

representação é baseada em categorias/tipos específicos (RUSCHEL, 2014). Enquanto na 

modelagem paramétrica é possível estruturar o modelo desde o início e trabalhar em diferentes 
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níveis de abstração, um modelo arquitetônico em BIM trabalha com objetos já classificados em 

componentes construtivos, como lajes, paredes, colunas, janelas, portas, escadas, dentre outros. 

Assim, sugere-se que a modelagem paramétrica contribua para a criação e/ou customização de 

bibliotecas e objetos a serem utilizados em ambiente BIM, enquanto os modelos BIM são mais 

apropriados para as etapas posteriores de desenvolvimento de projeto, como detalhamento, 

compatibilização, documentação e gerenciamento da obra. Porém, para o estabelecimento dessa 

troca entre os diferentes modelos, é necessário superar o desafio da interoperabilidade. 

A interoperabilidade envolve a capacidade de identificação e troca de dados e informações 

necessários para serem passados entre diferentes aplicativos, permitindo aos profissionais de 

diversas disciplinas trocarem ou agregarem informação de maneira colaborativa e ágil (RUSCHEL 

et al., 2010). Segundo Kiviniemi et al. (2008), para que um compartilhamento de informações seja 

possível, deve-se atentar para três fatores: 

a) Um formato de troca, definindo como compartilhar a informação; 

b) Uma biblioteca de referência, para definir que informação será compartilhada; 

c) Os requisitos de informação, definindo quando cada informação será compartilhada. 

Com o reconhecimento do potencial de colaboração entre modelagem paramétrica e BIM, 

alguns exemplos vêm sendo desenvolvidos para estabelecer formatos de troca ou ambientes que 

integrem essas diferentes funções.  

O primeiro consiste no plug-in Dynamo, que insere um ambiente próprio de linguagem de 

programação visual no aplicativo Revit (AutoDesk), e permite ao projetista um maior controle e 

personalização de famílias e parâmetros em ambiente BIM (Figura 17).  

 
Figura 17 – Interface entre o aplicativo Revit e seu plug-in Dynamo 

 
Fonte: site do fabricante

16
 (2016) 

 

O segundo exemplo consiste no plug-in VisualArq (Asuni Group), que incorpora 

funcionalidades BIM ao software Rhinoceros (Robert McNell & Associates), permitindo o vínculo 

entre a modelagem de geometria livre (free-form) e o uso de objetos arquitetônicos paramétricos. 

                                                           
16

 http://dynamobim.org 
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Como extensão, o aplicativo também oferece integração com o Grasshopper, plug-in do 

Rhinoceros, voltado para a edição gráfica de algoritmos, através de linguagem de programação 

visual (Figura 18).   

 
Figura 18 – Modelo BIM com uso do aplicativo Rhinoceros e seu plug-in Grasshopper, após a instalação das 

funcionalidades do VisualArq.  

 
Fonte: site do fabricante

17
 (2017) 

 

De modo semelhante, o terceiro e último exemplo partiu de uma parceria realizada entre os 

aplicativos Archicad (Graphisoft) e Rhinoceros, incluindo seu plug-in Grasshopper. A primeira 

iniciativa, em 2015, foi o lançamento de um add-on para a conversão de modelos geométricos 

gerados no Rhinoceros para o formato próprio dos objetos e bibliotecas utilizados no aplicativo 

Archicad. Posteriormente, foi incluído um novo add-on que estabelece uma conexão em tempo real 

entre o Rhino/Grasshopper e Archicad, ligando os dois ambientes de forma dinâmica. Dessa forma, 

a ferramenta permite converter diretamente qualquer geometria do Rhino/Grasshopper em 

elementos construtivos BIM predefinidos do Archicad, enquanto mantém o controle algorítmico do 

modelo (Figura 19).  

 
Figura 19 – Interface, mostrando a conexão entre o Rhinoceros, Grasshopper e Archicad. 

 
Fonte: site do fabricante

18
 (2016) 

                                                           
17

 http://www.visualarq.com 
18

 http://www.graphisoft.com/br/archicad/rhino-grasshopper/index.html 
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Apesar de ainda recentes, tais iniciativas demonstram a busca de uma maior continuidade no 

fluxo de informações entre a modelagem paramétrica propriamente dita e a modelagem de 

informação da construção (BIM), no intuito de aproximar etapas de concepção, desenvolvimento e 

documentação do projeto. 

Por fim, os processos de prototipagem e fabricação digitais se referem a métodos que 

permitem a transição do modelo digital para o físico de maneira automatizada, onde o produto final 

pode ser uma maquete, um protótipo ou elementos construtivos. A prototipagem digital inclui 

técnicas de prototipagem rápida (sobreposição de camadas), corte a laser, fresas e corte com vinil, 

para produção de maquetes em escalas reduzidas e protótipos 1:1. A fabricação digital inclui 

técnicas destinadas à produção de fôrmas ou peças finais de edifícios, com equipamentos de 

controle numérico (CNC) (PUPO e CELANI, 2011). 

Segundo Iwamoto (2009), os tipos de técnicas para fabricação digital que tem surgido nos 

últimos anos são: 

a) Seccionar (sectioning) – no lugar de construir a superfície em si, a técnica utiliza uma série 

de perfis, traçados a partir dos contornos dos quais partem as linhas da geometria. Trabalha, 

portanto, com o corte de seções paralelas, dispostas em um determinado intervalo para formar o 

objeto. O pavilhão [c] space (Figura 20) de Alan Dempsey e Alvin Huang é um exemplo dessa 

estratégia de fabricação. 

 
Figura 20 – Exemplo de aplicação da técnica de seccionar – [c] space. 

 
Fonte: Iwamoto, 2009 

 

b) Tesselação (tessellating) – se utiliza de um conjunto de partes que se encaixam para formar 

um plano ou superfície, como nos exemplos de mosaicos e vitrais. Através da fabricação digital, 

possibilita a associação de variação e modulação, com possível economia de material. Um exemplo 

de tesselação é o Helious House (Figura 21), dos escritórios dA e Johnston Marklee & Associates. 
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Figura 21 – Exemplo de aplicação de tesselação  – Helious House 

 

Fonte: Iwamoto, 2009 

 

c) Dobradura (folding) – transforma uma superfície plana em tridimensional, proporcionando 

ganho de rigidez, vencimento de vãos e auto-sustentação. Tem potencial para economia de material, 

apelo estético e eficiência em diferentes escalas de projeto. A instalação Digital Origami (Figura 

22), realizada pela University of Technology de Sydney/Chris Bosse é um exemplo de aplicação de 

dobradura.  

 
Figura 22 – Exemplo de dobradura – Digital Origami 

 

Fonte: Iwamoto, 2009 

 

d) Contornar (contouring) – remodela a superfície e cria realces tridimensionais a partir de 

sucessivas retiradas de material. É um processo subtrativo, semelhante ao ato de esculpir. 

Considerando que há uma série de materiais de construção dispostos em chapa, pode ser utilizado 

em produtos como espuma, madeira e metais leves. O experimento Bone Wall (Figura 23) do 

escritório Urban A&O é um exemplo dessa técnica.  

 

 



79 
 
 

Figura 23 – Exemplo de aplicação da técnica contornar – Bone Wall 

 

Fonte: Iwamoto, 2009 

e) Enformar (forming) – é considerada uma técnica comum na indústria da construção e 

produção em massa, com a aplicação de moldes ou fôrmas para a geração de uma variedade de 

peças. Com a fabricação digital, tornou-se rentável a fabricação de moldes não padronizados, 

possibilitando a produção mais eficaz de fôrmas únicas para determinadas aplicações. A instalação 

P_Wall (Figura 24), de Andrew Kudless e Matsys, é um exemplo de aplicação dessa técnica.  

 
Figura 24 – Exemplo de aplicação da técnica de enformar – P_Wall 

 
Fonte: Iwamoto, 2009 

 

As técnicas de fabricação auxiliada por computador resgatam a discussão sobre a necessidade 

de incorporar os modelos físicos como parte dos processos de concepção, verificação de soluções 

construtivas e realização de ajustes. 

Trazem, ainda, novas possibilidades na investigação de formas e materiais, além da integração 

da cadeia produtiva com componentes aplicados na execução final da própria obra. Por outro lado, 
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decisões como qual equipamento e método utilizar devem unir intenção de projeto e capacidade das 

máquinas, trazendo a necessidade de que o projetista compreenda como essas ferramentas 

trabalham; para quais materiais são mais adequadas; e que possibilidades podem trazer dentro do 

processo (IWAMOTO, 2009). 

Sua integração junto à modelagem paramétrica permite um processo contínuo entre a produção 

dos modelos físicos e o retorno na definição dos parâmetros para ajustes projetuais (NOJIMOTO, 

TRAMONTANO e ANELLI, 2011), o que enriquece a investigação de possibilidades e as tomadas 

de decisão. 

Como os processos paramétricos tem potencial para a customização em série, o 

estabelecimento de uma cadeia de produção integrada a partir da fabricação digital possibilita, 

ainda, a geração de elementos diversos – todos provenientes de um mesmo projeto, mas ajustáveis a 

especificidades da situação (KARZEL e MATCHA, 2009). 

Assim, os modelos paramétricos colaboram com agilidade de ajustes e geração de opções, 

enquanto os processos de fabricação auxiliados por computador otimizam a produção de modelos 

físicos, tanto dentro do processo de projeto, quanto para a execução final da obra. 

A Figura 25 resume as interfaces sugeridas entre a modelagem paramétrica e os processos de 

representação identificados: croqui (diagrama), modelos físicos preliminares, BIM e fabricação 

auxiliada por computador. Buscou-se destacar as possibilidades de contribuição recíproca entre as 

diferentes ferramentas, tendo a modelagem paramétrica como referência. 

 
Figura 25 – Resumo das interfaces sugeridas entre a modelagem paramétrica e os diferentes processos de representação 

destacados ao longo do texto. 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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Em resumo, a modelagem paramétrica se caracteriza por gerar objetos dinâmicos, de 

informação integrada, e rápida alteração para a investigação de soluções. Porém, são estruturas 

complexas que levam tempo de criação, e podem se tornar de difícil compreensão ou muito robustas 

à medida que agregam mais elementos em etapas como detalhamento e documentação. 

Para a etapa de (re)estruturação dos modelos paramétricos, destaca-se o auxílio de croquis 

(diagramas) e modelos físicos preliminares como meios espontâneos e intuitivos, que buscam 

ressaltar os principais elementos e relações da proposta. 

As interfaces com sistemas BIM permitem um fluxo mais contínuo de informações, a partir da 

transformação de modelos paramétricos topológicos em objetos de categorias específicas da 

disciplina de projeto, o que aproxima etapas de concepção, desenvolvimento e documentação. 

Por fim, a integração com os processos de prototipagem e fabricação digitais enriquecem tanto 

o processo de projeto, a partir da tradução de modelos paramétricos em físicos na investigação de 

possibilidades e tomada de decisão, quanto a cadeia de produção de elementos diversos 

caracterizados pela customização em massa. 

A abordagem paramétrica ressalta a experimentação e a colaboração durante a atividade 

projetual, ao trabalhar com um modelo de informações interconectadas. Assim, a compreensão de 

suas interfaces com outros processos de representação enriquece o processo de projeto, pois permite 

que as diferentes ferramentas colaborem com suas potencialidades e se completem ao longo das 

diferentes etapas de concepção, desenvolvimento, documentação e materialização. 

2.3. Ensino de Projeto 

“O estudante deve ser estimulado a buscar informações, investigar, criticar.  A partir desse 

ponto de vista, o papel tradicional do professor que não interage com os seus alunos como parceiro 

está pronto para ser substituído” (NOGUEIRA, 2009, p.63). Na universidade do pensamento (pós-

moderna), o senso comum deve ser construído a partir dos olhares de seus membros, e coerente 

perante à construção da sociedade. Ela deve ter presente que perdeu o privilégio e o monopólio da 

produção e divulgação do conhecimento, e reinventar-se a partir de seus compromissos com a 

sociedade em que está inserida (RHEINGANTZ, 2003). 

A exigência de capacitação para a contratação de docentes pelas universidades brasileiras 

também trouxe uma mudança ao perfil dos professores do ensino superior. Passou-se a perceber 

uma gradual substituição dos professores que simplesmente levavam a sua prática profissional para 

a sala de aula por um corpo docente composto de professores/pesquisadores em regime de 

dedicação exclusiva (CARVALHO e RHEINGANTZ, 2003). 
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Na área de projeto, esse processo de qualificação (tardia) do docente significa a ruptura com o 

modelo tradicional no qual o professor e o profissional de mercado muitas vezes se confundiam, 

uma vez que “saber-fazer” não significa necessariamente “saber-ensinar” (VELOSO e ELALI, 

2004).  

Até o final da Idade Média, a transmissão de conhecimentos do campo da arquitetura ocorria no 

canteiro de obras, onde os mestres e construtores mais experientes transmitiam aquilo que sabiam 

aos “aprendizes” no ato de construir um edifício. O primeiro ponto de inflexão ocorreu com o 

avanço da geometria e o entendimento das regras de perspectivas, tornando possível visualizar a 

solução para um edifício através do desenho. Uma vez que essa tarefa poderia ser realizada fora do 

canteiro, nada impediria que o seu ensino também pudesse ocorrer num outro local, surgindo as 

primeiras escolas onde eram transmitidos os conhecimentos do campo da arquitetura (VIDIGAL, 

2010, p.54). 

Os acontecimentos do final do século XIX, com a revolução na indústria e a destruição causada 

pela primeira Grande Guerra Mundial, foram favoráveis para a formação intelectual e o surgimento 

da Bauhaus, na Alemanha. A transmissão de conhecimento era estruturada a partir de um curso 

preliminar (Vorkurs), e o ensino em oficinas, ministrado por um mestre artista e um mestre artesão. 

Instituído por Johannes Itten, o Vorkus pode ser considerado como a espinha dorsal para a 

pedagogia da Bauhaus, onde os alunos desenvolviam a capacidade de observação e tinham contato 

com os materiais, cores e formas. Essa “forma de ensinar” possibilitou conciliar no aluno a técnica 

dos artesãos e a “criatividade” dos artistas, aplicando-as à indústria. Após o fechamento da escola 

em Berlim (1933), o pensamento da escola alemã foi transferido pelos professores para os Estados 

Unidos, o que possibilitou que os métodos ensinados se perpetuassem como referência para o 

ensino do design contemporâneo (RIBEIRO e LOURENÇO, 2012).  

Nos atuais cursos de Arquitetura e Urbanismo, observa-se que as disciplinas sequenciais de 

projeto são consideradas o ponto central na formação do arquiteto, demonstrando que a prática 

iniciada na École des Beaux-Arts francesa no século XVIII ainda predomina até hoje em grande 

parte das escolas. Nos chamados ateliês de projeto, o professor orienta os estudantes a 

desenvolverem projetos arquitetônicos relacionados a temas dados e, em geral, faz com que eles 

reproduzam o que ele considera como uma boa arquitetura, para, posteriormente, avaliá-los em 

cima disto (CARVALHO e RHEINGANTZ, 2003). 

Nesse caso, o professor de projeto coloca-se no papel de cliente, criando uma simulação que 

vem se mostrando didaticamente inadequada, uma vez que o estudante ainda não está vivenciando 

uma atividade real e encontra-se em uma fase preparatória, tanto no que se refere aos 
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conhecimentos necessários, quanto em termos de maturidade para enfrentar os problemas que lhe 

são apresentados (VELOSO e ELALI, 2003). 

Na área do design de produto, busca-se construir um corpo teórico próprio, mas ainda se debate 

em questões que o prendem a um “fazer” sem que seja necessariamente gerada uma reflexão sobre 

as ações projetuais. Pode-se afirmar que se dão ações pedagógicas no campo do design, mas essas 

ações ainda carecem de uma filosofia educacional – bases para o encaminhamento das questões das 

práticas de ensino (NECYK e FERREIRA, 2010).  

Segundo Bonsiepe (2012), o estado cognitivo do design ainda se encontra com uma série de 

dúvidas, pois não se orienta prioritariamente para a geração de novos conhecimentos cognitivos, 

mas às práticas da vida cotidiana. O design enfoca o caráter operacional dos artefatos materiais e 

semióticos, interpretando a sua função e funcionalidade, a partir de um comportamento incorporado 

em uma dinâmica cultural e social. Ao contrário da ciência, que encara o mundo pela perspectiva do 

reconhecimento, o design é caracterizado por olhar para o mundo da perspectiva projetual.  

Comas (1986) coloca que no atelier se transmite e se adquire algum conhecimento projetual, 

porém, de maneira aleatória e sem a devida reflexão crítica em partes dos casos. Como dificuldades, 

o autor considera as fragilidades de fundamentação teórica em projeto e seu ensino, além do fato da 

simulação do exercício profissional ser forçosamente seletiva: é impossível esgotar dentro dela a 

multiplicidade de problemas encontrados na vida profissional.  

Ainda sobre as dificuldades do ensino de projeto, Lara (2003) coloca que parte de seu núcleo 

duro de instrumentação e valores ainda é escondida dentro da já mencionada “caixa preta” de 

criatividade, a qual apenas alguns talentosos criadores dominariam. O autor também coloca a 

impossibilidade de se organizar normativamente todo o processo criativo em uma metáfora literal 

da “caixa de vidro”, porém ressalta a necessidade de se elucidar os processos de criação e entender 

da melhor maneira possível como eles funcionam para ensiná-los e criticá-los de forma mais 

efetiva.  

No projeto desenvolvido em uma escola, o que está em jogo não é a construção de uma obra, e 

sim a construção de um futuro projetista (VELOSO e ELALI, 2004).  O ensino do projeto não é 

uma atividade simples, exigindo do docente a capacidade de análise, domínio de técnicas de 

representação, habilidade de articulação, facilidade para interpretar problemas, dentre outros 

(NOGUEIRA, 2009). 

Schön (2000, p.123) coloca que o processo projetual (“design”) não é de tentativa e erro, mas 

baseado na consequência de investigações anteriores. É, portanto, passível de ser aprendido e 

instruído, mas não de ser ensinado por métodos de sala de aula, por não apresentar uma resposta 

única e conter as seguintes características: 
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a) O “design” habilidoso é um tipo de “conhecimento-na-ação” – determinadas prescrições só 

fazem sentido quando envolvidas em um esforço para construir um projeto de algo;  

b) O “design” é uma habilidade holística – o processo de projeto deve ser entendido como um 

todo, pela experimentação na ação; 

c) O processo depende da habilidade de reconhecer e apreciar qualidades de “design” 

desejáveis e indesejáveis – tais qualidades devem ser aprendidas no fazer; 

d) O “design” é um processo criativo, no qual o projetista passa a ver e fazer coisas de uma 

nova maneira, portanto descrições a priori não são suficientes para substituir a aprendizagem no 

fazer. 

Uma reorientação em curso visa transformar o atelier em disciplina teórico-prática onde a 

transmissão e aquisição de conhecimento se faça progressivamente sistematizada e crítica, e onde as 

limitações da seletividade sejam minimizadas (COMAS, 1986). 

Essa postura, ainda em construção, procura (re)colocar o projeto como campo de investigação e 

atuação, específico de projetistas, mas também pesquisadores e sobretudo educadores. O lugar da 

práxis projetual desses novos profissionais de ensino não seria necessariamente os escritórios 

particulares, mas laboratórios, grupos de pesquisa e escritórios modelo das universidades, ocorrendo 

a partir de projetos de pesquisa, extensão e mesmo prestação de serviços. Nessa nova ambiência, 

buscam-se conceitos e métodos que embasem e legitimem a prática e o ensino do projeto – a 

tradicional postura auto-suficiente, comum à boa parte do professorado, tende a diminuir. Os alunos 

(sobretudo monitores e bolsistas) não são mais meros aprendizes, mas também parceiros na 

concepção e execução de projetos (VELOSO e ELALI, 2004). 

Considerando que o ato de projetar deve ser aprendido no fazer e que projetistas são 

profissionais que refletem em ação e sobre a ação (profissionais reflexivos), Schön (2000) também 

destaca o que ele denomina “ensino prático reflexivo”. Um dos principais aspectos consiste no 

diálogo entre instrutor e estudante, realizado através de palavras ou performance. O estudante tenta 

fazer o que busca aprender, revelando o que ele entende ou não, enquanto o instrutor responde com 

conselho, crítica, explicação, descrições e sua própria performance. Quando o diálogo funciona 

bem, ele toma a forma de reflexão-na-ação recíproca.  

Coloca-se, assim, uma pedagogia do projeto inspirada na tendência sócio-interacionista, onde o 

conhecimento é reconhecido como “tradução individual e coletiva, construída a partir da interação 

social”. Valoriza-se o diálogo professor-aluno, materializado através do conteúdo das disciplinas e 

das suas práticas pedagógicas. “A ênfase é deslocada do produto para o processo de construção do 

conhecimento – a qualidade do produto é uma consequência direta do processo e interações que se 

dão durante a apropriação do conteúdo pelos alunos” (RHEINGANTZ, 2003, p.126). 
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Nesse caso, destaca-se a importância do projeto colaborativo como postura que abre a 

possibilidade de se pensar a criação como um processo relacional, que ocorre sem a dependência 

exclusiva de um “gênio criativo”. Em uma experiência colaborativa, todas as pessoas envolvidas, 

em relação umas com as outras, interferem no gesto daquele que projeta, através de trocas e 

negociações (SANTOS, 2015). Uma das principais características dos projetos contemporâneos é o 

fato de a complexidade crescente dos empreendimentos exigir a montagem de equipes de projeto 

maiores e a mobilização de conhecimentos mais especializados, caracterizando um processo 

multidisciplinar, em que nenhum profissional isoladamente detém os conhecimentos e qualificações 

necessários para exercer um controle sobre a totalidade do processo de projeto (FABRICIO e 

MELHADO, 2011). 

Diante desse cenário, o professor assume o papel de “agente motivador das ações”, capaz de 

estimular a colaboração e participação dos alunos ao longo de todo o processo, inclusive em 

momentos de avaliação, atuando como mediador na construção do conhecimento (RHEINGANTZ e 

AZEVEDO, 2014).  

Como alternativa para enfrentar os desafios anteriormente colocados por Comas (1986), essa 

abordagem possibilita a discussão e ressignificação do processo de desenvolvimento de projeto, a 

partir de diferentes narrativas que potencializam a compreensão de resultados e apropriação crítica 

de conhecimentos produzidos coletivamente. 

Nesse contexto, são inseridas as questões colocadas no item 1.3 quanto ao reconhecimento da 

importância das novas tecnologias para os cursos de Arquitetura e de Design de Produto, e a 

necessidade de novas pesquisas que envolvam a relação entre o ensino de projeto e os atuais meios 

digitais. 

 Um dos objetivos da pesquisa acadêmica é formar docentes e garantir a qualidade dos 

conteúdos estudados nas matérias estabelecidas pelas diretrizes curriculares nacionais. Segundo 

Celani (2008), somente o investimento em pesquisas na área de novas tecnologias para apoio ao 

processo de projeto pode garantir a excelência na formação de professores quanto ao tema e sua 

constante atualização. Apesar dos esforços localizados que vêm acontecendo no Brasil, são ainda 

muitos os cursos em que o ensino da informática se dá de maneira antiquada, visando atender 

apenas às expectativas do mercado em termos de formação de mão-de-obra, sem o desenvolvimento 

de um raciocínio crítico. 

A realidade tem demonstrado que algumas escolas no Brasil e América Latina estão 

começando a ser introduzidos a softwares para projeto paramétrico, BIM e prototipagem rápida. A 

questão essencial é que os softwares nem sempre são introduzidos em conjunto a uma reflexão 

teórica e projetual: acabam sendo pensados como ferramenta e não como meio (ROCHA, 2009).  
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Em um cenário internacional, com enfoque em Portugal, Beirão (2017) também coloca que a 

formação atual dos projetistas em novas tecnologias e ferramentas digitais está muito aquém do 

ideal, argumentando que uma educação avançada nessa área constitui uma mais-valia muito 

especial quando comparada à formação tradicional, pois garante profissionais inovadores e mais 

adequados aos problemas que a sociedade futura apresenta (sustentabilidade, smart cities, etc.).  

O contexto pode ser comparado à cristalização do Modernismo como modelo pedagógico 

durante o período da Bauhaus, através de mudanças conceituais, tanto no conteúdo quanto nas 

ferramentas. A Bauhaus forneceu uma orientação teórica para o projeto modernista através da 

integração entre arte e design, a fim de introduzir novas formas, novos materiais e uma nova 

orientação para se projetar na Era da Industrialização. Para apoiar esse novo currículo, uma nova 

geração de professores foi educada, demonstrando uma estratégia que integrava habilidades 

(técnicas artesanais e fabricação) com novos conteúdos conceituais (OXMAN, 2008).  

Na atual fase histórica, que se caracteriza por uma intensa inovação científica, tecnológica e 

industrial, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de gerar conhecimentos a partir da 

perspectiva do projetar, sobretudo tratando-se de problemas complexos que excedem o know-how 

de uma disciplina particular.  

Segundo BONSIEPE (2012, p. 20), já se contam com exemplos no campo do ensino chamado 

“Aprendizado Baseado em Projetos” ou “Ensinamento Orientado por Problemas”. Os promissores 

resultados experimentais sugerem uma reinterpretação do papel do professor e do aluno, o que leva 

o autor a apontar um futuro, onde toda a educação universitária seja orientada para o projeto, no 

sentido de solucionar problemas.  

Em estudos sobre a introdução de novas tecnologias, Sedrez e Celani (2014) também 

mencionam essa abordagem como “Aprendizagem Baseada em Projetos” e “Aprendizagem 

Baseada em Problema” (Problem ou Project Based Learning), destacando-a no contexto do ensino 

de projeto contemporâneo. A metodologia parte de uma questão ou desafio proposto aos estudantes, 

criando a necessidade de se conhecer o conteúdo, adquirir habilidades, e praticar a colaboração e a 

comunicação, em processos de avaliação que observam o pensamento crítico. Assim, propor uma 

estruturação bem justificada da maneira de como resolver o problema faz parte do processo de 

aprendizagem e cria oportunidades para a inovação. 

Em resumo, a Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) traz as seguintes características 

(BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014): 

a) O ponto de partida para a aprendizagem é um problema, ou seja, um estímulo para o qual 

um indivíduo não tenha uma resposta imediata. Esse problema deve ser claro e permitir a 

identificação dos objetivos de aprendizagem e dos aspectos a serem observados; 
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b)  O problema deve trazer situações semelhantes do cotidiano, permitindo que os alunos sejam 

aptos a se tornarem futuros profissionais;  

c) O conhecimento que os alunos devem adquirir durante a sua formação profissional é 

organizada em torno de problemas em vez de disciplinas, estando o currículo como responsável por 

nortear a estrutura e concepção dos problemas que serão apresentados. 

d) Estudantes, individualmente ou coletivamente, assumem uma importante responsabilidade 

pelas suas próprias instruções e aprendizagens. Como papel do docente, destaca-se estimular o 

pensamento crítico e o autoaprendizado dos discentes, orientando-os a desenvolver o próprio 

processo de pensar, além de promover a cooperação mútua durante trabalhos de grupo; 

e) A maior parte do aprendizado ocorre dentro do contexto de pequenos grupos, em 

substituição às aulas expositivas, que devem ser utilizadas eventualmente apenas para prover os 

alunos de informações, inclusive com uso de experiências pessoais. 

Destaca-se a coerência da ABP com os demais aspectos discutidos até então para o ensino de 

projeto no contexto contemporâneo, incluindo o ensino prático reflexivo, a investigação de 

problemas, a importância da colaboração e a aprendizagem com foco no processo, e não na entrega 

de um produto final. 

Assim, a inserção dos processos digitais de projeto nesse debate colabora com mudanças de 

paradigma, que vão além da transformação dos meios, e incentivam o surgimento de novos 

conceitos. A abordagem pedagógica irá trazer pensamentos de projeto que superem a síndrome da 

representação, da linguagem formal e das estéticas de colagens compositivas. O processo 

paramétrico de projeto se tornou um meio de experimentação por si só, sendo mais formativo do 

que compositivo e formal (OXMAN, 2008).  

Em resumo, tais reflexões sobre o ensino de projeto buscam uma abordagem pedagógica que 

coloque o atelier como um ambiente de experimentação e colaboração, onde professores e 

estudantes lidam com processos de investigação de problemas/soluções para o desenvolvimento 

de habilidades e geração de novos conhecimentos.  

2.3.1.  O processo paramétrico e o ensino de projeto  

Diante dos aspectos levantados, a investigação sobre como adotar processos e ferramentas 

paramétricas no ensino de projeto traz a discussão sobre quais habilidades deverão ser 

desenvolvidas em conjunto por docentes e discentes ao longo do processo projetual. 

No item 2.2, foi colocado que a abordagem paramétrica demanda a estruturação e manipulação 

de um modelo a partir de parâmetros, de modo que ele: 1. represente a interpretação do problema 

por parte do projetista; 2. exteriorize suas ideias quanto às possíveis soluções; 3. permita explorar 
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possibilidades que satisfaçam critérios de avaliação pré-definidos; 4. vislumbre a troca de 

informações com outros meios. Considerou-se, ainda, a importância do pensamento sistêmico nesse 

processo, pois a compreensão de ambos (modelo paramétrico e objeto projetado) como sistemas 

atua como denominador comum para facilitar os processos de estruturação e representação de 

ideias; investigação de alternativas; e compartilhamento de informações. 

Somados a esses aspectos, Woodbury (2010, p. 24) lista uma série de habilidades que os 

projetistas devem desenvolver para aplicar a modelagem paramétrica de maneira efetiva, 

ressaltando que algumas são novas e outras já lhe são familiares. Tais habilidades incluem: 

a) Conceber fluxos de dados: o modo como os dados fluem através de um modelo 

paramétrico afeta profundamente as possibilidades do projeto e como o projetista interage com elas. 

Conceber, organizar e editar dependências são as chaves da atividade paramétrica.  

b) Dividir para conquistar: consiste em dividir o projeto em partes, projetar as partes e 

combiná-las em um projeto único, enquanto garante a interação entre elas durante todo o processo. 

Nesse caso, é necessário tanto um conhecimento sobre a área de projeto, quanto sobre como 

estruturar projetos paramétricos de modo que os dados possam fluir entre as diferentes partes de 

uma maneira clara e compreensível.  

c) Nomear: partes devem ser nomeadas para facilitar a comunicação. Na modelagem 

paramétrica, elaborar e refinar nomes adequados para as partes do modelo permitem um menor 

esforço para a sua compreensão posterior. 

d) Pensamento abstrato: uma abstração descreve um conceito geral ao invés de um exemplo 

específico. O uso da abstração em um modelo paramétrico significa torna-lo ajustável a novas 

situações, deixa-lo dependente apenas de dados de entrada (inputs) essenciais e remover referências 

ou usos de termos demasiadamente específicos. Se determinadas partes do modelo puderem ser 

utilizadas para novas situações, a simples possibilidade de reutilização demonstra certa abstração. 

Abstrações bem trabalhadas são parte chave de uma modelagem eficiente.  

e) Pensamento matemático: o autor coloca que o uso da matemática por projetistas é 

confirmado por fatos históricos e que os sistemas paramétricos podem valorizar essa prática. 

Codificando teoremas e estruturas em gráficos de propagação e métodos de atualização, os 

projetistas podem experimentar ideias matemáticas em ação. A matemática utilizada de maneira 

visual e ativa pode se transformar em meios e estratégias com finalidade projetual. Novos 

operadores geométricos têm aparecido com os novos sistemas computacionais, deixando muitas 

possibilidades de projeto inexploradas.  

f) Pensamento algorítmico: o autor destaca duas características de um algoritmo que podem 

trazer dificuldades para o projetista.  Primeiro, ele consiste na descrição de um processo que deve 
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ser especificado passo a passo e, segundo, ele deve ser preciso, pois um atributo colocado no lugar 

errado significa que o algoritmo não vai funcionar. Em contraste, projetistas geralmente descrevem 

objetos e não processos, além de trabalharem com representações imprecisas que contam com um 

leitor humano para interpretá-las adequadamente. O sistema paramétrico torna os algoritmos mais 

próximos de um modelo de projeto, tanto como expressões que definem restrições, quanto como 

métodos de atualização automática. Em todo caso, os projetistas deverão compreender e utilizar o 

pensamento algorítmico se quiserem tirar o máximo desses sistemas.  

Dentre as habilidades listadas, conceber fluxos de dados, dividir para conquistar, e nomear 

estão diretamente relacionadas à estruturação do modelo paramétrico, de modo a estabelecer uma 

representação coerente às ideias do projetista e facilitar posteriores alterações, usos e investigações. 

O pensamento abstrato e o pensamento matemático estão relacionados à eficiência do modelo 

paramétrico no que diz respeito à sua utilização e exploração de novas alternativas de projeto. O 

autor ressalta que ambos os pensamentos já são familiares aos projetistas.  

Por fim, o pensamento algorítmico é apresentado como o maior desafio dentre as habilidades, 

por ser associado à descrição de processos que exigem precisão e estar relacionado a linguagens 

computacionais pouco familiares aos projetistas. É nesse contexto que scripts visuais, como o 

Generative Components (Bentley), Grasshopper (editor gráfico de algoritmos integrado ao 

Rhinoceros 3D – Robert McNeel & Associates) e Dynamo (plug-in para o Revit – Autodesk), vem 

sendo desenvolvidos. Como mencionado anteriormente no item 2.2, por se tratarem de linguagens 

de programação que incorporam, em sua sintaxe, expressões visuais como diagramas, ícones ou 

ações realizadas por objetos gráficos, permitem uma maior facilidade ao usuário com pouco 

conhecimento em programação e são mais amigáveis aos projetistas (VAZ, 2011).  

A necessidade de se trabalhar as habilidades mencionadas retoma a discussão sobre a 

caracterização do ensino em atelier de projeto. Oxman (2008) também define a educação 

convencional em atelier como simulação da prática profissional, dirigida por uma interpretação 

teórica do programa de necessidades, terreno e condicionantes. Porém, a autora destaca que a 

inserção de modelos e processos digitais no ensino traz diferentes estágios de exploração que só 

podem ser alcançados libertando o estudante de tais expectativas. O processo não precisaria 

necessariamente partir de um programa de necessidades ou terreno específico já apresentados desde 

o início, mas da exploração de materiais ou estruturas organizacionais de interesse dos estudantes. 

O processo didático proposto por Oxman assume o atelier de projeto como experimental, no 

sentido de que encoraja o estudo baseado na pesquisa, compreendendo 4 etapas básicas:  

a) Conceituar e definir um tipo de “material digital”, que pode ser uma estrutura 

organizacional, um padrão ou um determinado material (físico); 
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b) Definir um modelo de projeto digital específico, relacionado aos processos de formação, 

geração ou desempenho, ou uma combinação entre eles (sobre os tipos de modelo de projeto digital, 

classificados pela autora (item 2.2). 

c) Selecionar um contexto que melhor demonstre o comportamento e a aplicabilidade do 

material do projeto, em relação aos princípios de formação, geração ou desempenho;  

d) Desenvolver e apresentar uma taxonomia que descreva os processos digitais de pensamento 

projetual utilizados.  

Todo o trabalho é colocado na forma de vários exercícios menores que são produzidos por cada 

estudante como um relato de pesquisa. Esses projetos experimentais exploram as interseções entre 

metodologias, técnicas e modos de representação, subjacentes à integração de conceitos e meios 

digitais. Assim, a estratégia didática proposta pela autora não se inicia por um contexto (programa 

de necessidades e terreno) onde o projeto deverá ser inserido, mas pela motivação de se investigar 

um material ou estrutura organizacional, somado a um processo específico de modelo digital 

(formação, geração e/ou desempenho). 

Ao descreverem a experiência da disciplina Responsive Architecture (Arquitetura Responsiva), 

lecionada na UNICAMP pela arquiteta Anne Save de Beaurecueil, e com intensa utilização de 

meios computacionais, Sedrez e Celani (2014) destacaram, ainda, o Modelo de Desempenho 

(Performance Model) e o Craftsmanship.  

O primeiro, já mencionado, diz respeito à classificação de Oxman (2008) para os processos de 

formação guiados por uma condição desejada de desempenho de projeto, onde os processos 

paramétricos possibilitam agilidade e integração no fluxo de informações; enquanto o segundo está 

associado à integração entre habilidades cognitivas e manuais para a confecção de produtos de 

qualidade, tanto em projeto quanto execução.  

Quanto às mudanças referentes à atividade projetual, Malé-Alemany e Souza (2003) colocam 

que o projeto baseado em parâmetros estabelece a criação de um modelo que age como um sistema 

de informações interconectadas. Devido ao potencial de incorporar parâmetros que respondam a 

diferentes campos, o modelo paramétrico promove a convergência de interesses diversos, apoiando 

a colaboração e processo dinâmicos, onde concepção, simulação, análise, detalhamento e fabricação 

podem acontecer simultaneamente em um ambiente fluido e interativo. 

Tais características devem ser destacadas quando se considera que os problemas de projeto 

costumam ser multidimensionais e altamente interativos, trazendo a necessidade de soluções 

integradas para uma série de exigências. Segundo Lawson (2011, p. 66), “se houvesse uma 

característica única que pudesse ser usada para identificar os bons projetistas, seria a capacidade de 

integrar e combinar”.  
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Assim, aplicada ao ensino, a modelagem paramétrica encoraja uma ideia de projeto integrado e 

multidimensional, fornecendo aos estudantes uma experiência que flui desde as bases de concepção 

à representação e descrição técnica, permitindo até a fabricação de protótipos em escala 1:1. 

A partir da revisão bibliográfica, percebe-se que tanto as reflexões contemporâneas acerca do 

ensino de projeto quanto o desenvolvimento de habilidades voltadas para a abordagem paramétrica 

ressaltam o papel do atelier de projeto como um ambiente que incentive a investigação, permitindo 

a geração de conhecimentos, convergência de interesses diversos e colaboração.  

Nesse caso, o atelier deve se afastar do modelo tradicional de simulação da prática profissional, 

com foco no produto, e buscar o incentivo à prática experimental, com foco no processo. A 

capacidade de descrever processos, e não produtos únicos, desafio característico do pensamento 

algorítmico como uma das habilidades necessárias para a modelagem paramétrica, acaba se 

tornando uma contribuição importante e coerente com as bases propostas por esse novo cenário.   

Tradicionalmente os currículos em arquitetura e design são formatados como um aglomerado 

de células individuais, representando as disciplinas que deverão ser feitas e mapeando a trajetória 

do estudante ao longo do programa. A maioria dos currículos contemporâneos ilustra relações 

hierárquicas através de separação e estratificação, onde os estratos resultantes são classificados por 

níveis anuais e áreas específicas como projeto, tecnologia, teoria, história, prática e eletivas. Nessa 

configuração, o único espaço para pensamentos relacionais se manifesta a partir dos pré-requisitos 

entre disciplinas.  

Considerando o design paramétrico como uma série de perguntas que estabelecem as variáveis 

de um projeto, Karle e Kelly (2011) colocam que moldar projetos e currículos desde o começo com 

base em relações paramétricas significa colocar menos pressão para que o projetista defina o projeto 

correto e mais pressão para que sejam feitas as perguntas corretas e relevantes ao longo do 

processo.   

No âmbito das disciplinas, as experiências levantadas a partir do Estado da Arte (item 1.3) 

permitiram o reconhecimento das seguintes situações: 1. investigação da abordagem paramétrica 

através do estudo de padrões ou regras pré-definidas; 2. inserção de processos paramétricos no 

formato do atelier tradicional, onde o projeto se inicia com um contexto e programa de 

necessidades; 3. utilização de ferramentas paramétricas como apoio para tópicos que não envolvem 

a atividade de concepção. Foram selecionados dois exemplos para ilustrar cada situação, 

apresentados a seguir.  

A investigação através da manipulação de padrões ou regras pré-definidas está relacionada 

ao desafio de desenvolver junto aos estudantes a compreensão sobre como trabalhar as relações 

entre as partes, no intuito de gerar diferentes configurações de projeto que atendam às propriedades 
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desejadas. Atividades que envolvam a análise de padrões pré-existentes e sua posterior aplicação 

em um contexto projetual tem como intenção exercitar o olhar sobre o objeto de acordo com uma 

visão sistêmica, essencial para a abordagem paramétrica.  

Considerando a análise realizada no item 2.2.1, a aplicação do conceito de sistema junto à 

abordagem paramétrica deverá discutir, no ensino de projeto, não apenas a estrutura definida pelas 

relações entre as partes do modelo paramétrico ou do objeto a ser concebido, mas como essa 

estruturação permite a geração de diversas soluções, todas adequadas segundo propriedades 

desejadas. 

No Instituto de Tecnologia da Geórgia, Baerlecken e Riether (2012) apresentaram a experiência 

da disciplina Projeto 1 (Design 1), em que os estudantes foram levados a investigar sistemas não-

arquitetônicos como base para o desenvolvimento de um projeto, com a utilização de métodos 

digitais. A lista de padrões que deveriam ser analisados foi pré-definida e incluía exemplos como 

pele de crocodilo, ligas metálicas e deslocamento de rebanhos.  

Na etapa de análise, os estudantes em duplas deveriam escolher um dos padrões e representa-lo 

em forma de imagens e diagramas para demonstrar sua compreensão a respeito do sistema (Figura 

26). Posteriormente, o material analisado deveria ser transformado em padrões bidimensionais, 

tridimensionais e estudos formais para a aplicação em um objeto arquitetônico, segundo um 

programa de necessidades e terreno, só então estabelecidos.  

 
Figura 26 – Exemplo de sistema tridimensional baseado no padrão de deslocamento de rebanhos.  

 

Fonte: Baerlecken e Riether, 2012 

 

Segundo os autores, foi observado que as habilidades dos estudantes em desenho e 

representação digital demonstraram uma compreensão mais aprofundada do espaço e da estrutura, e 

que a metodologia promoveu uma compreensão conceitual das ferramentas e técnicas como parte 

do processo de projeto.  

Na Universidade do Estado de Oklahoma, Ra (2011) apresenta a experiência da disciplina de 

Introdução à Computação (Introduction to Computers), onde o trabalho de cada estudante foi 
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produzido como uma série de variações que utilizavam os mesmos procedimentos, mas alteravam 

determinados parâmetros.  

O trabalho final consistiu em um projeto colaborativo, onde foi dado inicialmente um modelo 

3D de uma estrutura em grelha, com uma curvatura que restringiria como cada componente seria 

pensado. Os estudantes deveriam escolher um componente dessa grelha para projetar uma forma 

volumétrica com pelo menos uma abertura que permitisse a passagem da iluminação. 

Cada forma foi fabricada com cortadora a laser e montada para gerar a estrutura, o que levou os 

estudantes a explorarem como a mudança de parâmetros em seus componentes e aberturas 

impactavam a qualidade da luz e a composição junto às formas vizinhas, ressaltando a natureza 

colaborativa do projeto (Figura 27). 

Segundo o autor, o uso de ferramentas digitais para moldar geometrias complexas se tornou um 

veículo eficiente para os estudantes explorarem formas expressivas, enquanto o modelo físico em 

larga escala permitiu o reconhecimento de questões de construtibilidade e o valor da colaboração.  

 
 Figura 27 – Fabricação e montagem do trabalho final realizado na disciplina Introdução à Computação em OSU.  

 

Fonte: Ra, 2011 

 

As dificuldades de uma mudança de olhar sobre o objeto considerando uma abordagem 

sistêmica ficam ainda mais claras nos exemplos em que os processos paramétricos são aplicados em 

exercícios que se iniciam a partir de um contexto e programa de necessidades pré-definidos.  

Nessa situação, soma-se que os estudantes costumam apresentar experiências prévias apenas 

com meios de representação em desenho e CAD tradicional, onde o foco é a representação da forma 

final, descrita geometricamente. Por outro lado, como já mencionado, o método paramétrico força 

uma representação processual prévia através do algoritmo, em que a forma é resultado desse 

processo. Diferente dos processos tradicionais, em que o desenho é facilmente modificado e 

retrabalhado pelo projetista, a revisão de um modelo paramétrico dificilmente permite mudanças no 
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nível da representação final, sendo necessário retornar ao nível processual. Segundo Hanna e Turner 

(2006), essa é uma causa de frustração comum para os estudantes de projeto que são introduzidos 

aos processos paramétricos pela primeira vez. 

No exemplo de Projeto 3, realizado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (IAU-USP), a disciplina foi dividida em dois módulos projetuais: o primeiro enfatizou 

a concepção e produção de geometrias complexas, enquanto o segundo priorizou o uso de sistemas 

BIM (Nojimoto, Tramontano e Anelli, 2011). Com o objetivo de inserir uma estratégia projetual 

que os alunos ainda não haviam explorado, o exercício para a produção de geometrias complexas 

consistiu na proposta de um abrigo para passageiros, e envolveu a parametrização de elementos 

distintos e variáveis com a utilização do software Rhinoceros e seu plug-in Grasshopper. 

Durante o desenvolvimento do exercício, os autores verificaram que, enquanto algumas equipes 

se dispuseram a enfrentar o desafio da definição de parâmetros e procedimentos lógicos para a 

formulação de uma geometria que correspondesse a suas intenções projetuais, outras definiram uma 

geometria complexa apenas pela capacidade de processamento do Rhinoceros, partindo de uma 

intenção formal inicial, e não das possibilidades de relação entre os elementos. Por se tratar de uma 

aplicação da modelagem paramétrica em disciplina de projeto, a aplicação de Projeto 3 no IAU-

USP será retomada na pesquisa de campo, como referência no cenário nacional (item 3.5.2).     

O segundo exemplo consiste na Universidade Técnica de Darmstadt, onde foram realizados 

ateliês e workshops para o planejamento e fabricação de dois stands, em que a metodologia de 

ensino se focou na conexão íntima entre o processo de geração da forma e a concretização do 

projeto (KARZEL e MATCHA, 2009). O objeto proposto deveria preencher uma multiplicidade de 

necessidades, precisando se ajustar a diversos parâmetros para acomodar mudanças nas dimensões, 

disposição das funções, formato e número de áreas funcionais.  

Assim como o exemplo anterior, dois tipos diferentes de projetos foram detectados: aqueles que 

se originavam de um objeto sólido e aqueles que eram subdivididos em partes menores que se 

relacionavam.  

Um projeto de cada tipo foi selecionado para ser modelado digitalmente e construído pela 

equipe toda: o primeiro consistia em uma topografia de geometria complexa com ondulações que 

acomodavam cada função (Figura 28), enquanto o segundo foi baseado na Fita de Moebius, 

formando uma sequência de segmentos planos que sofriam uma torção antes de conectar a 

extremidade final à inicial.  
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Figura 28 – Exemplo de projeto executado, baseado em uma topografia paramétrica. 

 
Fonte: Karzel e Matcha, 2009 

 

Além do desafio na adoção de uma nova estratégia projetual por parte dos estudantes, as 

experiências realizadas no IAU-USP e na Universidade Técnica de Darmstadt destacaram outro 

aspecto importante para o ensino de projeto: as contribuições trazidas pela relação entre a 

modelagem paramétrica e os processos de prototipagem e fabricação digitais.  

A partir da fabricação de modelos físicos durante o processo de projeto, é possível a verificação 

de soluções construtivas que, associada à alteração de parâmetros para a investigação de 

alternativas, potencializa a realização de ajustes e a tomada de decisão. Ao final do processo, a 

utilização do modelo paramétrico permite, ainda, que não se tenha apenas um objeto específico, 

mas uma família de componentes relacionados. A cadeia de produção integrada aos equipamentos 

de fabricação digital torna possível a produção de um grande número de objetos, todos provenientes 

de um mesmo projeto, mas ajustáveis às especificidades da situação – caracteriza-se, assim, a 

customização em massa.   

Porém, em ambos os exemplos, as universidades ainda não dispunham de equipamentos 

próprios de fabricação auxiliada por computador e precisaram contratar serviços ou utilizar 

maquinário de outras instituições. No caso do IAU-USP, a disciplina contou com uma sessão de 

produção no Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPAC) da 

UNICAMP. Nesse sentido, os autores ressaltaram a necessidade de incorporar a produção dos 

modelos físicos como parte do processo de concepção, para a verificação das soluções construtivas 

adotadas e realizar ajustes no projeto. Assim, caso os alunos tivessem acesso às máquinas de corte a 

laser com maior frequência, na própria instituição, poderiam ter explorado melhor as soluções 

construtivas adotadas e descartado soluções menos interessantes com mais facilidade.  

Por fim, foram verificadas experiências que se utilizaram de ferramentas paramétricas como 

apoio para tópicos que não envolvem diretamente a atividade de concepção. Considerando que 

a aplicação da abordagem paramétrica envolve reflexões que vão além do conteúdo de uma única 
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disciplina, iniciativas que introduzam o tema em atividades de início de curso e trabalhem situações 

de menor complexidade são uma alternativa importante para uma familiarização gradativa por parte 

do estudante.  

O primeiro exemplo consiste em uma metodologia focada em atividades que permitam adquirir 

conhecimento sobre o desempenho de um sistema, usando ferramentas computacionais de 

modelagem paramétrica e BIM (SANGUINETTI, 2013). Nessa proposta, os estudantes aprenderam 

a desenvolver componentes paramétricos e a construir o modelo das partes para o todo (bottom-up 

assembly). Os processos de teste consistem em alterar parâmetros de projeto, visualizar e avaliar os 

efeitos dessas variações, considerando relações, condicionantes e regras.  

A figura 29 mostra um exemplo de teste de desempenho, onde os parâmetros geométricos de 

uma cobertura foram manipulados e a análise de radiação solar resultante foi mapeada através da 

variação de cor na superfície inferior do modelo. O teste de desempenho é colocado como uma 

evolução do paradigma de solução de problemas, onde o estudante faz um diagnóstico de uma 

proposta dada, avaliando-a segundo seu desempenho e propondo alterações.  

 
Figura 29 – Exemplo de definição paramétrica no Grasshopper, com variações do modelo de cobertura e seus 

respectivos valores de radiação solar. 

 

Fonte: Sanguinetti, 2013 

 

O segundo exemplo consistiu em uma experimentação para a inserção do conceito de projetos 

generativos em estágios iniciais de formação, envolvendo os temas geometria e informática 

(BROD, PIRES e SILVA, 2012). Para tanto, foram selecionadas as disciplinas Geometria Gráfica 

Digital III (2º semestre) e Informática Aplicada ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo I (5º 

semestre) na Universidade Federal de Pelotas. 

O exercício de desenho paramétrico foi aplicado em ambas as disciplinas, tratando atividades 

que trabalhassem com o conceito de superfícies geométricas curvas aplicadas à arquitetura, através 

da modelagem de obras específicas. A atividade utilizou o Grasshopper e foi desenvolvida em 
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etapas, com a criação e manipulação dos entes geométricos envolvidos no objeto estudado, o que 

incluiu pontos, linhas, superfícies e a geração do modelo referente à obra final. Após a construção 

do modelo, os alunos foram convidados a explorar diferentes formas, a partir da manipulação de 

parâmetros, como alturas, raios e seções do volume (Figura 30).  

 
Figura 30 - Representação do modelo do velódromo e variações obtidas pela manipulação dos parâmetros. 

 

Fonte: Brod, Pires e Silva, 2012 

 

Para a avaliação do processo, os autores aplicaram um questionário junto aos estudantes, que 

classificaram a atividade como de fácil a moderada. Em ambas as disciplinas, os estudantes 

consideraram que o processo paramétrico contribuiu para a compreensão sobre a construção da 

forma geométrica e para o entendimento dos princípios básicos do uso de um sistema generativo na 

exploração formal e processos criativos. 

Na categoria que não envolve diretamente a atividade de concepção, também são inclusas 

disciplinas de representação que foram atualizadas e passaram a abordar processos paramétricos 

como parte do seu conteúdo.  

A partir dos exemplos apresentados, é possível observar determinadas estratégias e desafios 

para a introdução da abordagem paramétrica no ensino de projeto.  

Para a introdução da abordagem paramétrica junto a estudantes iniciantes, foram vistas 

estratégias que se utilizaram da análise de padrões e sistemas existentes para posterior aplicação 

dentro de um contexto projetual, ou a disponibilização de modelos paramétricos pré-definidos para 

a investigação de variações, a partir da manipulação de parâmetros.  

Nos exemplos de atelier que partem do contexto em que o projeto deve ser inserido, percebeu-

se que alguns estudantes não se apropriaram da lógica paramétrica que investiga as relações 

possíveis entre as partes, mantendo o foco na intenção formal do objeto final. Essa discussão pode 

ser relacionada à falta de experiência prévia dos currículos tradicionais e ao que Oxman (2008) 

colocou sobre assumir o atelier de projeto como experimental, encorajando o estudo mais voltado 

para a investigação de um processo, do que para a entrega de um produto final que responderá a 

condicionantes pré-estabelecidas. Por outro lado, deve-se atentar para que ainda se haja 
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conhecimento sobre os critérios que direcionam o projeto, como o terreno, o programa de 

necessidades e o briefing (BAERLECKEN e RIETHER, 2012), além de estabelecerem processos de 

avaliação condizentes com uma proposta diferente de atelier.  

Assim, além da necessidade de capacitação em softwares específicos, uma das principais 

dificuldades dentro do ensino é que o pensamento algorítmico e a utilização de modelos 

paramétricos como sistemas dinâmicos de relações entre componentes tornam o desenvolvimento 

do projeto mais voltado para a descrição de processos que de um produto final. Enquanto no 

desenho e no CAD tradicional o foco é a representação da forma final descrita geometricamente, 

métodos paramétricos forçam uma representação processual prévia, onde a forma é apenas 

resultado desse processo.  

Se essa mudança se apresenta como desafio para o modelo de atelier tradicional, com foco no 

produto, pode ser considerada uma contribuição importante e coerente para o modelo de atelier 

contemporâneo, com foco no processo. 

Como outras contribuições, a abordagem paramétrica ressalta características importantes da 

atividade projetual como a experimentação e colaboração, em uma proposta convergente e 

multidimensional de informações interconectadas. O controle do projeto e da produção, a partir da 

associação de processos paramétricos com a análise de desempenho e equipamentos de fabricação, 

possibilitam a aproximação de etapas de concepção, desenvolvimento e materialização. A 

importância dos modelos físicos para o ensino também é resgatada e potencializada com a 

possibilidade da geração rápida de alternativas a partir da manipulação de parâmetros, além da 

produção de peças em escala real que permite processos de customização em massa. 

As reflexões colocadas estão de acordo com uma abordagem pedagógica contemporânea, em 

que o atelier de projeto é colocado como ambiente de experimentação e colaboração, onde 

processos de investigação de problemas/soluções permitem o desenvolvimento de habilidades, 

geração e compartilhamento de novos conhecimentos. Porém, é visível um aumento de 

complexidade com o envolvimento de etapas que vão desde a concepção à materialização, o 

acompanhamento dos estudantes com foco no processo e não no produto final, e o envolvimento de 

competências que vão além da expertise de uma única disciplina. 

2.4. Considerações sobre o capítulo. 

Com a revisão do marco teórico, foi possível reforçar as premissas colocadas no início da 

pesquisa.  

Apesar de haver muitas maneiras de se descrever o ato de projetar, é possível resumir algumas 

características comuns ao processo de projeto: 1. negociação entre problema e solução, onde as 
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atividades de análise, síntese e avaliação estão envolvidas em uma ordem não definida; 2. tem início 

com uma definição preliminar do problema e sua posterior interpretação para a seleção de questões 

centrais ou decisivas (conceito); 3. a passagem do conceito até o projeto final envolve graus de 

definição cada vez maiores, onde são estudadas relações existentes e possíveis entre partes e todos.  

Ao longo de todo processo de projeto, destacam-se as seguintes habilidades (LAWSON, 2011): 

1. formular e compreender os problemas de projeto; 2. exteriorizar pensamentos e decisões através 

de meios de representação; 3. tomar decisões para o desenvolvimento ou abandono de soluções; 4. 

negociar entre os requisitos do problema e o que é possível propor como solução; 5. regular as 

mudanças do projeto a partir de critérios de avaliação; 6. refletir o projeto como um aprendizado 

contínuo. 

Apesar das características e habilidades citadas terem sido levantadas para o processo geral de 

projeto, também foram encontradas para o processo paramétrico de projeto, acrescidas de outras 

especificidades, colocadas a seguir.  

Diferente de um modelo tridimensional estático, um modelo paramétrico pode ser considerado 

como um sistema dinâmico de relações entre objetos – a modelagem é baseada na definição de 

características, restrições e variáveis, com foco nas relações entre as partes e as possíveis 

propriedades emergentes. Sua utilização no desenvolvimento do projeto depende diretamente das 

habilidades perceptivas e cognitivas do projetista, através de processos dinâmicos de geração, 

interpretação e manipulação desse sistema (FLORIO, 2012; KOLAREVIC, 2001; SOARES e 

TRAMONTANO, 2012).  

Para tanto, são destacadas as seguintes habilidades específicas, essenciais para o processo 

paramétrico de projeto (WOODBURRY, 2010): 1. conceber fluxos de dados, 2. dividir para 

conquistar, 3. nomear, 4. pensamento abstrato, 5. pensamento matemático, 6. pensamento 

algorítmico. Dentre elas, o pensamento algorítmico é apresentado como o maior desafio, por estar 

associado à descrição de processos que exigem precisão e a linguagens computacionais, pouco 

familiares aos projetistas.  

Nesse contexto, o pensamento sistêmico surge como alternativa importante para substituir as 

visões anteriores do projetista como “caixa preta” ou “caixa de vidro”, não mais adequadas ao 

cenário contemporâneo.  

Os sistemas são apresentados como entidades complexas que evoluem continuamente pela 

aquisição de novas propriedades, resultantes das relações estabelecidas entre suas partes (SANTOS, 

2012; VIEIRA, 2008). O pensamento sistêmico está de acordo com as especificidades levantadas 

sobre a abordagem paramétrica e com a essência do próprio processo de projeto, pois direciona o 
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foco para o entendimento das relações entre as partes, no sentido de viabilizar o surgimento das 

propriedades desejadas para o todo.  

De modo semelhante, a construção do modelo paramétrico parte da proposição de parâmetros 

que deverão representar o entendimento da relação entre as partes, no intuito de criar respostas 

(soluções de projeto) emergentes a essas relações. Assim, a compreensão de ambos, modelo 

paramétrico e objeto projetado, como sistemas atua como denominador comum para facilitar os 

processos de estruturação e representação de ideias; investigação de alternativas; e 

compartilhamento de informações. 

Apesar do conceito de sistema e do estudo entre partes/todo não serem recentes no processo de 

projeto, sua aplicação conjunta com a abordagem paramétrica exige novas discussões que deverão 

enfocar tanto a estruturação das relações entre as partes do modelo/objeto, como o caráter 

emergente, característico dos processos generativos. O pensamento sistêmico também facilita o 

desenvolvimento dos pensamentos abstrato, matemático e algorítmico, além da capacidade de 

conceber, organizar e editar dependências entre as partes do modelo/objeto. 

Críticas a respeito da inserção do computador no ensino de projeto incluem a desarticulação 

entre as disciplinas, lacunas de diretrizes curriculares e deficiências no âmbito estratégico das 

escolas. Considerar o ato de projetar como uma série de habilidades a serem desenvolvidas, e não 

um talento dotado por poucos (caixa preta) ou uma metodologia única que pode ser ensinada passo 

a passo (caixa de vidro), amplia a complexidade da discussão didático-pedagógica e a desloca do 

âmbito da disciplina para o da estrutura curricular estratégica.  

O lugar da práxis projetual nas universidades passa a incluir não apenas o atelier em horário de 

aula, mas laboratórios, grupos de pesquisa e escritórios modelo, ocorrendo a partir de projetos de 

pesquisa, extensão e prestação de serviços (VELOSO e ELALI, 2004).  

No contexto contemporâneo do ensino de projeto destacam-se o “ensino prático reflexivo” e a 

Aprendizagem Baseada em Problema”, em que ambos se afastam do modelo tradicional do atelier 

(simulação da prática profissional, com foco no produto) para incentivar a prática experimental, 

com foco no processo e nas interações entre os participantes. 

O “ensino prático reflexivo” parte da compreensão de que o ato de projetar deve ser aprendido 

no fazer e de que projetistas são profissionais que refletem em ação e sobre a ação (profissionais 

reflexivos), destacando a importância da experimentação na prática e do diálogo entre instrutor e 

estudante (SCHÖN, 2000) 

A abordagem da “Aprendizagem Baseada em Problema” propõe que seja colocada aos 

estudantes a resolução de questões ou desafios que os impulsione a conhecer o conteúdo, adquirir 

habilidades, e praticar a colaboração e a comunicação, em processos de avaliação que observem o 
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pensamento crítico. A experiência de propor uma estruturação bem justificada da maneira de como 

resolver o problema faz parte do processo de aprendizagem e cria oportunidades para a inovação 

(SEDREZ e CELANI, 2014).  

No que diz respeito à inserção de processos paramétricos, a necessidade de estruturar modelos 

e projetos de modo que os dados possam fluir entre as partes de uma maneira clara e compreensível 

exige um maior domínio sobre os diferentes aspectos do objeto a ser projetado, traduzidos em 

parâmetros de naturezas diversas. Assim, considerar que uma disciplina isolada seria suficiente para 

as mudanças pretendidas parece improvável, correndo o risco de recair no ensino meramente 

tutorial de ferramentas e softwares. 

O processo paramétrico de projeto resgata características importantes da atividade projetual 

como a experimentação e a colaboração, em uma proposta convergente e multidimensional de 

informações interconectadas (MALÉ-ALEMANY e SOUZA, 2003). O controle do projeto e da 

produção a partir da associação de processos paramétricos com equipamentos de fabricação 

possibilitam a aproximação de etapas de concepção, desenvolvimento e materialização, resgatando 

e potencializando a importância dos modelos físicos (KARZEL e MATCHA, 2009; NOJIMOTO, 

TRAMONTANO e ANELLI, 2011). 

Em resumo, a introdução de processos paramétricos no ensino de projeto está de acordo com a 

abordagem pedagógica contemporânea, em que o atelier de projeto é colocado como ambiente de 

experimentação e colaboração, onde processos de investigação de problemas/soluções permitem o 

desenvolvimento de habilidades, geração e compartilhamento de novos conhecimentos. Porém, é 

visível um aumento de complexidade com o envolvimento de etapas que vão desde a concepção à 

materialização, o acompanhamento dos estudantes com foco no processo e não no produto final, e o 

envolvimento de competências que vão além da expertise de uma única disciplina. 
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3 LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS 

NACIONAL E LOCAL 

O Capítulo 3 inclui o levantamento (survey) e caracterização dos cenários nacional e local, 

visando satisfazer ao seguinte objetivo específico:  

c) Caracterizar o atual cenário de aplicação da modelagem paramétrica no ensino nacional, a 

partir de amostra nos cursos de arquitetura e design, com ênfase nas disciplinas de projeto, 

buscando identificar as melhores práticas e os principais desafios.   

Como uma etapa de coleta de dados, a pesquisa de campo irá compor o embasamento empírico 

do estudo e incluirá as atividades de observação e levantamento de opinião, através de instrumentos 

como relatório de visita, questionário (alunos) e entrevista (professores e/ou pesquisadores). 

Antes da pesquisa de campo propriamente dita, também foram necessários procedimentos para 

a definição da amostra e dos instrumentos de coleta de dados, que consistem respectivamente em 

pesquisa documental e estudo piloto. Como revisão do capítulo, será apresentado um resumo com a 

caracterização dos cenários nacional e local. 

3.1. Pesquisa Documental – Definição e Caracterização da Amostra (Cenário Nacional) 

No presente trabalho, a pesquisa documental teve como objetivo apresentar um panorama geral 

no cenário nacional das instituições relacionadas ao tema pesquisado, e selecionar quais se 

destacam em suas contribuições para serem investigadas durante a pesquisa de campo. Para tanto, 

foram definidas as seguintes fontes, verificadas no ano de 2014:  

a) O Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil (DGP), no intuito de identificar grupos de 

pesquisa científica e tecnológica que trabalhem com modelagem paramétrica e/ou temas 

relacionados; 

b) O banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) com a lista de cursos recomendados / reconhecidos, para o levantamento dos cursos de 

pós-graduação em Arquitetura e Design no Brasil, e posterior verificação de suas estruturas 

curriculares; 

c) Os sites dos cursos de pós-graduação levantados a partir do item anterior, buscando 

informações referentes às suas estruturas curriculares, grupos de pesquisa, projetos de 

pesquisa/extensão e infraestrutura; 
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d) Sites de eventos relacionados ao tema, para verificar instituições nacionais que tenham 

sediado edições passadas e pesquisadores envolvidos na organização. 

Na busca de grupos de pesquisa científica e tecnológica, a partir da base de dados do DGP 

(2014), foram utilizadas inicialmente as palavras-chave “modelagem paramétrica” e “design 

paramétrico”. Foram encontrados 7 registros para “modelagem paramétrica”, sendo apenas 2 na 

área de Arquitetura e Urbanismo e 1 na área de Desenho Industrial. Não foram encontrados 

registros para “design paramétrico”.  

Posteriormente, foram realizadas, ainda, pesquisas utilizando as palavras-chave “BIM”, 

“Building Information Modeling”, “Fabricação Digital” e “Propotipagem”, buscando a ampliação 

da amostra a partir de temas relacionados. No total foram encontrados 41 registros, dos quais 19 

foram selecionados após verificação de conteúdo e filtragem de entradas repetidas.  

Assim, foram contabilizados no total 22 grupos de pesquisa com possibilidade de contribuição 

para o trabalho, dentre os quais destacaram-se 6 grupos (Quadro 04): 3 diretamente relacionados à 

modelagem paramétrica, e 3 que apresentaram, concomitantemente, as palavras-chave BIM, 

Fabricação Digital e Prototipagem.  

 
Quadro 04 – Descrição dos grupos de pesquisa encontrados  

NOME DO PROJETO INSTITUIÇÃO LÍDER PALAVRA-CHAVE  

Arquitetura, processo de projeto e análise digital MACKENZIE  Florio 

Modelagem Paramétrica / 

BIM / Fabricação Digital/ 

Prototipagem 

Teorias e tecnologias contemporâneas aplicadas 

ao projeto 
UNICAMP Celani / Pupo 

Modelagem Paramétrica / 

Fabricação Digital / 

Prototipagem 

Design e Prototipagem Automatizada UNB Aviani 
Modelagem Paramétrica/ 

BIM / Prototipagem 

LEAUD - Grupo de Pesquisas de Linguagens e 

Expressões de Arquitetura, Urbanismo e Design 
UFJF Paula / Fonseca 

BIM/ Fabricação Digital / 

Prototipagem 

LFDC - Laboratório de Fabricação Digital e 

Customização em Massa 
UNB Silva 

BIM/ Fabricação Digita / 

Prototipagem 

Projeto, Tectônica e Mídias Digitais UFPB Rocha 
BIM/ Fabricação Digital / 

Prototipagem 

Fonte: Adaptado do DGP-lattes, 2014 

 

Para a verificação das instituições, optou-se por iniciar a busca a partir dos programas de pós-

graduação para redução do universo da amostra e considerando-se que, por se tratar de um tema 

recente, pressupõe-se uma investigação inicial a partir da pesquisa antes da aplicação direta no 

ensino da graduação. Para tanto, utilizou-se a lista de cursos recomendados e reconhecidos pela 

CAPES (2014), a partir da área de avaliação “Arquitetura e Urbanismo”, com um total de 54 

programas e cursos de pós-graduação: 35 em Arquitetura e Urbanismo propriamente dito e 19 em 

Desenho Industrial.  
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A partir da lista levantada, realizou-se a busca pelos sites oficiais de cada curso de pós-

graduação para levantamento de informações referentes às suas estruturas curriculares, linhas de 

pesquisa, grupos de pesquisa, projetos de pesquisa/extensão e infraestrutura. Como referência, 

foram procurados termos relacionados a meios digitais, modelagem, tecnologia aplicada ao projeto 

e fabricação, considerando que a descrição de linhas de pesquisa e disciplinas são mais gerais. 15 

programas foram levantados com potencial de investigação, sendo 11 de Arquitetura e Urbanismo e 

4 de Desenho Industrial.  

Por fim, foram levantadas as instituições nacionais que sediaram os seguintes eventos 

relacionados ao tema da pesquisa: 

a) SIGraDi: Seminário Ibero-Americano de Gráfica Digital; 

b) CAAD Futures: Computer-Aided Architectural Design Futures Foundation; 

c) PROJETAR: Seminário Nacional Sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura. 

d) TIC: Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção.  

e) GRAPHICA: Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico / 

International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design. 

O resultado de busca para cada evento se encontra no Quadro 05, com as respectivas sedes e 

anos de edição. Foram considerados os eventos a partir do ano de 2000, quando os temas de 

interesse começaram a ser debatidos, segundo o Estado da Arte (item 1.3). É importante salientar 

que SIGraDi, CAAD Futures e GRAPHICA também apresentaram sedes internacionais, não 

colocadas no quadro.  

 
Quadro 05 – Lista de instituições que sediaram eventos relacionados ao tema da presente pesquisa. 

SIGRADI CAAD FUTURES PROJETAR  TIC  GRAPHICA 

UFRJ (RJ) – 2000 
UNICAMP (SP)  

2015 
UFRN (RN) – 2003 

UFPR / PUC-PR (PR) 

2002 
UFJF (MG) – 2000  

UNISINOS (RS) 

2004 
  UFRJ (RJ) – 2005 

USP (SP) e UFF (RJ) 

2005 
USP (SP) – 2001 

MACKENZIE (SP) 

2009 
  UFRGS (RS) – 2007 

UFPR / PUC-PR (PR) 

e UFRGS (RS) – 2007  
UNISC (RS) – 2003 

UFC (CE) – 2012   
MACKENZIE (SP) 

2009 

UFF (RJ) e UFJF 

(MG) – 2009 
UFPE (PE) – 2005 

UFSC (SC) – 2015   UFMG (MG) – 2011 UFBA (BA) – 2011 UFPR (PR) – 2007 

    UFBA (BA) – 2013 
UNICAMP (SP)  

2013 
UNESP (SP) – 2009 

    UFRN (RN) – 2015 UFPE (PE) – 2015 UFRJ (RJ) – 2011  

    UFSC (SC) – 2013 

Fonte: Autoria própria, 2014 

 

A partir dos dados levantados pela pesquisa documental, foi possível reconhecer um universo 

de instituições com potencial de investigação para o presente trabalho, a partir do qual seria 

determinada a amostra para a pesquisa de campo. É importante salientar limitações nas fontes 
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utilizadas, como a variação no nível de detalhamento e atualização entre os sites dos cursos de pós-

graduação.  

No intuito de suprir essas limitações, além de cruzar os resultados encontrados a partir das 

fontes listadas, foram somados os resultados dos artigos e teses nacionais apresentados no Estado da 

Arte (item 1.3), além da lista de instituições que participaram da exposição “Homo Faber: Digital 

Fabrication in Latin America”, em 2015.  

A exposição Homo Faber foi um evento vinculado ao 16º CAAD Futures: The Next City, no 

intuito de compreender o contexto da fabricação digital na América Latina, aplicada à área da 

arquitetura (SPERLING e HERRERA, 2015). Para capturar esse cenário, um mapeamento entrou 

em contato com 50 dos 70 laboratórios de fabricação digital estimados na região, dos quais 31 

responderam a um levantamento com o objetivo de reconhecer seus trabalhos, linhas de ação, 

infraestrutura/recursos humanos, usos e aplicações. Como exemplo desse levantamento, a exibição 

apresentou a produção de 25 laboratórios dentre os respondentes, incluindo universidades, grupos 

de pesquisa, escritórios de arquitetura e pesquisadores independentes. Segundo os autores da 

pesquisa, apesar das primeiras atividades terem surgido em 2000, 2/3 desses laboratórios foram 

iniciados nos últimos 5 anos. 

Considerando a abrangência do cenário verificado e a produção apresentada na exposição, o 

Homo Faber foi considerado um indicativo considerável de atuação no tema, dentro do cenário 

nacional. Assim, optou-se por incluir a participação no Homo Faber como uma variável importante 

para a amostra de instituições com potencial de investigação para a presente pesquisa.  

As universidades que participaram da exposição com laboratórios ou grupos de pesquisa foram 

as seguintes:  

a) Universidade Federal do Ceará (UFC) – LED.FAU; 

b) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – LAPAC.FEC; 

c) Universidade de São Paulo (FAU/USP) – dois grupos: Design Paramétrico.FAU e FABLAB 

SP/NOAH.FAU; 

d) Universidade de São Paulo (IAU/USP) – NOMADS. IAU; 

e) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Pronto 3D. Design; 

f) Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – GEGRADI.FAU; 

g) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – SimmLAB.FAU; 

h) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – LAMO3D.FAU; 

i) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – LAGEAR.EA. 
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Após considerados os dados levantados, o resumo do universo delimitado foi organizado no 

Quadro 06, onde foram consideradas apenas instituições que apresentassem no mínimo duas das 

seguintes variáveis: 

a) Grupos de pesquisa – grupos de pesquisa levantados a partir do DGP e dos sites dos cursos 

de pós-graduação em arquitetura e urbanismo / desenho industrial. Os laboratórios identificados a 

partir da exposição do HomoFaber com atuação junto às instituições também foram considerados 

grupos de pesquisa; 

b) Periódicos – revistas vinculadas aos grupos de pesquisa ou aos cursos de pós-graduação, que 

abordassem temas relacionados ao presente trabalho, como modelagem paramétrica, BIM e 

fabricação digital; 

c) Linhas de pesquisa – linhas levantadas a partir dos sites dos cursos de pós-graduação em 

arquitetura e urbanismo / desenho industrial. Por apresentarem descrições mais gerais, foram 

considerados para referência temas mais abrangentes como representação por meios digitais, 

processos de modelagem e processos de materialização; 

d)  Eventos – resultado a partir da pesquisa de instituições que foram sedes dos eventos 

relacionados ao tema do presente trabalho; 

e) Artigos / Teses – destacados no Estado da Arte (item 1.3); 

f) Apresentação na exposição HOMOFABER, em 2015.  

 
Quadro 06 – Quadro resumo com o universo de instituições, levantado a partir da pesquisa documental e estado da arte. 

INSTITUIÇÃO 
GRUPO DE 

PESQ. 
PERIÓDICO LINHA DE PESQ. EVENTO ARTIGO TESE 

HOMO 

FABER 

UNICAMP              

IAU-USP              

UFRGS              

UFSC              

UFMG              

UFPel        

MACKENZIE        

UFRJ        

FAU-USP        

UFBA             

UFPE        

UFJF 
 

           

UFPR              

UFPB         

UNB        

Fonte: Autoria própria, 2015 
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É importante salientar que UFC e UFRN, apesar de aparecerem no universo levantado, não 

foram incluídas no quadro resumo, pois serão apresentadas como cenário local (item 3.2), onde o 

desenvolvimento da pesquisa será realizado. Sua caracterização será aprofundada, portanto, por 

observação e fontes locais. 

A amostra para a pesquisa de campo foi definida a partir do universo levantado, composto das 

15 instituições. Para tanto, a ordem de prioridade considerou as instituições que atendiam ao maior 

número das variáveis, definidas no Quadro 06. Para critérios de desempate, as variáveis foram 

colocadas na seguinte ordem de prioridade: Editora de periódico > Tese > Apresentação no Homo 

Faber > Sede de Evento > Publicação de Artigo > Grupo de Pesquisa > Linha de Pesquisa.  

Grupo de pesquisa e linha de pesquisa foram consideradas variáveis de menor peso por terem 

sido verificadas somente a partir dos sites do CNPq e das instituições, apresentando descrições 

muito abrangentes. São, portanto, reforçadas apenas na presença de outras variáveis, como 

publicação de artigo ou sede de evento, confirmando a atuação da instituição no panorama nacional. 

Como possibilidades para a visita de campo, foram consideradas as cinco primeiras instituições 

do quadro, todas apresentando no mínimo 4 das variáveis definidas como critério de seleção, 

incluindo a participação no HomoFaber: 1. UNICAMP, 2. IAU-USP, 3. UFRGS, 4. UFSC, 5. 

UFMG.  

Para definir quais instituições seriam aprofundadas na presente pesquisa, verificou-se também 

se as variáveis levantadas tinham maior foco no curso de arquitetura ou no curso de design. As 

instituições UNICAMP, IAU-USP, UFRGS e UFMG apresentaram um maior número de variáveis 

com foco no curso de arquitetura e urbanismo, enquanto a instituição UFSC apresentou maior foco 

no curso de design.  

Por apresentarem as primeiras colocações na classificação, segundo os critérios estabelecidos, 

as instituições selecionadas para visita de campo foram a Faculdade de Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo (FEC) da UNICAMP e o Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) da 

USP.  

3.2. Definição e Caracterização do Cenário Local 

Considerando o delineamento da presente pesquisa (item 1.5.1), foram selecionadas duas 

instituições, como cenário local, para desenvolver e aplicar a proposta pretendida: diretrizes 

metodológicas no ensino/aprendizado de projeto, com o intuito de utilizar ferramentas e processos 

paramétricos ao longo da atividade projetual.  

As instituições selecionadas foram: Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), considerando os seguintes critérios: 1) acesso por parte 
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da pesquisadora, viabilizando a aplicação de todo o percurso da pesquisa; 2) apresentação de um 

panorama propício para a investigação a ser proposta, confirmada com a caracterização de ambas 

instituições a partir dos critérios de análise da pesquisa de campo. 

Os itens para caracterização e análise foram baseados nas interfaces entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, incluindo:  

a) Identificação do tema da pesquisa na estrutura curricular dos cursos, e sua abordagem nas 

disciplinas, com destaque para o ensino de projeto; 

b) Habilidades a serem desenvolvidas por professores e alunos junto às disciplinas; 

c) Grupos e projetos de pesquisa/extensão, somados à participação de bolsistas e monitores; 

d) Atividades propostas nas instituições, além das disciplinas (cursos, workshops, eventos); 

e) Infraestrutura e apoio técnico (laboratórios); 

f) Demandas externas (escritórios modelo, prestação de serviços). 

A seguir será apresentada a caracterização de ambas as instituições UFRN e UFC, 

considerando tais critérios. 

3.2.1.  Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(DARQ-UFRN) conta com cursos de graduação e pós-graduação (mestrado acadêmico/profissional 

e doutorado) em Arquitetura e Urbanismo.   

Em 2014, o Projeto Pedagógico (PP) do curso de graduação iniciou um processo de revisão, 

permitindo a reestruturação de estratégias curriculares, mudanças em disciplinas existentes e 

proposição de novas disciplinas.  

Na área de Representação e Linguagem, mudanças foram discutidas no intuito de inserir a 

abordagem dos novos meios digitais junto às disciplinas, o que inclui o BIM, a modelagem 

paramétrica e processos de materialização.  

No currículo atual, o BIM já é conteúdo da disciplina obrigatória Desenho Auxiliado por 

Computador 02, ofertada no 5º semestre. Com a revisão do PP, propõe-se que a disciplina 

obrigatória Desenho Auxiliado por Computador 02 passe a se chamar Modelagem de Informação da 

Construção (BIM), consolidando o tema como conteúdo a ser abordado. Somam-se, ainda, 

propostas para novas disciplinas optativas, descritas a seguir:  

a) Tópicos Avançados em BIM: exploração de conceitos e práticas avançadas de BIM 

(Building Information Modeling). Criação de templates e bibliotecas de famílias. Criação de 

legendas e quantitativos. Aplicações de interoperabilidade em BIM.; 
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b) Geometrias Complexas e Modelagem Paramétrica (inicialmente chamada de “Modelagem 

Avançada”): conceitos fundamentais da geometria baseada em superfícies regradas e planos 

complexos subjacentes aos projetos contemporâneos. Modelagem avançada de formas simples e 

complexas de elementos arquitetônicos. Exploração de conceitos e práticas avançadas de 

modelagem paramétrica. Introdução às linguagens visuais de programação voltadas à modelagem 

tridimensional e compreensão das possíveis interfaces com os processos de materialização 

prototipagem rápida e fabricação digital. 

c) Prototipagem e Materialização Digital: conceitos e práticas de prototipagem rápida e 

fabricação digital. Tecnologias de materialização digital e digitalização 3D. Uso do maquinário de 

prototipagem. 

Essas mudanças podem ser observadas na Figura 31, que apresenta o novo quadro de 

disciplinas obrigatórias e optativas da área de Representação e Linguagem, ainda em discussão 

durante a revisão do PP. 

 
Figura 31 – Quadro de disciplinas para a área de Representação e Linguagem em discussão durante a revisão do PP. É 

possível verificar a articulação entre a estrutura curricular proposta e as novas disciplinas mencionadas, cujo conteúdo 

se relacionam à temática do presente trabalho. 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014 

 

Considerando que a nova disciplina optativa Geometrias Complexas e Modelagem Paramétrica 

(Modelagem Avançada) aborda o conteúdo condizente com a aplicação que se pretende realizar na 

presente pesquisa, em 2014 foi realizado o acompanhamento das reuniões junto à área de 

Representação e Linguagem para possíveis colaborações e reconhecimento do cenário futuro onde 
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seria desenvolvido o experimento. Ao final da pesquisa, o texto do novo PP estava finalizado, 

porém em fase de ajustes para aprovação, portanto não foi possível utiliza-lo como referência para a 

etapa de proposição. 

Como infraestrutura relacionada às disciplinas mencionadas, a instituição conta com o 

Laboratório de Maquetes e Protótipos (LabMaq) e o Laboratório de Informática (LabInfo).  

O LabMaq (Figura 32) é equipado com uma impressora 3D a pó, uma cortadora a laser e um 

plotter de corte, permitindo apoio às atividades de materialização, em disciplinas como projeto e 

detalhes de representação.  

 
Figura 32 – Equipamentos do LabMaq e estudos de vedações realizados junto a disciplinas de projeto. 

        
Fonte: Autoria própria, 2014 

 

O LabInfo é equipado com 22 computadores para uso dos alunos e computador com Datashow 

para o professor, permitindo apoio às atividades que se utilizam de softwares, como disciplinas de 

projeto e de desenho auxiliado por computador. Além da sala com computadores, o laboratório 

também conta com uma área para estudos e é bastante utilizado para desenvolvimento de trabalhos 

por parte dos alunos fora do horário de aula.   

Apesar de ainda não contar com grupo de pesquisa com foco no tema, as demandas recentes 

com as disciplinas mencionadas e trabalhos de pós-graduação, relacionados ao BIM, modelagem 

digital e processos de materialização, têm despertado o interesse no tema por parte de professores e 

pesquisadores da área de Projeto e de Representação e Linguagem.  

Como atividades extracurriculares, destaca-se que, em maio de 2014, o DARQ-UFRN contou 

com um curso de 12h sobre Modelagem Paramétrica (Rhinoceros/Grasshopper), ministrado pelo 

professor Wilson Florio (UNICAMP / Mackenzie), com a participação de professores, 

pesquisadores da pós-graduação e bolsistas da graduação. 
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3.2.2.  Universidade Federal do Ceará - UFC  

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (DAU-UFC) 

abriga os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e em Design (Produto e Gráfico), 

somado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo + Design (Mestrado).   

Com a revisão do PP do curso de Arquitetura e Urbanismo (CAU-UFC), em 2010, e a criação 

do curso de Design, em 2011, foi percebida a oportunidade de se estabelecerem novas estratégias 

para a inclusão dos processos de projeto e fabricação auxiliados por computador, junto à estrutura 

curricular de ambos os cursos.    

No caso do CAU-UFC, o conteúdo sobre BIM já vinha sendo abordado pela disciplina 

obrigatória Desenho Arquitetônico 2 (DA2), ministrada no 7º semestre. A partir do novo PP, DA2 

foi substituída pela disciplina obrigatória Desenho Arquitetônico Auxiliado por Computador 

(DAAC), agora ministrada no 3º semestre e com os processos BIM como tema consolidado.  

A mudança curricular partiu de duas estratégias: 1. permitir uma continuidade da disciplina 

DAAC em relação à disciplina Desenho Arquitetônico (DA), que é ministrada no 2º semestre e 

abrange meios e técnicas de representação no desenho de arquitetura, a partir de levantamentos 

técnicos e desenhos com instrumento à mão;  2. permitir que os alunos aplicassem os 

conhecimentos adquiridos sobre BIM ao longo das disciplinas de projeto já a partir do 4º semestre, 

visto que no currículo antigo era comum que eles se apropriassem dos softwares por iniciativa 

própria, antes de realizarem a disciplina no 7º semestre. Tal prática resultava em prejuízos de 

aprendizagem e desinteresse pela disciplina, considerada “atrasada” por parte dos alunos.  

Outra mudança foi a criação das disciplinas Espaço e Forma (EF), visando tratar dos princípios 

de organização e composição do binômio forma/espaço para um pensamento projetual com 

capacidade de expressão e leitura crítica. Incluem as disciplinas obrigatórias EF1 (1º semestre) e 

EF2 (2º semestre), somadas à disciplina optativa EF3, e presentes no currículo de ambos os cursos 

de Design, e de Arquitetura e Urbanismo.  

Em relação ao tema desenvolvido pela presente pesquisa, devem ser destacadas as disciplinas 

EF2 e EF3. EF2 tem como objetivo a compreensão e uso das abordagens contemporâneas da 

concepção formal e produção, incluindo as novas tecnologias de projeto e fabricação, como 

modelagem paramétrica e prototipagem rápida. EF3 visa ao aprofundamento teórico-pratico do 

conteúdo abordado pelas obrigatórias, incluindo temas como personalização em série na perspectiva 

do projeto, estratégias computacionais vinculadas à concepção da forma e estágios mais avançados 

de linguagem de programação (CARDOSO e ROMCY, 2014). A metodologia dessas disciplinas 

será detalhada na etapa de desenvolvimento da pesquisa (Capítulo 04). 
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Na área de pesquisa e extensão, destaca-se o grupo Laboratório de Experiência Digital (LED-

UFC), fundado pelo professor Daniel Cardoso, em 2012, com o objetivo de investigar a inserção de 

novos processos tecnológicos na arquitetura e no design, além de surgir como centro de 

convergência para discussão e experimentação sobre o tema dentro do DAU-UFC.  

Como infraestrutura de apoio às atividades que envolvem processos digitais, o LED-UFC conta 

com a Oficinal Digital (Figura 33), que abriga uma instância local do FabLab
19

 equipada com 2 

impressoras 3D, uma cortadora a laser e uma fresadora CNC. Destacam-se, ainda, o Atelier Digital 

e o LABREP (Laboratório de Representação), laboratórios com computadores e pranchetas que 

atendem disciplinas como EF1 e EF2, além do LABCAD, laboratório apenas com computadores. 

Esses espaços dão suporte a ambos os cursos de Design e Arquitetura e Urbanismo. 

 
Figura 33 – Oficina Digital que abriga a instância local do FabLab-UFC. 

 
Fonte: LED-UFC, 2014 

 

Como atividade extracurricular, destaca-se o XVI SIGraDI, sob a coordenação do professor 

Daniel Cardoso, que foi realizado em Fortaleza no ano de 2012 e hospedado na Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e Universidade de Fortaleza (Unifor). O tema que acompanhou o 

congresso foi Forma(In)formação, relacionado à manipulação digital da informação, que permeia os 

processos contemporâneos de produção e projeto do objeto, arquitetura e cidade. O evento foi 

organizado em 3 etapas: 1. SiGradi-Lab, que ocorreu no mês anterior ao evento e foi composto por 

blocos de oficinas realizadas em um atelier itinerante, abordando assuntos como modelagem da 

informação, fabricação digital e generative art; 2.Workshops, que ocorreram na semana anterior ao 

evento, trazendo abordagens operativas e intensas sob a orientação de instrutores referência em suas 

respectivas áreas; 3. Congresso principal, que ocorreu em três dias de evento e promoveu o 
                                                           
19

 Sigla para Fabrication Laboratory – plataforma de prototipagem rápida de objetos, inserida em uma rede mundial de 

laboratórios com o objetivo de experimentar e enriquecer os conhecimentos práticos em eletrônica e CAD/CAM. Surgiu 

inicialmente no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2001.  
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encontro de pesquisadores para o compartilhamento de conhecimentos mais recentes na área 

(CARDOSO e ROMCY, 2014).   

A partir da caracterização das instituições descritas, foi percebido um cenário propício para o 

desenvolvimento da investigação pretendida, considerando a reestruturação curricular, visando à 

abordagem dos novos meios digitais; a infraestrutura já existente; e a presença de professores e 

pesquisadores interessados no debate do tema.  

A partir do reconhecimento desse cenário, deu-se início ao estudo piloto com o objetivo de 

definir e testar os instrumentos de coleta de dados, além de aprofundar o contato com o contexto 

onde foram aplicadas posteriormente as etapas de proposição e validação. 

3.3. Definição de instrumentos de coleta e Estudo Piloto (UFRN e UFC) 

Considerando a necessidade de se definir e testar os instrumentos de coleta de dados antes de 

dar início à pesquisa de campo, foi proposta a realização de um estudo piloto, ou pré-teste. 

Além de verificar a adequação dos instrumentos, do tipo de amostragem e a obtenção de uma 

estimativa sobre os futuros resultados, o estudo piloto também permitiu um primeiro contato com o 

cenário onde foram aplicadas posteriormente as etapas de proposição e validação, o que consiste 

nas instituições pré-selecionadas: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

Universidade Federal do Ceará (UFC).  Os instrumentos de coleta de dados a princípio incluíram: 

questionário, entrevista e roteiro de visita.  

O questionário visa ao contato com alunos de disciplinas relacionadas à investigação 

pretendida, como ensino de projeto ou processos auxiliados por computador.  O objetivo é verificar 

o domínio dos estudantes em relação aos diferentes meios de representação e como eles se 

apropriam espontaneamente dessas ferramentas durante o processo de projeto. Assim, buscou-se 

compreender o universo no qual se propõe a inserção da modelagem paramétrica, com a discussão 

de interfaces, desafios e potencialidades.  

A entrevista visa ao contato com docentes e pesquisadores relacionados à investigação 

pretendida, como ensino de projeto ou processos auxiliados por computador. O objetivo é solicitar a 

percepção do entrevistado sobre desafios e potencialidades quanto à aplicação da modelagem 

paramétrica, e meios digitais relacionados, para o ensino de projeto. Assim, buscou-se adquirir a 

contribuição de profissionais com conhecimento na área, a partir de suas opiniões, experiências e 

sugestões.  

O roteiro de visita visa ao contato com as instituições relacionadas à investigação pretendida, 

tanto no cenário local (UFRN e UFC) como no cenário nacional (item 3.1). O objetivo é 

sistematizar a caracterização dessas instituições durante a pesquisa de campo, buscando levantar 
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como ocorre a aplicação da modelagem paramétrica, nos cursos de arquitetura e/ou design. Assim, é 

possível identificar referências de casos práticos, as melhores estratégias e os principais desafios.  

O estudo piloto foi realizado em 2014, no curso de arquitetura de ambas as instituições (UFRN 

e UFC), considerando como universo de observação as disciplinas de projeto arquitetônico, onde os 

alunos adquiriam sua primeira experiência de aplicação dos processos BIM. Essa escolha se deu 

pelo fato do BIM ser a tecnologia mais próxima à modelagem paramétrica abordada em disciplina 

obrigatória para as duas instituições.   

No caso da UFRN, foi acompanhada a disciplina Projeto Integrado 3 (PI3), do 5º semestre, 

onde os alunos têm a opção de utilizar a tecnologia BIM como aplicação do conteúdo visto em 

Desenho Auxiliado por Computador 2 (DAC2), cursado em paralelo. A disciplina DAC2 tem como 

objetivo aprofundar os conhecimentos do aluno na área de Computação Gráfica, e complementar o 

conteúdo abordado na disciplina Desenho Auxiliado por Computador 1 com técnicas avançadas 

para modelagem no desenvolvimento e representação de projeto. Para tanto, a ferramenta BIM 

selecionada foi o software Revit Architecture (Autodesk), incluindo conteúdo de modelagem e 

documentação. Já a disciplina de PI3 tem como objetivo associar os conteúdos de arquitetura, 

urbanismo e paisagismo em uma única disciplina de atelier de projeto. No contexto do Atelier de 

Projeto Integrado, os professores das disciplinas complementares, como estrutura, representação e 

conforto, também colaboram com as atividades de atelier em participações programadas. Assim, é 

realizada uma interface direta com DAC2, permitindo o incentivo do uso do BIM nos trabalhos da 

própria disciplina de projeto.   

Na UFC, foi acompanhada a disciplina Projeto Arquitetônico 2 (PA2), do 4º semestre, onde os 

alunos têm a opção de utilizar a tecnologia BIM, como conteúdo visto no 3º semestre pela 

disciplina Desenho Arquitetônico Auxiliado por Computador (DAAC). A disciplina DAAC tem 

como objetivo apresentar as ferramentas básicas de representação gráfica digital no contexto do 

projeto arquitetônico como instrumentos de representação e análise. Para tanto, a ferramenta 

selecionada foi o software Archicad (Graphisoft), incluindo conteúdo de modelagem, documentação 

e introdução a ambientes colaborativos (TeamWork). Apesar de cursarem uma disciplina de projeto 

no 3º semestre (Projeto Arquitetônico 1 – PA1), os estudantes são orientados a utilizar apenas 

instrumentos de desenho à mão, por se tratar de sua primeira experiência projetual. Assim, PA2 é a 

primeira disciplina do currículo obrigatório com possível aplicação do BIM em atelier de projeto.  

A versão inicial dos modelos de questionário e entrevista foi desenvolvida durante o estudo 

piloto, enquanto o roteiro de visita foi definido ao final do período de acompanhamento e 

caracterização das instituições. 
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Além da observação em sala de aula para ambas as disciplinas (PI3 e PA2), a versão inicial do 

questionário foi aplicada junto a uma amostra de estudantes em cada turma, ao final do semestre. 

No mesmo período, foram realizadas as entrevistas junto aos professores das disciplinas 

relacionadas ao universo observado: Projeto Integrado 3 e Desenho Auxiliado por Computador 2, 

na UFRN; Projeto Arquitetônico 2 e Desenho Arquitetônico Auxiliado por Computador, na UFC. 

O questionário aplicado junto aos estudantes foi dividido em 4 blocos: caracterização do 

estudante; domínio das ferramentas; processo de projeto e Building Information Modeling (BIM).  

A caracterização do estudante incluiu universidade, curso e semestre, considerando que o 

questionário será aplicado junto às instituições do cenário local (UFRN e UFC), incluindo turmas 

de diferentes semestres.  

Para o bloco sobre o domínio das ferramentas (Figura 34), foi pedido que o estudante marcasse 

o seu nível de domínio (nenhum, introdutório, básico ou avançado) para cada ferramenta listada e 

quais delas ele utiliza espontaneamente ao projetar. As ferramentas listadas incluíram meios 

analógicos (croqui, maquete) e os softwares mais conhecidos de desenho vetorial, BIM e 

modelagem paramétrica (AutoCAD, SketchUp, Archicad, Revit, Rhinoceros e Grasshopper). 

Também foi definido um espaço para acrescentar outras ferramentas que se tenha o hábito de 

utilizar. 

 
Figura 34 – Trecho do questionário correspondente ao bloco sobre Domínio das Ferramentas.  

 

Fonte: Autoria própria, 2014 

 

Esse bloco foi o único que gerou dúvidas por parte dos estudantes no momento de resposta. 

Primeiro porque, apesar do enunciado solicitar que fosse marcado o nível de domínio “e” quais 

ferramentas são utilizadas espontaneamente, a estruturação das opções de múltipla escolha em 

colunas trouxe confusão quanto às opções serem ou não excludentes. Ou seja, alguns estudantes 

ficaram na dúvida se deveriam marcar o nível de domínio “ou” quais ferramentas eram utilizadas 

espontaneamente.  
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A segunda dúvida foi relacionada à diferença entre o nível de domínio “introdutório” e o nível 

de domínio “básico”.  

No momento da aplicação, ambas as dúvidas foram esclarecidas por explicações orais, porém, 

considerando a possibilidade dos questionários serem aplicados futuramente sem a presença da 

pesquisadora, buscou-se solucionar tais ambiguidades. Para tanto, o enunciado foi subdividido em 

duas instruções numeradas, deixando claro que são solicitações diferentes. Visualmente, aumentou-

se a distância da coluna com a opção “utilizo”, com o acréscimo de uma linha divisória. Abaixo das 

opções do nível de domínio também foi acrescida uma breve descrição (Figura 35). 

 
Figura 35 – Trecho do questionário correspondente ao bloco sobre Domínio das Ferramentas, após alterações. 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Os blocos sobre processo de projeto e BIM consistiram em perguntas diretas e não 

apresentaram dúvidas.  

Sobre o processo de projeto solicitou-se: “descreva como você dá início ao seu processo de 

concepção. Com que tipos de representação você estuda as ideias iniciais (ex. plantas, elevações, 

perspectivas, diagramas, conceitos) e utilizando quais ferramentas?” 

Por fim, quanto ao BIM as perguntas foram: “você utiliza ferramentas BIM para projetar? Em 

caso positivo, quais as VANTAGENS e quais as DIFICULDADES que você destacaria nessa 

utilização?” É importante salientar que nas aplicações propriamente ditas do questionário, 

considerou-se que o tópico BIM poderia ser substituído por modelagem paramétrica, considerando 

o perfil da turma. A intenção é que se pudesse investigar disciplinas onde a modelagem paramétrica 

fosse aplicada no processo de projeto ou em turmas que apresentassem experiências anteriores.  

O roteiro de entrevista aplicado junto aos professores foi divido em dois blocos: caracterização 

do docente e perguntas/respostas.  

A caracterização do docente incluiu informações básicas como nome, formação, instituição, 

curso e vínculo institucional, além de informações direcionadas à pesquisa como ferramentas com 
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as quais trabalha e atuação nos temas modelagem paramétrica, processo de projeto e/ou ensino de 

projeto. Também foi acrescentada uma área para observações no caso de informações relevantes 

não previstas. 

O bloco de perguntas/respostas contou com 5 perguntas diretas, cada qual abordando um tema 

específico e relevante para a investigação pretendida: 

a) Uso das ferramentas por parte dos estudantes – “Qual sua percepção sobre o modo como os 

alunos se utilizam das diferentes ferramentas ao longo do processo de projeto? Qual sua opinião a 

respeito?”; 

b) Mudanças no ensino de projeto com o uso da modelagem paramétrica – “Na sua opinião, o 

que muda no ensino de projeto com a utilização da modelagem paramétrica ao longo do processo 

projetual? Quais os benefícios e os desafios?” 

c) Mudanças em como os professores lidam com o processo de projeto e o ensino de projeto, 

devido à aplicação dos novos meios digitais (modelagem paramétrica, BIM, fabricação digital) – 

“Você considera que a aplicação dos meios digitais mais recentes no ensino de projeto envolve 

mudanças em como o professor lida com o processo de projeto e em como ele ensina (didática)? 

Em caso positivo, quais são essas mudanças?” 

d) Habilidades a serem desenvolvidas junto aos alunos para a aplicação desses novos meios 

digitais – “Quais habilidades são necessárias desenvolver no aluno para a aplicação dos meios 

digitais mais recentes no processo de projeto? Que sugestões você teria para desenvolvê-las?” 

e) O papel dos laboratórios – “Qual o papel dos laboratórios para as atividades de 

ensino/pesquisa/extensão, tanto como espaço físico como quanto apoio técnico?” 

O roteiro de entrevista não suscitou sugestões ou maiores dúvidas por parte dos docentes 

entrevistados, porém percebeu-se que, para a visita de campo, o formato de perguntas fechadas e 

diretas poderia acabar tornando a coleta de dados mais direcionada para a opinião dos docentes do 

que para a caracterização do cenário encontrado na instituição. Assim, optou-se por incluir os 

tópicos a serem abordados na entrevista dentro do próprio roteiro de visitas, que seria utilizado tanto 

durante a observação quanto na conversa com os docentes, tornando a coleta de dados mais objetiva 

e a entrevista semi-estruturada. Tais alterações serão apresentadas no roteiro de visita, a seguir.   

A definição do roteiro de visitas foi baseada nos critérios colocados no item 3.2. como 

direcionadores da pesquisa de campo (caracterização e análise), abordando aspectos referentes às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Os principais tópicos do roteiro a princípio incluíram a caracterização dos seguintes aspectos: 

instituição e estrutura curricular; docentes e pesquisadores envolvidos com o tema; disciplinas 

relacionadas ao tema; grupos de pesquisa; extensão; laboratórios.  
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Para a caracterização da instituição, foram considerados o número de disciplinas obrigatórias e 

o número de disciplinas optativas nos cursos de graduação, estabelecendo um comparativo entre o 

total e aquelas que abordam como tema os meios digitais. Também foi previsto espaço para 

disciplinas relacionadas ao tema na pós-graduação. 

A caracterização dos docentes considerou formação, vínculo com a instituição, disciplinas 

ministradas, atividades de pesquisa/extensão e sua relação com as seguintes áreas: modelagem 

paramétrica, BIM, fabricação e/ou projeto.  

Para a caracterização das disciplinas, foram considerados os itens básicos de um plano de 

disciplina, especificando se ela é obrigatória ou optativa, o número de créditos, carga horária, pré-

requisitos, ementa, objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e bibliografia. Como consequência 

dos tópicos previstos para a entrevista com os docentes, também foram incluídos os desafios 

enfrentados, o uso de laboratório, se há alterações previstas para semestres posteriores e outras 

possíveis observações.  

O item grupo de pesquisa incluiu coordenador, descrição, número de participantes entre 

docentes, pesquisadores e alunos de graduação/pós-graduação, projetos em andamento e relação 

com disciplinas.  

Para o levantamento dos laboratórios, foram colocados o coordenador, lista de equipamentos, 

lista de softwares, funcionários técnicos e se o espaço é utilizado para pesquisa, disciplinas e/ou 

extensão. 

Por fim, para as atividades de extensão foram reservados espaços para eventos, escritório 

modelo, cursos e outros serviços, sua descrição e participantes. 

A análise dos dados do estudo piloto será apresentada a seguir para melhor compreensão das 

alterações resultantes nas versões finais dos instrumentos de coleta, além das primeiras impressões 

sobre a etapa de coleta de dados no cenário local.  

3.3.1. Análise dos dados e resultado do estudo piloto 

Como especificado anteriormente, a primeira versão do questionário foi aplicada junto às 

turmas de Projeto Integrado 3 (UFRN) e Projeto Arquitetônico 2 (UFC). A amostra contou com um 

total de 15 respostas para a UFRN e 25 respostas para a UFC, de um universo de 22 e 33 estudantes 

respectivamente; ou seja, aproximadamente 73% se somadas ambas instituições.  

Para a análise dos resultados, foram utilizados métodos quantitativos para as opções de múltipla 

escolha, e análise de conteúdo para as respostas discursivas, com o auxílio de diagramas em 

formato Word Cloud.  
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A análise de conteúdo é um método bastante utilizado na análise de dados qualitativos, e visa 

à busca de sentido ou dos sentidos de um documento. As etapas de aplicação incluem (Campos, 

2004): 1. pré-exploração do material ou leituras flutuantes; 2. seleção de unidades de análise ou 

unidades de significado; 3. processo de categorização e sub-categorização. As unidades de análise 

consistem em recortes voltados para as questões que necessitam ser respondidas e normalmente são 

organizadas a partir da definição de temas.  

Para facilitar a seleção das unidades de análise e os processos de categorização, foi utilizado o 

aplicativo WEB ManyEyes <http://www-969.ibm.com/software/analytics/manyeyes/>, que permite 

simular a visualização de conjuntos de dados (datasets) em diagramas específicos. Optou-se pelo 

diagrama Word Cloud, onde as palavras são dispostas em nuvens, com destaque para aquelas que 

aparecem com maior frequência no texto fonte. Assim, encontrou-se um meio de contabilizar quais 

termos relacionados à pesquisa foram mais mencionados pelos estudantes em suas respostas.  

Em relação à caracterização dos estudantes, os 15 respondentes da UFRN se encontravam no 5º 

semestre, dentre eles 2 estudantes de intercâmbio internacional (França e Argentina). Na UFC, dos 

25 estudantes, apenas 4 não se encontravam no 4º semestre e apresentavam situações diversas (3º, 

5º, 7º e 10º semestres), incluindo um estudante de intercâmbio nacional (Belo Horizonte). 

O bloco sobre o domínio das ferramentas consistia em respostas de múltipla escolha, levando a 

uma análise quantitativa, tanto das ferramentas mais utilizadas quanto dos níveis de domínio para 

cada uma. Para fins comparativos, o quantitativo foi expresso em porcentagem, considerando que as 

amostras para cada instituição apresentavam números diferentes de respondentes.  

No que diz respeito ao uso espontâneo dos meios de representação, o croqui (86%) apareceu 

como o mais utilizado na UFRN, seguido dos softwares AutoCAD (80%) e SketchUp (66%). O 

Revit foi o software BIM mais mencionado com 46% de respostas, enquanto Rhinoceros e 

Grasshopper, que indicariam o possível uso de modelagem paramétrica, apresentaram apenas 1 

resposta cada (6%).  A opção maquete apresentou 26%, enquanto o software BIM Archicad foi 

mencionado por 2 respondentes (13%), dentre eles o estudante de intercâmbio vindo da Argentina. 

Na UFC, o meio de representação mais mencionado foi o software BIM Archicad (96%), 

seguido do croqui (88%). É importante salientar que, nesse contexto, apenas 1 respondente não 

afirmou utilizar o Archicad, se tratando do estudante de intercâmbio de Belo Horizonte. Os 

softwares de desenho vetorial ficaram em seguida, com 48% para o AutoCAD e 16% para o 

SketchUp. Maquete foi marcado por apenas 8% dos respondentes, enquanto os softwares Revit, 

Rhinoceros e Grasshopper não pontuaram. 

Além dos meios listados, ambas as instituições também mencionaram outros softwares como 

Photoshop, Corel Draw e Illustrator.  
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Os resultados da escolha pelas ferramentas de representação estão dispostos nos gráficos da 

Figura 36, ambos em percentual para permitir uma possível comparação. 

 
Figura 36 – Gráficos com as respostas dos estudantes quanto à utilização espontânea das ferramentas listadas. 

      

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

No que diz respeito ao nível de domínio, procurou-se verificar que níveis (nenhum, 

introdutório, básico ou avançado) obtiveram a maior porcentagem de respondentes para cada 

ferramenta. Ferramentas com maior percentual de estudantes respondendo nenhum ou introdutório 

são consideradas menos conhecidas, enquanto aquelas com maior percentual em básico ou 

avançado são mais conhecidas. 

Na UFRN, a ferramenta com maior domínio foi o software AutoCAD, que apresentou 53% de 

respondentes para o nível básico e 47% para o nível avançado. O software SketchUp ficou em 

seguida, com 40% básico e 33% avançado.  

O croqui apresentou maioria de respostas para os níveis básico (61%) e introdutório (23%), 

enquanto a maquete apresentou níveis básico (46%), introdutório (20%) e “nenhum” (20%).  

Por fim, o software BIM Revit apresentou maioria de respondentes para níveis introdutório 

(53%) ou básico (26%), enquanto os softwares Archicad, Rhinoceros e Grasshopper tiveram 

“nenhum” como resposta mais frequente, com aproximadamente 80% cada. 

Na UFC, a ferramenta com maior domínio foi o software BIM Archicad, que apresentou 56% 

de respondentes que se consideram com nível avançado e 36% com nível básico. Em seguida, o 

software AutoCAD apresentou 36% de respondentes com nível básico e 28% com nível avançado, 

enquanto o croqui apresentou 76% com o nível básico e 24% introdutório.  

O software SketchUp e a técnica de maquete apresentaram situação semelhante, com índices de 

48% para o nível básico e 30% para o introdutório. Os 22% de estudantes restantes marcaram 

“nenhum” para ambos os casos.  
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O software Rhinoceros apresentou equilíbrio entre níveis introdutório (40%) e “nenhum” 

(44%), enquanto Revit e Grasshopper tiveram maioria “nenhum”, com 88% e 84%, 

respectivamente. 

A análise quantitativa dos dados demonstrou que, em ambas as instituições, a maioria dos 

estudantes opta por utilizar o croqui e associá-lo a algum software, como AutoCAD e SketchUp na 

UFRN, ou Archicad na UFC.  

No caso da UFC, o uso do software BIM Archicad se mostrou uma unanimidade dentre os 

estudantes provenientes da instituição, demonstrando a apropriação efetiva da ferramenta após a 

disciplina de Desenho Arquitetônico Auxiliado por Computador, realizada no semestre anterior.  

Na UFRN, apesar dos estudantes apresentarem menos tempo em contato com o software BIM 

Revit, visto na disciplina Desenho Auxiliado por Computador 02 durante o mesmo semestre em que 

o questionário foi aplicado, quase metade da turma já considera sua utilização espontaneamente.    

A técnica de maquete e os softwares relacionados à modelagem paramétrica apresentaram 

pouca menção de uso por parte dos estudantes, comportando iniciativas pontuais ou individuais.  

O nível de domínio refletiu tais resultados, pois os softwares mais utilizados apareceram com 

os melhores índices dentre as ferramentas se somados os níveis básico e avançado: AutoCAD e 

SketchUp para a UFRN e Archicad para a UFC. O croqui apresentou uma concentração 

representativa de respostas para o nível básico em ambas as instituições, demonstrando um domínio 

suficiente para que os estudantes se apropriem espontaneamente em seu processo projetual. 

O plug-in Grasshopper surgiu como a ferramenta menos conhecida em ambas as instituições, 

ilustrando a falta de contato dos estudantes com processos de modelagem paramétrica, o que reforça 

a necessidade da presente pesquisa. 

Em seguida, foram verificadas as respostas discursivas sobre como os estudantes dão início ao 

seu processo de concepção, com destaque para dois aspectos: o tipo de representação e as 

ferramentas utilizadas. 

Conforme colocado pelo método de análise de conteúdo, inicialmente foi realizada a pré-

exploração do material através de leituras flutuantes, buscando termos recorrentes e padrões entre as 

respostas. A partir das primeiras leituras, foram destacadas as palavras-chave e trechos mais 

representativos de cada resposta, posteriormente encaixados nas seguintes categorias: 1. tipos de 

representação; 2. ferramentas; 3. sequência dos processos descritos; 4. justificativas para as escolhas 

realizadas durante o processo projetual. Importante ressaltar que nem todas as respostas 

apresentavam claramente as 4 categorias. 

No que diz respeito ao tipo de representação e à ferramenta, observou-se uma predominância 

da planta baixa e do croqui como pontos de partida para o processo de concepção. O estudo a partir 
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da planta baixa foi associado a justificativas de setorização e espacialização, por vezes precedido de 

diagramas ou acompanhado de outros desenhos bidimensionais, como cortes e fachadas 

esquemáticos. O Quadro 07 mostra alguns trechos que ilustram essas conclusões.  

 
Quadro 07 – Exemplos de diferentes respondentes que demonstram a predominância do uso da planta baixa e do 

croqui no início do processo de concepção 
“Muitas vezes o projeto é iniciado pela planta baixa através de desenhos à mão.” 

“A concepção geralmente se dá a partir da planta baixa com croqui.” 

“Começo utilizando croquis à mão, primeiramente com plantas.” 

“Primeiro na planta, considerando disposição dos cômodos, layout, entre outros” 

“As ideias iniciais partem de conceitos e diagramas que posteriormente são traduzidos em setorizações em 

plantas.” 

“Primeiramente, começo com alguns croquis de setorização, planta, e em algumas vezes, ideia de fachada.” 

“Geralmente começo com diagramas para setorizar e conseguir espacializar melhor o programa. Depois sigo 

para as plantas, mas sempre pensando no rebatimento do que penso nas elevações.” 

“Inicio pensando na setorização dos ambientes, pensando na circulação e nos acessos.” 

“Começo através de croquis de possibilidades de plantas, setorizando e zoneando os usos do programa de 

necessidades.” 

Fonte: Autoria própria, 2014 

 

 Poucos alunos mencionaram trabalhar planta baixa e volumetria em paralelo nos estudos 

iniciais, o que se somou ao fato das representações tridimensionais e o aumento de precisão terem 

sido associados aos usos de softwares como AutoCAD, SketchUp, Revit e Archicad. Assim, a 

sequência geral de atividades identificada com maior frequência consistiu em: estudos esquemáticos 

por desenhos bidimensionais à mão (croqui), com predominância da planta baixa, para posterior 

estudo volumétrico e precisão dimensional nos softwares de CAD convencional ou BIM. O Quadro 

08 mostra alguns trechos que ilustram essas conclusões. 

 
Quadro 08 – Exemplos de diferentes respondentes que ilustram o uso dos softwares dentro da sequência geral de 

atividades identificada com maior frequência 
“(...) Em seguida, digitalizo algumas coisas no CAD para ter uma precisão nas medidas. Nessa etapa também 

utilizo algum programa de modelagem 3D para entender a solução formal.” 

“Os primeiros passos geralmente utilizam croquis, fotografias, plantas esquemáticas e maquete volumétrica 

(geralmente eletrônica).” 

“(...) Faço uma planta mais completa no Autocad e por fim passo a planta para o Archicad ou Revit para ter 

uma melhor visão do prédio e de componentes como cores, material e estrutura.” 

“Por plantas baixas, porém já pensando na forma/volumetria. Normalmente por meio de croquis inicialmente 

e depois ferramentas como Revit e Autocad.” 

“(...) Depois passo para a modelagem virtual, na qual as plantas são o ponto de partida (archicad).” 

“(...) Quando a forma está concebida passo o desenho pro Archicad, onde tenho uma melhor ideia de escala e 

da visão da forma através de fachadas, cortes, planta baixa e 3D do projeto.” 

“1º conceitos e diagramas / 2º croquis e perspectivas em croqui / 3º plantas digitais / 4º perspectivas digitais.” 

“Inicio o processo de concepção por meio de croquis e posteriomente um rebatimento para o archicad 

buscando visualizar a forma tridimensionalmente.” 

Fonte: Autoria própria, 2014 

 

Para complementar a análise qualitativa, foi utilizado o aplicativo WEB ManyEyes para gerar 

diagramas Word Cloud a partir das respostas discursivas dos estudantes, permitindo estabelecer 

uma ilustração comparativa entre os termos mais relevantes e conferir quais deles foram mais 
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citados. Para tanto, as respostas foram analisadas separadamente para cada instituição e 

contabilizados os termos relevantes que mais apareceram em cada caso.  

Confirmando a adequação da análise de conteúdo, os termos mais mencionados incluíram 

“planta(s)” e “croqui(s)” para ambas as instituições, havendo destaque ainda para “Archicad”, na 

UFC. O termo “planta(s)” recebeu ao todo 36 menções, seguido de “croqui(s)” com 31. Apenas na 

UFC, o termo “Archicad” foi mencionado 14 vezes. O termo “diagrama” e palavras que remetem ao 

aspecto tridimensional do objeto projetado, como “volumetria”, “perspectiva(s)”, “forma” e “3D”, 

também receberam destaque em ambas instituições.  

A figura 37 apresenta os diagramas WordCloud, ilustrando a disposição dos termos mais 

relevantes e destacando em maior tamanho aqueles mais mencionados. 

 
Figura 37 – Diagramas WordCloud gerados a partir das respostas discursivas sobre o processo de concepção por parte 

dos alunos das instituições UFRN e UFC, respectivamente 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Por fim, foram verificadas as respostas para a questão sobre ferramentas BIM, onde os 

estudantes deveriam responder se as utilizam e, em caso positivo, quais as vantagens e dificuldades. 

As categorias de análise das respostas discursivas consistem assim em: sim ou não; vantagens; e 

dificuldades. As instituições foram analisadas separadamente, considerando que, a partir das 

disciplinas obrigatórias, o tempo de contato com softwares BIM por parte dos estudantes da UFRN 

é menor que dos estudantes da UFC.  

 Na UFRN, 8 dos 15 estudantes afirmaram utilizar algum software BIM. Dos 7 que disseram 

não utilizar, um demonstrou desejo em utilizar o Archicad por achar “um processo muito rápido”, 

enquanto outro afirmou ter conhecimento básico em Revit mas “o nível de domínio é menor que no 

CAD e o tempo gasto pesa muito na decisão”.   

Na UFC, 24 dos 25 estudantes afirmaram utilizar, sendo o estudante de intercâmbio a única 

exceção, conforme mencionado anteriormente.  
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No que diz respeito às vantagens do uso do BIM, ambas as instituições colocaram termos 

como praticidade, rapidez, precisão e interação, e destacaram a vinculação entre o modelo 

tridimensional e as representações bidimensionais (plantas e elevações), o que permite uma melhor 

percepção espacial, visualização e manipulação do projeto. As características paramétricas do 

modelo BIM foram ressaltadas a partir de comentários como: “a integração de todo o projeto 

também facilita possíveis alterações” e “(permite) o entendimento das partes da modelagem como 

um objeto com significados e processos definidos”. 

Em relação às dificuldades, percebeu-se uma variação em função do tempo de experiência dos 

estudantes para com os softwares. Na UFRN, destacou-se como dificuldade geral a pouca 

familiarização e domínio do aplicativo, considerado complexo pelos estudantes.  

Por outro lado, na UFC foram apontados aspectos mais específicos como: geração de formas 

não convencionais, configuração da documentação a partir do modelo tridimensional, e pouca 

variedade de bibliotecas. Uma dificuldade mencionada que pode ser associada às características 

paramétricas do modelo BIM diz respeito à manipulação de informações diversas e integradas, o 

que caracteriza um aumento de complexidade em relação aos softwares de CAD tradicional. 

Comentários que embasam essa conclusão estão apresentados no Quadro 09. 

 
Quadro 09 – Exemplos que ilustram um aumento de complexidade dos softwares BIM em relação ao desenho vetorial, 

devido às suas características paramétricas, retiradas de respondentes da UFC 
“(...) o fato de as informações estarem tão ‘amarradas’ que um erro acumulativo é difícil de resolver se passar 

despercebido.” 

“(...) o archicad possui muitas ferramentas, ficando difícil configurar todas elas.” 

“(...) tudo é tão informatizado que acaba existindo certa ‘burocracia’ na modelagem.” 

“(...) as ferramentas são muito interconectadas, de forma que determinadas mudanças exigem a manipulação 

de várias ferramentas.” 

Fonte: Autoria própria, 2014 

 

Assim, lidar com a manipulação de modelos e informações integradas apresenta-se como um 

desafio para os atuais estudantes no caso de utilizarem ferramentas e processos paramétricos.  

Apesar das dificuldades apresentadas, o resultado geral a partir dos questionários demonstrou 

uma aceitação favorável aos softwares BIM e um reconhecimento de ganhos, não apenas na 

precisão e rapidez característicos dos meios digitais tradicionais, mas na visualização e interação 

com o objeto tridimensional projetado.  

Cerca de metade dos estudantes da amostra da UFRN adotaram o Revit no mesmo semestre em 

que tiveram a disciplina Desenho Auxiliado por Computador 02, enquanto todos os estudantes da 

amostra da UFC que participaram da disciplina Desenho Arquitetônico Auxiliado por Computador 

adotaram o Archicad. Em ambos os casos, o croqui continuou sendo utilizado como ferramenta 

fundamental, principalmente no início do processo de concepção, porém mais associado a 



125 
 
 

representações bidimensionais, com destaque para a planta baixa e diagramas. As representações 

tridimensionais aparecem mais associadas aos softwares, com pouca menção ao uso de maquetes.  

A modelagem paramétrica ainda é pouco conhecida por parte dos estudantes, porém a 

apropriação das ferramentas BIM demonstra o reconhecimento de aspectos positivos de caráter 

paramétrico e dá pistas sobre as dificuldades enfrentadas durante a o desenvolvimento da proposta 

no universo das instituições selecionadas.  

No que diz respeito ao roteiro de entrevistas, a amostra contou com os professores das 

disciplinas relacionadas ao universo observado durante o estudo piloto: Projeto Integrado 3 e 

Desenho Auxiliado por Computador 02, na UFRN; Projeto Arquitetônico 2 e Desenho 

Arquitetônico Auxiliado por Computador, na UFC.  

As entrevistas foram realizadas individualmente, em horários distintos, com o objetivo de testar 

a adequação do instrumento para a coleta dos dados, estabelecer expectativas de resposta em 

relação aos temas abordados, e adquirir contribuições a partir das opiniões, experiências e sugestões 

dos docentes.  

Apesar de ser uma amostra reduzida (4 respondentes), as entrevistas reforçaram aspectos 

verificados no referencial teórico e contribuíram com considerações para se observar, tanto durante 

as visitas das instituições referência, quanto na análise dos cenários nacional e local. As respostas 

em relação aos temas abordados foram resumidas nos tópicos a seguir: 

a) Os docentes tendem a exemplificar e ilustrar suas respostas com experiências que tenham 

vivenciado em disciplinas ou pesquisa, o que enriquece as contribuições com casos referência que 

poderão embasar a proposta pretendida no presente trabalho;  

b) Em relação ao uso de ferramentas por parte dos alunos – foi ressaltado o domínio individual 

como critério importante para a seleção de qual ferramenta utilizar e a tendência a processos 

híbridos, onde é mesclado o uso do desenho à mão e do desenho digital (por vezes, impresso). 

Porém, discussões que tratem meios físicos e digitais de maneira integrada ainda se fazem 

necessárias, principalmente na etapa de concepção, para a qual foram levantadas problematizações 

quanto à redução do uso do croqui, a carência do uso de modelos físicos e a falta de abordagens que 

incluam os meios digitais, normalmente direcionados apenas à etapa de representação; 

c) Em relação às mudanças no ensino de projeto com a utilização da modelagem paramétrica – 

foi ressaltado o pouco conhecimento do corpo docente e discente por se tratar de um tema recente, 

trazendo um duplo desafio que inclui tanto um conhecimento construtivo técnico mais apurado e 

treinamentos em softwares específicos, quanto uma mudança de olhar sobre o objeto projetado. Tal 

mudança inclui uma maior necessidade de abstração, a compreensão da forma como expressão de 
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uma lógica pré-definida (modelagem indireta) e a visão do processo como sistêmico, onde a 

definição de relações e interações repercutem na geração do objeto final; 

d) Todos os respondentes apontaram que mudanças deverão ser previstas pelos professores 

para a aplicação dos novos meios digitais como a modelagem paramétrica, BIM e fabricação digital. 

Foi destacado que cada ferramenta apresenta uma abordagem distinta, sendo necessário um 

enfrentamento que vise tirar o seu melhor proveito para o processo de projeto.  Como contribuições, 

foram mencionados: aproximação do projeto à realidade construtiva e melhor apropriação do todo 

(BIM); aproximação do processo de projeto à materialidade, com a retomada dos modelos físicos 

durante o processo de concepção (fabricação digital); formalização de mecanismos que permitam 

uma dinâmica geradora de soluções e não apenas um projeto único (modelagem paramétrica);  

e) Em relação às habilidades a serem desenvolvidas junto aos estudantes – a princípio, foram 

ressaltadas habilidades características da profissão, já abordadas ao longo do curso, como técnicas 

construtivas, domínio da geometria, capacidade de espacialização e resolução de problemas. Como 

habilidades específicas, diretamente relacionadas aos novos meios, foram mencionadas a 

capacitação no uso dos softwares e a introdução aos pensamentos sistêmico e computacional; 

f) Todos os respondentes declararam a importância do laboratório como infraestrutura e apoio 

técnico. Os ateliês com softwares/computadores e as oficinas com equipamentos de fabricação 

apoiam o processo de projeto como uma cadeia, onde as etapas de concepção, desenvolvimento e 

materialização potencializam e confirmam umas às outras. Se esse processo é compreendido como 

uma linha de produção, a ausência dos laboratórios pode trazer gargalos e entraves. Também foi 

ressaltado o espaço como local de troca entre alunos e professores, desenvolvimento de pesquisa e 

de extensão, a partir do qual podem ser investigadas aplicações mais específicas e a universidade 

pode realizar trocas com a sociedade. Como desafios, foi colocada a necessidade de pessoal 

capacitado como apoio técnico e de manutenção constante das máquinas.   

Como mencionado anteriormente, apesar da entrevista estruturada ter contribuído para a etapa 

do estudo piloto, percebeu-se que, para a visita de campo, seria mais adequado integrar os tópicos 

de investigação ao próprio roteiro de visitas, que seria utilizado para direcionar tanto a observação 

da instituição, quanto as entrevistas com os docentes, tornando o processo mais objetivo.  

Em resumo, ao final do estudo piloto foram definidos como instrumentos de coleta de dados:  

a) Questionários para caracterização dos estudantes, a serem utilizados nas instituições do 

cenário local (UFRN e UFC);  

b) Roteiro de visitas com tópicos sobre ensino, pesquisa e extensão, para serem utilizados nas 

instituições referência para o cenário nacional (UNICAMP e IAU-USP).  
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Os modelos finais dos questionários e do roteiro de visitas encontram-se nos Apêndices A e B, 

respectivamente. A seguir, serão apresentados os resultados de coleta de dados nas instituições 

locais e nacionais.  

3.4. Aplicação dos Questionários (Cenário Local) 

A aplicação dos questionários buscou situar o tema da presente pesquisa (modelagem 

paramétrica e ensino de projeto) junto às instituições do cenário local e caracterizar seu corpo 

discente, considerando uma coleta de feedback por parte dos próprios estudantes. 

Conforme mencionado no estudo piloto, os questionários foram aplicados nos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo na UFRN e na UFC, considerando o uso do BIM – tecnologia mais 

próxima à modelagem paramétrica abordada nas disciplinas obrigatórias de ambas as instituições. 

Porém, para o curso de Design, optou-se por aplicar os questionários apenas na UFC, junto aos 

estudantes que passaram por disciplinas obrigatórias que abordavam a modelagem paramétrica 

propriamente dita, o que não foi encontrado na UFRN. Os resultados serão apresentados para cada 

curso, a seguir.  

3.4.1.  Cursos de Arquitetura e Urbanismo 

Apresentado no estudo piloto (item 3.3.1), o modelo de questionário foi dividido em 4 blocos 

de temas específicos: 1. Caracterização do estudante; 2. Domínio das ferramentas; 3. Processo de 

projeto; 4. Building Information Modeling (BIM). O formato final do questionário pode ser visto no 

Apêndice A.  

A amostra foi definida a partir das disciplinas de projeto arquitetônico, com início no semestre 

em que os estudantes utilizam ferramentas BIM pela primeira vez. Na UFRN, os questionários 

foram aplicados a partir do 5º semestre, onde os alunos têm a opção de utilizar o software Revit 

Architecture, conteúdo da disciplina Desenho Auxiliado por Computador 02. Na UFC, a aplicação 

teve início na turma do 4º semestre, onde os alunos têm a opção de utilizar o software Archicad, 

abordado na disciplina Desenho Arquitetônico Auxiliado por Computador, cursada no 3º semestre. 

Os resultados de tais disciplinas foram detalhados no estudo piloto (item 3.3.1), mas também 

serão incluídos na análise geral, colocada no presente item. 

Assim, para cada universidade, o universo para a pesquisa contou com 5 turmas (5º ao 9º 

semestre) e 6 turmas (4º ao 9º semestre), respectivamente. Buscou-se uma amostra mínima de 50% 

para cada turma, alcançando 68 de 91 estudantes (75%) na UFRN, e 108 de 151 estudantes (72%) 

na UFC. A amostra detalhada de cada turma é apresentada no Quadro 10.  

A seguir, os resultados dos questionários serão apresentados para cada instituição 

separadamente, com posterior discussão e possíveis comparações. A apresentação será organizada 
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na seguinte sequência: 1. experiência anterior com BIM; 2. grau de adoção dos meios de 

representação e como são aplicados no processo de projeto; 3. vantagens e dificuldades percebidas 

para o uso do BIM.  

 
Quadro 10 – Amostra detalhada de estudantes, apresentando o número de respondentes por total de estudantes para cada 

semestre, nas universidades pesquisadas 

TURMA UFRN UFC 

4º SEM. -- 22/24 

5º SEM. 12/20 24/33 

6º SEM. 15/22 17/20 

7º SEM. 16/18 16/19 

8º SEM. 15/15 15/30 

9º SEM. 10/16 14/25 

TOTAL 68 / 91 108 / 151 

Fonte: Autoria própria, 2015 

As respostas quanto à experiência anterior e grau de adoção dos meios de representação serão 

apresentadas em percentual, considerando a análise quantitativa dos blocos de perguntas 1 e 2, que 

envolvem a caracterização dos estudantes e o domínio das ferramentas. 

Sobre a aplicação no processo de projeto e vantagens/dificuldades percebidas para o uso do 

BIM, foram consideradas as respostas discursivas dos blocos de perguntas 3 e 4, sobre processo de 

concepção e BIM, respectivamente. Assim como no estudo piloto, foi utilizado o método de análise 

de conteúdo, permitindo o reconhecimento de respostas recorrentes e sua posterior organização em 

categorias. No caso das vantagens e dificuldades mencionadas pelos estudantes, as categorias foram 

quantificadas em percentual e só serão apresentadas aquelas que atingiram um mínimo de 10% 

dentre os comentários.  O percentual considerou como amostra apenas os alunos que mencionaram 

alguma vantagem ou dificuldade em suas respostas discursivas, o que somou 42 respondentes de 68 

consultados (62%) para a UFRN, e 89 de 108 (82%) para a UFC. Trechos de respostas também 

serão utilizados, ilustrando os comentários mais frequentes.  

Iniciando os resultados a partir da UFRN, é importante ressaltar que todas as turmas 

consultadas pertencem à mesma estrutura curricular, vigente desde o ano letivo de 2008.1.    

Em relação à caracterização dos estudantes, apenas 3% afirmaram não possuir experiência 

anterior com BIM. Além da disciplina cursada durante o 5º semestre pela maioria (83%), também 

foram citados cursos (10%), workshops (4%) e outros (6%), como experiência no exterior por 

intercâmbio ou tutoriais pela internet.   

Para o grau de adoção dos diferentes meios de representação, as respostas foram consideradas 

tanto no total da amostra, como cada turma separadamente. O intuito foi estabelecer comparativos 

entre os semestres, observando possíveis variações ao longo do período de implementação e 

interferências da adoção do BIM sobre as outras ferramentas.  
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As ferramentas mais adotadas espontaneamente pelos estudantes incluíram o croqui e o 

AutoCAD, ambos com 92% de respondentes, além do SketchUp com 82%. Em seguida, ficaram o 

software BIM Revit (34%) e a maquete (28%). Os softwares Archicad, Rhinoceros e Grasshopper 

não foram mencionados na maioria das turmas, ficando abaixo de 3%.  

O nível de domínio de cada ferramenta refletiu o resultado do grau de adoção, onde a maioria 

dos estudantes se considera com nível avançado em AutoCAD e SketchUp, e nenhum 

conhecimento em Archicad, Rhinoceros ou Grasshopper. Croqui teve a maioria de respostas para 

nível básico, enquanto maquete e Revit variaram entre introdutório e básico. Nesse caso, deve-se 

destacar que quase todos os estudantes (91%) afirmaram não ter conhecimento sobre Grasshopper, 

ferramenta de modelagem paramétrica selecionada para a presente pesquisa. 

Analisando o grau de adoção do BIM ao longo do período de implementação, é possível 

observar um aumento crescente do uso do Revit entre as turmas, quando comparadas em uma linha 

temporal. Enquanto para a turma de 9º semestre a escolha do Revit foi de apenas 10% dos 

estudantes, o 5º semestre apresentou mais da metade dos respondentes, com 58%.  

Em relação aos outros meios de representação, é possível observar que apenas o SketchUp 

apresenta uma redução considerável em relação ao aumento de adoção do Revit. Por outro lado, 

independente do uso do BIM, o croqui e o AutoCAD mantiveram a predominância em todas as 

turmas, enquanto a maquete foi a menos mencionada. Archicad, Rhinoceros e Grasshopper não 

foram considerados. 

As variações podem ser observadas a partir da Figura 38, onde é apresentado o gráfico com o 

percentual de adoção para os meios de representação mais significativos, diferenciado por semestre. 

É possível perceber a tendência crescente para o uso do Revit, que coincide com a redução do 

SketchUp. Croqui, maquete e AutoCAD mantem variações independentes, não sendo possível 

estabelecer uma tendência. 

 
Figura 38 – Percentual de adoção para cada meio de representação, diferenciado por semestre para a UFRN 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

CROQUI MAQUETE AUTOCAD SKETCHUP REVIT (BIM) 

9ºS 8ºS 7ºS 6ºS 5º S 



130 
 
 

Analisando as respostas discursivas quanto ao início do processo de concepção, a maioria dos 

estudantes mencionou o croqui para o estudo de ideias iniciais (71%), enquanto o uso conjunto do 

AutoCAD e SketchUp foi destacado para o desenvolvimento do projeto já em andamento (37%). 

26% dos estudantes associaram o AutoCAD à precisão de dimensionamento e ao desenho da planta 

baixa, enquanto 31% associaram o SketchUp ao estudo de volumetria e desenvolvimento de 

perspectivas. Dentre os softwares BIM, o Revit foi mencionado por 10% dos estudantes, como meio 

para desenvolvimento posterior do projeto.  

A principais vantagens do uso do BIM mencionadas pelos estudantes incluíram a geração 

automática de cortes e elevações (43%), somado ao modelo tridimensional (36%), o que permite 

uma maior agilidade e praticidade dentro do processo de projeto (36%). O aumento da integração e 

controle das alterações (12%), além da qualidade da apresentação final (12%) também foram 

citados. O Quadro 11 apresenta trechos de respostas acerca das vantagens do uso do BIM para 

ilustrar os comentários mais recorrentes. 

 
Quadro 11 – Exemplos de respostas acerca das vantagens do uso do BIM - UFRN 

"(...) a praticidade do uso e a elaboração de material para vários aspectos do projeto. " 

"(...) poupa tempo no final pelo perfil parametrizado do programa, você consegue trabalhar em todos 

os âmbitos do projeto ao mesmo tempo." 

"(...) facilita a concepção, pois a planta, elevação e volumetria são criadas concomitantemente. Dessa 

forma, é possível ter uma apreciação mais real do que o projeto se torna." 

"Creio não haver dificuldades e sim vantagens. Uma delas é projetar em paralelo volumetria e plantas 

para verificarmos aspectos correspondentes." 

"Como vantagem tem a rapidez para corrigir erros e obter elevações, cortes e volumetria." 

"Revit é um programa mais ‘inteligente’, mais fácil de obter elevações, permite mais tempo para 

pensar e menos trabalho braçal." 

"Vantagens: rápido e prático e boa renderização." 

Fonte: Autoria própria, 2015 
 

As principais dificuldades mencionadas dizem respeito à falta de domínio do software e a 

dificuldade de adaptação em relação aos meios já utilizados (38%). Também foram citados a falta 

de liberdade projetual (19%), o alto nível de complexidade das ferramentas (14%) e a carência de 

bibliotecas de famílias e objetos (14%).  

O Quadro 12 apresenta trechos de respostas dos estudantes acerca das dificuldades do uso do 

BIM para ilustrar os comentários mais recorrentes. 

Analisando os resultados na UFC, é importante ressaltar que as turmas do 4º ao 6º semestre 

são pertencentes ao atual currículo, vigente desde 2012.2, enquanto as do 7º ao 9º pertencem ao 

currículo antigo. Para a análise de determinados aspectos essa diferenciação será estabelecida para 

efeitos comparativos. Como mencionado anteriormente, o atual currículo apresenta disciplina 

obrigatória sobre BIM no 3º semestre, enquanto no antigo currículo o tema só é visto no 7º 

semestre.  
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Quadro 12 – Exemplos de respostas acerca das dificuldades do uso do BIM – UFRN 

"(...) A dificuldade é mais o pouco tempo que temos para praticar, mas no geral não vejo dificuldades." 

" As dificuldades são que os programas BIM possuem muitas ferramentas, e às vezes fica confuso saber qual 

utilizar. O que serve para quê. " 

"A desvantagem seria a complexidade e o nível de informações necessárias para dominar totalmente o 

programa." 

"Tenho um conhecimento básico em Revit e não costumo utilizar, pois o nível de domínio é menor que no 

CAD (AutoCAD) e o tempo gasto pesa muito na decisão. " 

"Já (utilizei) durante uma disciplina na faculdade, mas como no outro período precisava de rapidez, optei 

pelas ferramentas que conseguia fazer mais rápido. Quero implementar o BIM ainda..." 

"Devido ao pouco tempo, sempre acabo recorrendo às ferramentas que já conheço. Para usar outras 

ferramentas BIM seria necessário maior conhecimento de software e maior disponibilidade de blocos." 

"Pelo pouco conhecimento que tenho talvez, não consigo usar as ferramentas BIM rapidamente e, por isso, 

prefiro o uso de outros programas convencionais para agilizar no processo de criação." 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Em relação à caracterização dos estudantes, considerando o total da amostra com 108 

respondentes, 14% afirmaram não possuir experiência anterior com BIM. Além da disciplina 

obrigatória cursada pela maioria (71%), também foram citados cursos (27%); workshops (13%) e 

outros (6%), como estágio e monitoria. 

Para o grau de adoção dos diferentes meios de representação, as respostas foram analisadas a 

partir dos diferentes currículos (atual e antigo) e em cada turma separadamente. O intuito foi 

estabelecer comparativos entre os dois modelos de currículo, observando possíveis variações no 

período de implementação e interferências da adoção do BIM em relação às outras ferramentas.  

Segundo as turmas do currículo antigo (45 estudantes), as ferramentas mais adotadas 

espontaneamente são o AutoCAD (87%), croqui (84%) e SketchUp (69%), respectivamente. Em 

seguida, foram mencionados os softwares BIM Archicad (42%) e Revit (16%), assim como a 

maquete (16%). Com baixa utilização, Rhinoceros e Grasshopper atingiram menos de 10%.   

Nas turmas do currículo atual (63 estudantes), as ferramentas mais mencionadas foram o 

software BIM Archicad (92%) e o croqui (86%). AutoCAD e SketchUp apresentaram redução de 

uso (51% e 26%, respectivamente), enquanto a maquete se manteve estável (18%). Revit, 

Rhinoceros e Grasshopper pontuaram abaixo de 10%. 

As variações podem ser observadas a partir da Figura 39, onde é apresentado o gráfico com o 

percentual de adoção para os meios de representação mais significativos, diferenciado por semestre. 

É possível perceber uma tendência crescente e estabilização para o uso do Archicad, o que coincide 

com a redução clara do AutoCAD e SketchUp. Croqui e maquete mantiveram variações 

independentes, não sendo possível estabelecer uma tendência.    

Assim como na UFRN, o resultado dos níveis de domínio das ferramentas também refletiu os 

níveis de adoção. Para as turmas do currículo antigo, a maioria dos estudantes se consideraram com 

nível avançado em AutoCAD e SketchUp, e nenhum conhecimento em Rhinoceros e Grasshopper. 
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Croqui e maquete apresentaram maioria com conhecimento básico, enquanto os softwares BIM 

(Archicad e Revit) tiveram uma grande variação de respostas.  

 
Figura 39 – Percentual de adoção para cada meio de representação, diferenciado por semestre para a UFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Para o currículo novo, a maioria dos estudantes se considera com nível avançado ou básico em 

Archicad, e nenhum conhecimento em Revit ou Grasshopper. Croqui, maquete e AutoCAD 

apresentaram maioria com nível básico, enquanto SketchUp e Rhinoceros com nível introdutório.  

Novamente, deve-se destacar para a presente pesquisa o fato de que, mesmo considerando 

ambos os currículos, a maioria considerável dos estudantes (79%) afirmou não ter nenhum 

conhecimento sobre Grasshopper. 

Analisando as respostas discursivas quanto ao início do processo de concepção, a maioria dos 

estudantes descreveu o uso do croqui para o estudo de ideias iniciais, seguido de softwares para o 

desenvolvimento do projeto. O uso de software foi relacionado à investigação da volumetria e 

maior precisão no dimensionamento.  

Após os estudos iniciais em croqui, cerca de 40% dos estudantes do antigo currículo 

mencionaram utilizar AutoCAD e/ou SketchUp, 12% apenas o Archicad, e 8% afirmaram mesclar 

os três softwares. Quanto ao currículo atual, 41% dos estudantes mencionaram o uso do croqui 

associado ao Archicad, e 14% ao computador, sem especificar o software. Aqueles que 

mencionaram Revit, AutoCAD e/ou SketchUp não atingiram percentual representativo, abaixo de 

10%.  

A principais vantagens do uso do BIM apontadas pelos estudantes do antigo currículo 

coincidiram com aquelas encontradas na UFRN: geração do modelo tridimensional (40%) e dos 

cortes/elevações (27%), permitindo uma maior agilidade e praticidade no processo de projeto 
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(27%). Foram mencionadas, ainda, vantagens relacionadas ao caráter paramétrico do modelo 

(23%); e a interface intuitiva do programa (13%).  

O currículo atual também apresentou vantagens semelhantes, apenas com um percentual maior 

dentro da amostra de respondentes: geração do modelo tridimensional (58%), maior praticidade e 

rapidez (34%) e cortes/elevações (32%). Foram mencionados, ainda, os benefícios para a 

visualização formal e noção espacial (29%); o caráter paramétrico do modelo que fornece 

significado aos objetos como componentes construtivos (24%); e a maior integração/controle do 

projeto (15%).  

O Quadro 13 apresenta trechos de respostas acerca das vantagens do uso do BIM para ilustrar 

os comentários mais recorrentes, diferenciados por currículo atual e antigo.  

 
Quadro 13 – Exemplos de respostas acerca das vantagens do uso do BIM – UFC. 

Currículo Atual 

"As vantagens são uma economia de tempo, dinâmica entre todos os elementos de projeto (plantas, 

elevações, cortes, perspectivas)." 

"O Archicad facilita bastante meu projeto, pois as alterações feitas em planta se rebatem nos cortes e 

perspectivas, tornando o processo mais coeso." 

"Vantagens: o entendimento das partes da modelagem como um objeto com significados e processos 

definidos." 

"A principal vantagem é o grande volume de informações que o programa fornece de maneira tal que 

podemos manipular plantas, cortes, fachadas e perspectivas simultaneamente." 

"As vantagens do BIM são a agilidade para fazer os cortes, maior coerência do projeto (todas as 

plantas representam o modelo, sem diferença entre elas), melhor visualização do processo construtivo, 

dentre outras..." 

Currículo Antigo 

"Uma das principais vantagens é a possibilidade de imediatamente após um desenho bidimensional 

detectar a consequência tridimensional, combatendo o desenho alienado."  

"Vantagens: facilidade para gerar os desenhos 2D e 3D, mudança de atributos, diferentes formatos de 

apresentação e uma visão total e mais rápida do projeto." 

"A rapidez de ajustes quando se encontra problemas durante o processo de projeto considero a 

vantagem maior das ferramentas BIM." 

"Tenho um domínio maior do resultado final do edifício quando trabalho no BIM, é uma forma muito 

mais lógica de trabalhar." 

Fonte: Autoria própria, 2015 

As dificuldades mais mencionadas pelos estudantes do antigo currículo também coincidiram 

com algumas encontradas na UFRN: falta de domínio do software (20%), falta de liberdade 

projetual (20%), e o alto nível de complexidade das ferramentas (20%). Foi mencionada, ainda, a 

dificuldade na etapa de documentação, compreendida como a apresentação final das pranchas com 

desenhos técnicos (10%). 

Para o currículo atual, as dificuldades mencionadas pela maioria dos estudantes foram o alto 

nível de complexidade das ferramentas e as informações interconectadas (34%), seguidas apenas de 

falta de domínio do programa (19%) e etapa de documentação (10%).  
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Por fim, o Quadro 14 apresenta trechos de respostas acerca das dificuldades do uso do BIM 

para ilustrar os comentários mais recorrentes, diferenciados por currículo atual e antigo. 

 
Quadro 14 – Exemplos de respostas acerca das dificuldades do uso do BIM – UFC. 

Currículo Atual 

"As 'desvantagens' são a dificuldade de apreender o programa, são muitos comandos, muitas variáveis 

que me deixam insegura, mas que com o tempo e o uso se tornaram intuitivas." 

" A desvantagem está na restrição de processo criativo relativo ao nível de conhecimento sobre o 

programa." 

"A desvantagem seria o fato de que as ferramentas são muito interconectadas, de forma que 

determinadas mudanças exigem a manipulação de várias ferramentas." 

" O que acho mais desvantajoso é o fato de as informações estarem tão "amarradas" que um erro 

acumulativo é difícil de resolver se passar despercebido." 

" A dificuldade se dá na complexidade de informações que deve conter o projeto." 

Currículo Antigo 

"Como dificuldade que eu tive foi porque estava projetando e começando a aprender ao mesmo 

tempo, então alguns comandos eram mais complicados." 

" Ainda preciso dominar totalmente a ferramenta, para maior liberdade projetual. " 

"(...)as dificuldades que encontro geralmente estão ligadas ao meu grau de domínio da ferramenta e à 

falta de conhecimento para representar da maneira que imagino." 

"Normalmente o BIM é subutilizado por mim, no sentido de me servir apenas para modelar em 3D e 

não em todas as suas possibilidades." 

Fonte: Autoria própria, 2015 

Analisando os resultados, alguns aspectos em comum foram percebidos entre ambas as 

universidades, como o aumento crescente de adoção dos softwares BIM; e a predominância de 

processos híbridos de representação, através da associação do croqui (ideias iniciais) e programas 

computacionais (desenvolvimento do projeto).  

Em uma análise geral comparando as duas instituições, percebemos o seguinte. No caso da 

UFRN, a adoção do Revit aumentou de 10% para 58% entre as turmas de 9º e 5º semestres; 

enquanto na UFC, houve um aumento de 42% para 92% no uso do Archicad, quando comparados 

os currículos antigo e atual. Destaca-se que esse aumento pode ser relacionado a uma substituição 

gradativa do AutoCAD e/ou SketchUp, enquanto o croqui e a maquete mantiveram variações 

independentes, não sendo reconhecida nenhuma tendência. Em ambas as universidades, o croqui é 

utilizado pela grande maioria dos estudantes (acima de 80%), enquanto a maquete é pouco utilizada 

(abaixo de 30%).  

Quanto à percepção dos estudantes em relação às vantagens para o uso do BIM, no geral foi 

destacada a integração entre o modelo tridimensional e suas vistas bidimensionais (plantas, cortes e 

elevações). A princípio as melhorias percebidas dizem respeito às suas características como 

ferramenta, relacionadas aos aspectos paramétricos dos modelos BIM: agilidade, praticidade, 

visualização da forma/espaço e controle de alterações. Em um momento posterior, essa percepção é 

aprimorada para a compreensão do modelo BIM como a associação de objetos com “significado”, 



135 
 
 

aproximando representação e realidade construtiva. As consequências para cada tomada de decisão 

se tornam mais claras e trazem um maior comprometimento com o produto final.  

Por outro lado, essas características geram um aumento de complexidade, tanto em relação às 

possibilidades da ferramenta quanto à inserção de informações, que deverão ser trabalhadas em 

conjunto. Assim, a adaptação em relação aos softwares anteriormente utilizados e o tempo de 

prática em ferramentas e processos mais complexos foram as dificuldades mais destacadas. 

Também é importante colocar que o nível de domínio dos meios de representação utilizados está 

diretamente relacionado à liberdade criativa do projetista, aspecto ressaltado pelos próprios 

estudantes.  

Quando comparados os diferentes perfis, percebe-se que aqueles estudantes que passaram a 

estudar o BIM a partir do 5º ou 7º semestre (UFRN e antigo currículo da UFC) tiveram menor grau 

de adoção e maior dificuldade de adaptação, por já estarem acostumados a outras ferramentas 

digitais e metodologias projetuais. Alguns respondentes chegaram a afirmar que preferem utilizar as 

ferramentas que já conhecem em função de prazos ou que subutilizam as ferramentas BIM apenas 

para a modelagem tridimensional. 

Por outro lado, os comentários das turmas que estudaram o BIM no 3º semestre e começaram a 

utilizá-lo em disciplina de projeto a partir do 4º (novo currículo da UFC) destacaram a 

complexidade referente ao software e às informações que alimentam o modelo de modo 

interconectado. As características da modelagem paramétrica passaram a ser percebidas tanto em 

suas vantagens quanto consequências.   

Tais aspectos devem ser destacados por ressaltarem os desafios referentes à introdução da 

Modelagem Paramétrica no ensino de projeto, o que inclui as diferentes possibilidades de aplicação 

da ferramenta, o gerenciamento integrado de informações e a mudança de compreensão do objeto 

projetado, que difere de softwares tradicionais como o AutoCAD e SketchUp.  

A variação dos resultados entre os estudantes dos diferentes currículos reforça a importância 

das estruturas curriculares vislumbrarem a oportunidade do estudante se apropriar dos temas (BIM e 

Modelagem Paramétrica) desde o início do curso, de modo gradativo e com um aumento crescente 

de complexidade. Pode-se utilizar como base a aprendizagem através da reflexão-na-ação (Schön, 

2000): o aluno parte do reconhecimento e aplicação de operações padrão, para raciocinar sobre 

problemáticas características do processo, até ser capaz de enfrentar novas formas de compreensão 

e ação. Assim, além de disciplinas que envolvam o estudo de conceitos introdutórios e ferramentas, 

é necessária sua aplicação e reflexão em atividades práticas e resolução de situações problema, 

como os ateliês de projeto. 
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Também foi reconhecida uma tendência à adoção de processos híbridos de representação, 

caracterizado pelo uso integrado de meios analógicos e digitais, reforçando a necessidade do ensino 

prever as possíveis interfaces entre diferentes ferramentas, considerando potencialidades/limitações 

e contribuições mútuas. Dessa forma, seria possível evitar rupturas comuns no ensino dos diferentes 

processos de representação, que exigem posteriores adaptações por parte dos estudantes e 

dificultam a associação das diversas ferramentas em um único processo projetual.  

Por fim, apesar das dificuldades apresentadas, o resultado geral a partir dos questionários 

demonstrou uma aceitação favorável aos softwares BIM e um reconhecimento de ganhos, não 

apenas na precisão e rapidez, característicos dos meios digitais tradicionais, mas na visualização e 

interação com o objeto tridimensional projetado. Apesar da modelagem paramétrica ainda ser pouco 

conhecida por parte dos estudantes, a apropriação das ferramentas BIM demonstra o 

reconhecimento de aspectos positivos de seu caráter paramétrico e dá pistas sobre as dificuldades 

enfrentadas durante a ser proposta no universo das instituições selecionadas. 

3.4.2.  Curso de Design 

Nos cursos de Design das instituições selecionadas, encontrou-se uma maior dificuldade de se 

investigar uma amostra de estudantes que tivesse contato prévio com ferramentas de Modelagem 

Paramétrica, pelos seguintes motivos: 

a) Não foi encontrado nos cursos de Design uma alternativa de ferramenta mais difundida que 

trabalhasse com objetos paramétricos ou afins, como o BIM para a Arquitetura e Urbanismo. Nesse 

caso, foi necessário procurar turmas que utilizassem a Modelagem Paramétrica propriamente dita. 

b) O curso de Design é relativamente recente em ambas as instituições (2009.2 na UFRN e 

2012.1 na UFC) e apresenta turmas menores, quando comparado aos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, o que reduz a possibilidade de amostra.   

Nesse caso, apenas o curso da UFC apresentou uma disciplina de projeto de produto onde, por 

iniciativa dos próprios professores, a Modelagem Paramétrica foi abordada como conteúdo e 

incentivada a ser utilizada nos exercícios de atelier – Projeto de Produto 3 (PP3).  

Por se tratar da única referência de Design no cenário local, a disciplina foi observada durante 

as duas turmas em que a Modelagem Paramétrica foi incluída, e os questionários foram aplicados 

junto aos estudantes após a conclusão do semestre. O tópico irá incluir, assim, uma descrição geral 

da disciplina PP3, como a Modelagem Paramétrica foi abordada e os resultados dos questionários.  

A disciplina PP3 tem carga horária de 96 hs/aula e é descrita na ementa como “Teoria e prática 

do design, considerando como condicionantes a forma, função e suas relações com os materiais e 

processos produtivos de complexidade crescente. Resolução de projetos de curta duração. Projeto 
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integrado com Materiais e Processos 3”.  Ofertada anualmente para as turmas de 5º semestre, a 

pesquisa acompanhou os períodos de 2015.1 e 2016.1.  

A metodologia inclui aulas teóricas, visitas e o desenvolvimento de exercícios práticos, com 

ênfase em um tema escolhido para cada semestre. Complementarmente, são desenvolvidas 

atividades em conjunto com as disciplinas de Materiais e Processos 3 e Projeto Gráfico 3, 

caracterizando o Projeto Integrado e a entrega de um único projeto final (produto e gráfico), com o 

encerramento do período.  

Para a turma de 2015.1, o tema principal foi o projeto de brinquedos, com foco na primeira 

infância, enquanto em 2016.1, foi desenvolvido um sistema de vedação/proteção de fachadas, 

composto por elementos vazados, com a finalidade de controle de aberturas e fechamentos.  

As aulas teóricas incluíram tópicos específicos sobre cada tema (brinquedos/elementos 

vazados) e questões relacionadas à metodologia de projeto, como Gestalt, Composição Modular, 

Gramática da Forma e Mecanismos de Movimento.   

Como trabalho final da disciplina, os estudantes deveriam entregar o protótipo funcional, 

desenho técnico de produção do objeto e relatório de projeto. O relatório de projeto deveria conter a 

análise do produto, resultado das simulações e a descrição da metodologia projetual (pesquisa, 

geração e seleção de alternativas). 

Para ambas as turmas, os conceitos e ferramentas de modelagem paramétrica foram 

introduzidos como uma sugestão para o estudo de alternativas durante a atividade projetual ou a 

personalização em série da solução final.  

Para tanto, os estudantes contaram com uma aula teórica sobre modelagem paramétrica 

aplicada ao projeto, e duas aulas práticas sobre a ferramenta Grasshopper, através do 

desenvolvimento de exercícios introdutórios. Na etapa de atelier, aqueles que optaram por utilizar a 

modelagem paramétrica para o desenvolvimento do trabalho final puderam contar com os 

professores da disciplina para tirar dúvidas sobre a ferramenta aplicada ao seu próprio projeto.  

É importante salientar que o software Rhinoceros é ensinado como ferramenta de modelagem 

3D na disciplina de Desenho Técnico, durante o 2º semestre, portanto foi possível focar apenas no 

Grasshopper como conteúdo novo.  

A turma de 2015.1, composta por 27 estudantes, foi organizada em 9 equipes para o trabalho 

final (brinquedo), dentre as quais 4 optaram por utilizar a modelagem paramétrica. A turma de 

2016.1, composta por 18 estudantes, foi organizada em 7 equipes para o trabalho final (sistema de 

vedação/proteção de fachadas), dentre as quais apenas 2 optaram por utilizar a modelagem 

paramétrica.    
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A disciplina também contou com o apoio da Oficina Digital (descrita no item 3.2.2) para a 

fabricação dos protótipos, permitindo a tradução de modelos paramétricos em físicos – interface 

importante para o processo de projeto e já destacada no referencial teórico (item 2.2.2). 

Como exemplo, serão destacados dois trabalhos da turma de 2015.1 que aplicaram o conceito 

de personalização em série, através de uma solução que permitia resultados diferentes de acordo 

com a opção do usuário, diante de determinados parâmetros.   

O primeiro consiste em um quebra-cabeça no formato de sólido geométrico, em que é possível 

gerar diferentes soluções de corte das peças, montagem e formato, a partir de parâmetros como: 1. 

figura da base (círculo, triângulo, quadrado); 2. forma (cilindro, prisma, pirâmide); 3. níveis de 

corte (5 a 10), 4. altura do nível de corte. O resultado traz um “quebra-cabeça paramétrico” que 

permite gerar diferentes arquivos de corte para a fabricação, de acordo com as escolhas do usuário 

(Figura 40).  

 
Figura 40 – Protótipo de uma das versões do quebra-cabeça, onde foi utilizada a modelagem paramétrica. Trabalho final 

da disciplina de PP3 em 2015.1. 

 
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

O segundo exemplo consiste em um brinquedo com formato de animais da fauna regional 

nordestina (caatinga): macaco, calango, jumento e tatu. A partir de uma mesma estrutura de 

montagem, propõe-se a fabricação dos diferentes animais, alterando os parâmetros que descrevem: 

1. o formato das peças que compõem o corpo; 2. o comprimento total do corpo; 3. a distância de 

corte entre as peças; 4. o formato das patas. Nesse caso, apenas as peças da cabeça e da cauda não 

seriam paramétricas. (Figura 41) 

Para a coleta de dados, considerando as diferenças para o curso de Arquitetura e Urbanismo, o 

modelo do questionário foi adaptado para vislumbrar as ferramentas de representação coerentes 

com o curso de Design, compondo a seguinte lista: croqui; protótipo físico; AutoCAD, SketchUp, 

3Ds Max; Photoshop; Illustrator; Rhinoceros; Grasshopper.  



139 
 
 
Figura 41 – Protótipo do brinquedo em formato de calango, onde foram utilizados parâmetros na modelagem do corpo. 

Trabalho final da disciplina de PP3 em 2015.1 

 

Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

As perguntas sobre o Building Information Modeling também foram substituídas por 

Modelagem Paramétrica em si, apresentando o seguinte formato: “Quais as VANTAGENS e quais 

DIFICULDADES você destacaria no uso da Modelagem Paramétrica? Você pretende continuar 

utilizando após a disciplina? Por quê?”  

 Assim, os blocos de pergunta compuseram: 1. Caracterização do estudante; 2. Domínio das 

ferramentas; 3. Processo de projeto; 4. Modelagem Paramétrica. O formato final do questionário 

pode ser visto no Apêndice A.  

Os questionários foram aplicados após o término de cada semestre, contando com um universo 

de 45 estudantes, somadas ambas as turmas. Foram obtidas 35 respostas no total, atingindo uma 

amostra de 78%. A análise dos dados seguiu a mesma metodologia do item 3.4.1 e será apresentada 

a seguir, considerando: 1. experiência anterior com Modelagem Paramétrica; 2. grau de adoção dos 

meios de representação; 3. início do processo de projeto; 4. vantagens e dificuldades percebidas 

para o uso da Modelagem Paramétrica; 5. pretensões de uso futuro. Trechos de respostas também 

serão utilizados, ilustrando os comentários mais frequentes. 

Em relação à caracterização dos estudantes, 28% dos estudantes afirmaram não possuir 

experiência anterior com Modelagem Paramétrica, mesmo após a disciplina de PP3, onde a 

aplicação da ferramenta não foi obrigatória. Além da disciplina cursada no 5º semestre (57%), 

também foram citados workshops (14%), cursos (11%) e outros (3%), como experiência no exterior 

por intercâmbio. 

Para o grau de adoção dos diferentes meios de representação, as ferramentas mais adotadas 

espontaneamente pelos estudantes incluíram o software Illustrator (100%), o croqui (86%) e o 

protótipo físico (74%). Os softwares Rhinoceros e Photoshop também se destacaram, com mais da 
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metade dos respondentes (57% para ambos). Os outros softwares ficaram abaixo de 20% da 

amostra, incluindo o Grasshopper, que obteve apenas 3 respondentes (9%). O percentual de uso 

para cada meio de representação citado pode ser visto na Figura 42, ilustrando o comparativo entre 

o Grasshopper e as ferramentas mais utilizadas. 

 
Figura 42 – Percentual de adoção para cada meio de representação, comparando o plug-in Grasshopper com as 

ferramentas mais utilizadas pela amostra do curso de Design.  

 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

O nível de domínio refletiu a adoção das ferramentas, onde a maioria dos respondentes 

afirmou ter conhecimento avançado em Illustrator (60%), e básico em croqui (63%) e protótipo 

físico (69%). Rhinoceros e Photoshop apresentaram uma variação equivalente de respostas entre 

introdutório/básico/avançado. Em relação ao Grasshopper, a maioria dos estudantes (66%) afirmou 

ter um conhecimento introdutório. Considerado como ferramenta representante da Modelagem 

Paramétrica, a comparação de níveis de domínio para o Grasshopper em número de respondentes 

pode ser vista na Figura 43. 

 

Figura 43 – Comparação dos níveis de domínio para o plug-in Grasshopper na amostra do curso de Design – UFC, em 

quantidade de respondentes.    

 

Fonte: Autoria própria, 2016 
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Analisando as respostas discursivas quanto ao início do processo de projeto, a maioria dos 

estudantes descreveu a seguinte sequência: busca de referências; definição do conceito; uso do 

croqui para os estudos iniciais; e software para o desenvolvimento do projeto.  

O croqui foi mencionado por 89% dos respondentes, associado à organização e definição de 

ideias, logo após a busca de referências e a definição do conceito. O uso do computador foi 

mencionado por 66% dos respondentes, associado ao desenvolvimento de ideias já definidas, 

melhor visualização, dimensionamento, modelagem 3D, detecção de problemas e renderização. 

Destaca-se que o uso de protótipo (físico ou digital) também surgiu em 32% das respostas, durante 

o desenvolvimento do projeto. Os softwares mais mencionados foram Illustrator (34%) e 

Rhinoceros (29%). Três respondentes afirmaram utilizar o Grasshopper, quando necessário. 

Sobre as vantagens do uso da Modelagem Paramétrica, a definição e variação de parâmetros 

foram destacadas por permitir a “fácil alteração de características do projeto”, “várias possiblidades 

de resultado para uma única ideia”, e a criação de “produtos customizáveis” ou “famílias de 

objetos”. Também foram mencionados liberdade de experimentação, projetos mais versáteis, 

proximidade com o objeto real e maior domínio do projeto. O Quadro 15 apresenta trechos de 

respostas acerca das vantagens do uso da Modelagem Paramétrica, para ilustrar os comentários mais 

recorrentes. 

 
Quadro 15 – Exemplos de respostas acerca das vantagens do uso da Modelagem Paramétrica – Design UFC.  

“A principal vantagem, para mim, é poder trabalhar com a fácil variação de parâmetros no pensamento de um 

projeto”.  

“A principal vantagem que percebi, pelo menos no ramo do design, é a facilidade com que se pode gerar produtos 

customizáveis dentro de uma lógica pré-estabelecida. Também pode facilitar a modelagem de uma linha de produtos 

(que se diferenciam por alguns fatores apenas)”. 

“Vantagens: as várias possibilidades de resultados de uma única ideia”. 

“Vantagens: facilidade de modificar o projeto como um todo ou em partes específicas; customizar conforme o 

desejo/demanda”. 

“Dependendo do projeto é interessante se conceber produtos através da modelagem paramétrica, por gerar mais 

possibilidades e enriquecer o projeto na quantidade de composições diferentes possíveis de serem realizadas”.  

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Sobre as dificuldades, os grandes destaques foram o uso do software e a complexidade do 

pensamento paramétrico. Também foi mencionada a dificuldade em descrever a ideia do projeto em 

código, o que envolve tanto o domínio da ferramenta quanto a mudança de pensamento. O Quadro 

16 apresenta trechos de respostas acerca das dificuldades do uso da Modelagem Paramétrica, para 

ilustrar os comentários mais recorrentes. 

Por fim, sobre pretensões de uso no futuro, 48% dos respondentes não explicitaram a resposta 

e se detiveram a falar apenas sobre vantagens e dificuldades; 37% disseram que pretendem utilizar a 

Modelagem Paramétrica após a disciplina; enquanto 15% afirmaram que não. O Quadro 17 
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apresenta trechos de respostas positivas e negativas, para ilustrar as justificativas colocadas pelos 

estudantes.  

 
Quadro 16 – Exemplos de respostas acerca das dificuldades do uso da Modelagem Paramétrica – Design UFC.  

“A parametria possibilita que os projetos sejam bem mais versáteis, mas acho o pensamento paramétrico muito 

complexo.” 

“Dificuldade: o pensamento paramétrico precisa ser previamente desenvolvido antes que a modelagem seja 

iniciada, e esse tipo de pensamento não é intuitivo.” 

“A maior dificuldade é na própria utilização do software”. 

“Dificuldade de memorização das ferramentas, mas pretendo melhorar isso”. 

“A maior dificuldade que eu identifico é de como transcrever a ideia de parametrização do produto, como passar 

do desenho para o código. Gostaria de ter tido contato com o Grasshopper desde o 1º semestre para ter criado o 

hábito de utilizá-lo nas fases iniciais de projetação.” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 
Quadro 17 – Exemplos de respostas acerca das pretensões de uso futuro da Modelagem Paramétrica – Design UFC.  

“Sim, pretendo, pois a modelagem paramétrica abre muitas portas. Permite vários caminhos”. 

“Sim, a modelagem paramétrica possibilita o domínio maior ao projeto comparado a outros tipos de modelagem, 

sendo muito vantajoso.” 

“Pretendo utilizar devido à praticidade de alteração das formas.” 

“Sim, pois a lógica paramétrica permite mais abertura para inovação no processo criativo e mudanças projetuais.” 

“Não tenho muita afinidade com modelagem paramétrica, apesar de achar muito interessante.” 

“Não pretendo continuar. Não é bem minha área de interesse.” 

“A parametria possibilita que os projetos sejam bem mais versáteis, mas acho o pensamento paramétrico muito 

complexo. Não acho que me aprofundarei.” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Em uma análise geral, foi reconhecida uma tendência à adoção de processos híbridos de 

representação, assim como nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Caracteriza-se, dessa forma, 

pelo uso integrado de meios analógicos e digitais, que incluem: croqui, softwares de 

desenho/modelagem e protótipos físicos. Os protótipos físicos tiveram uma adoção maior (74%), 

quando comparadas às maquetes nos cursos de arquitetura (abaixo de 30%), porém é importante 

salientar a aproximação com os processos de fabricação auxiliados por computador para o curso de 

Design.  

Quanto à percepção dos estudantes em relação às vantagens para o uso da Modelagem 

Paramétrica, foram confirmados aspectos ressaltados no referencial teórico e sua aplicação para a 

área de design – a definição/alteração de parâmetros facilita a investigação de alternativas de 

projeto e a customização de produtos, segundo uma lógica pré-estabelecida.  

Porém, a necessidade de estruturar essa lógica e descrevê-la a partir de um algoritmo trazem os 

desafios destacados: conhecimento sobre o software e a complexidade do pensamento paramétrico, 

pouco familiares aos projetistas.  
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Por fim, apesar das dificuldades e pouco contato por parte dos estudantes, quando comparada a 

outras ferramentas, o resultado a partir dos questionários demonstrou uma aceitação favorável à 

Modelagem Paramétrica e o reconhecimento de suas contribuições no processo projetual.  

Além de reforçar aspectos já levantados no curso de Arquitetura e Urbanismo sobre a 

necessidade de introdução gradativa do tema, com um aumento crescente de complexidade e 

integração com outros meios de representação, a aplicação no curso de Design também confirmou 

as seguintes considerações, levantadas no referencial teórico: 1. o uso da modelagem paramétrica 

auxilia a exploração de alternativas de projeto e a customização de produtos; 2. as dificuldades de 

aprendizado do processo paramétrico de projeto incluem tanto o domínio do software quanto a 

complexidade do pensamento paramétrico.  

Assim, tais aspectos deverão ser considerados durante o desenvolvimento da proposta de 

diretrizes metodológicas para a introdução de ferramentas e processos paramétricos no ensino de 

projeto.  

3.5. Visita de Campo – Casos referência (Cenário Nacional) 

A partir da pesquisa documental, realizada no item 3.1, foi definido o universo da amostra 

nacional e identificadas as instituições que seriam casos referência por apresentarem a modelagem 

paramétrica no ensino de projeto, através de disciplinas, laboratórios e grupos de pesquisa.   

Considerando o ranking estabelecido (item 3.1), as instituições selecionadas foram: 

a) Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de 

Campinas (FEC-UNICAMP), onde foi identificado o Laboratório de Automação e Prototipagem 

para Arquitetura e Construção (LAPAC);  

b) Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), onde foi 

identificado o Núcleo de Estudos de Habitares Interativos (NOMADS).    

Buscando identificar as melhores práticas e os principais desafios enfrentados, a análise dessas 

instituições será apresentada a partir dos itens destacados no roteiro de visita, considerando os 

dados da pesquisa documental, levantamento bibliográfico, observação em campo e entrevistas.   

O roteiro de visita incluiu os seguintes aspectos: 1. instituição e estrutura curricular; 2. docentes 

e pesquisadores envolvidos com o tema; 3. disciplinas relacionadas ao tema; 4. grupos de pesquisa/ 

extensão/ laboratórios. 

3.5.1. FEC-UNICAMP (LAPAC) 

O curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP iniciou suas atividades em 

1999, e é oferecido no período noturno por 6 anos, com dedicação integral. O Programa de Pós-
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Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade teve início em 2011, e oferece Mestrado e 

Doutorado stricto sensu. 

A princípio, verificou-se a estrutura pedagógica do curso de graduação, buscando identificar 

disciplinas que trabalhem com meios digitais aplicados ao projeto e contextualiza-las na estrutura 

curricular (Anexo A). A partir da leitura das ementas, retiradas do Projeto Pedagógico do curso
20

, as 

disciplinas obrigatórias e eletivas identificadas foram:  

a) Informática Aplicada I: Introdução à Comunicação (AU301): obrigatória, do 1º 

semestre.  Traz conceitos de design gráfico, incluindo editor de texto, planilha eletrônica, editor de 

apresentações, programas de tratamento de imagens, editoração eletrônica e web design. 

b) Informática Aplicada II: Introdução ao CAD (AU302): obrigatória, do 3º semestre. 

Trabalha sistemas de CAD, introdução ao Building Information Modeling, interoperalidade, 

parametrização e definição de classes de objetos.  

c) Informática Aplicada III: CAD no Processo Criativo (AU303): obrigatória, do 5º 

semestre. Inclui conceitos computacionais para a geração de formas arquitetônicas: composições 

com simetria, formas paramétricas e aleatoriedade; substituições e sistemas de composição 

hierárquicos. Novas metodologias do projeto com o uso de recursos computacionais: gramática da 

forma, projeto baseado em restrições, projeto baseado em desempenho. Exercício de projeto com 

ferramenta computacional específica para a geração de formas. 

d) Informática Aplicada IV: Modelagem e Animação (AP314): obrigatória, do 4º semestre. 

Aborda a utilização de programas computadorizados para apresentações avançadas. Modelagem 

virtual e animação. Computação gráfica avançada.  

e) CAD Aplicado ao Projeto de Arquitetura (AU904): eletiva. Abordagem projetual em 

ferramenta de CAD para o desenvolvimento de projetos complexos. Aplicação de padrão de 

nomenclatura de diretórios, arquivos e layers. Integração de projetos em CAD. 

f) Introdução à Programação em Arquitetura (AU908): eletiva. Introdução à programação 

em ambiente CAD, com conceitos de algoritmo, script, macro, variável, vetor, dentre outros. Usos 

da programação e da automoção de tarefas repetitivas à geração exploratória de formas. 

Desenvolvimento de um programa em um ambiente CAD. 

g) Prototipagem e Fabricação Digital (AU910): eletiva. Conceitos de modelo, maquete e 

protótipo. Conceitos de prototipagem rápida, ferramental rápido e manufatura rápida. Tecnologias 

de materialização digital: sistemas aditivos, subtrativos e formativos. Tecnologias de digitalização 

3D. Exemplos de aplicação e exercício de projeto com produção de um protótipo. 

                                                           
20

 http://www.fec.unicamp.br/~au/projeto/projeto_pedagogico_au.pdf 
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h) Integração de Projeto em CAD 4D (AU911): eletiva. Modelagem tridimensional de 

maquete eletrônica arquitetônica e de sistemas estruturais. Compatibilização tridimensional do 

projeto arquitetônico estrutural. Estudos de colisão e simulação da construção. 

A partir da descrição das disciplinas por suas ementas, destacaram-se as obrigatórias 

“Informática Aplicada II: Introdução ao CAD”, devido à inclusão do BIM como um de seus 

conteúdos; e “Informática Aplicada III: CAD no Processo Criativo”, por trabalhar formas 

paramétricas e projeto baseado em restrições/desempenho.  

Além das disciplinas, a instituição também conta com o Laboratório de Automação e 

Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPAC), com o objetivo de estudar sistemas 

generativos de projeto, tecnologias 3D, programação de computadores e técnicas de automação, 

considerando suas aplicações na arquitetura, desde o processo de projeto até a construção de 

edifícios (LAPAC, 2015). O grupo foi destacado como de interesse pela presente pesquisa, a partir 

da identificação de produção bibliográfica (artigos e teses) e participação em eventos, como a 

exposição HomoFaber 2015.   

Assim, como possíveis fontes de dados para a visita de campo, buscou-se identificar os 

docentes responsáveis pelas disciplinas Informática Aplicada II e III, somados ao grupo de pesquisa 

e laboratório LAPAC.  

Os dados serão apresentados na seguinte sequência: 1. Disciplina “Informática Aplicada II: 

Introdução ao CAD”; 2. Disciplina “Informática Aplicada III: CAD no Processo Criativo”; 3. 

LAPAC como laboratório e grupo de pesquisa – infraestrutura e atividades realizadas.  

Inicialmente as disciplinas destacadas serão apresentadas, visando compreender sua inserção 

dentro da estrutura curricular, seu conteúdo, suas contribuições e dificuldades. Posteriormente, a 

apresentação do grupo LAPAC trará a descrição sobre a infraestrutura disponível, as atividades 

realizadas, sua relação com as disciplinas, impressões sobre o tema da pesquisa e possíveis 

dificuldades a partir da experiência dos entrevistados.  

Como verificado a partir de sua ementa, a disciplina “Informática Aplicada II: Introdução ao 

CAD” é ofertada para turmas de 3º semestre e possui uma carga horária de 4 horas por semana. Por 

se tratar de introdução ao projeto auxiliado por computador, além do conteúdo sobre BIM, ainda é 

abordado o software AutoCAD, buscando preparar o estudante para a demanda de disciplinas 

posteriores. Em 2011, houve a tentativa de retirar o AutoCAD durante um período, porém as 

reações no semestre seguinte levaram à retomada dos dois conteúdos (AutoCAD e BIM).  

A primeira parte da disciplina inclui o software AutoCAD (Autodesk) como ferramenta de 

representação 2D e 3D, devido a uma maior flexibilidade e disponibilidade de recursos (“extrudar, 

revolucionar, cortar, seccionar”) para uma modelagem menos rebuscada, necessária para disciplinas 
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como topografia e prototipagem rápida (maquetes). Posteriormente, o BIM é abordado com o 

software Revit (Autodesk), a partir da adaptação de famílias prontas, “montagem” (assembly) da 

edificação e extração da representação para documentação. Por fim, também são introduzidas 

noções de extração de quantitativos, como listas de objetos e áreas.  

Sobre os softwares BIM utilizados na disciplina, atualmente se trabalha apenas com o Revit. A 

professora da disciplina colocou que, apesar de também haver um desejo de se trabalhar com o 

Archicad (Graphisoft), não é possível se realizar uma transição com rapidez, por depender muito da 

preparação do próprio docente no uso da ferramenta.  

Sobre o método de avaliação na disciplina, busca-se sua integração com a disciplina de 

maquetaria (Modelos e Maquetes – AP115), ofertada no mesmo semestre. Como os estudantes 

trabalham maquetes de residências modernistas, a edificação é utilizada como modelo a ser 

desenvolvido e entregue em etapas ao longo do semestre. Nesse contexto, o BIM é utilizado para 

extração de documentação e aumento de precisão na representação. Como equipe, os estudantes 

trabalham em dupla para permitir o compartilhamento, discussão e reflexão de um conteúdo que 

estão vendo pela primeira vez. 

Ambas as disciplinas fazem uso de laboratório, e as maquetes são trabalhadas tanto à mão 

quanto em prototipagem rápida, evoluindo ao longo do período.  

Quanto aos desafios enfrentados na disciplina, a professora colocou que, apesar das possíveis 

dificuldades no uso da ferramenta (Revit), principalmente pelo fato dos estudantes estarem no 2º 

ano e ainda não terem total domínio sobre aspectos da construção, sua aceitação é positiva e a 

transição é um processo de aprendizado.  

Porém, devido ao seu caráter introdutório, foi destacado que a disciplina sozinha não é 

suficiente para o curso e que o tema (BIM) precisaria ser retomado nos ateliês de projeto, 

auxiliando em eventuais dúvidas e ampliando o domínio dos estudantes sobre o processo. Nesse 

caso, a professora colocou três fatores importantes: 

a) A necessidade do professor de projeto ter conhecimento sobre as ferramentas BIM, 

corrigindo e orientando os alunos sobre as melhores práticas; 

b) O próprio estudante ter a iniciativa pessoal de retomar o conteúdo visto e buscar alternativas 

para ampliar seus conhecimentos;  

c) A existência de ambientes fora da faculdade, como estágios, que também apliquem a 

tecnologia BIM e ajudem o estudante a se aperfeiçoar em situações práticas, junto a profissionais da 

área.  

Sobre a relação do tema com outras disciplinas de graduação, foi mencionado o “Projeto X: 

Projeto Integrado e Colaborativo” (AU140), ofertado pela professora no 10º semestre. Sua 
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descrição por ementa inclui o “desenvolvimento de projetos de arquitetura de forma colaborativa, 

utilizando recursos da tecnologia da informação e comunicação”. 

Como metodologia, a disciplina prevê um projeto de grandes dimensões, onde os estudantes 

trabalham em equipes de 3 a 5 integrantes e realizam entregas por etapa: estudo preliminar, 

anteprojeto e projeto final. A modelagem pode ser desenvolvida em BIM e, em alguns 

oferecimentos da disciplina, se utiliza o software NavisWork (Autodesk) para compatibilização dos 

modelos e simulação da construção.  

Considerando a necessidade de enfatizar questões como colaboração e interoperabilidade, a 

disciplina já aplicou exercícios com diferentes estratégias, incluindo: 1.dividir os participantes de 

cada equipe por tipo de projeto (ex. arquitetura, estrutura, hidráulica), 2. dividir os participantes de 

cada equipe por setor da edificação (ex. um hotel dividido em centro de convenções, subsolo, 

pavimento tipo); 3. propor um único projeto para toda a turma, onde cada equipe se 

responsabilizaria por um setor (ex. um metrô dividido em uma única linha e diferentes estações). 

Além do exercício de projeto, trabalha-se a apresentação de seminários no início do período para 

discutir temas como colaboração, interoperabilidade, diferentes softwares BIM, e a atuação do 

arquiteto nesse novo contexto.  

Como grande dificuldade, a professora enfatizou o fato do estudante chegar próximo ao fim do 

curso, fazendo uso de uma miscelânea de ferramentas que não sabe como integrar. Quando lhes foi 

dada a liberdade de escolherem as ferramentas com as quais iriam trabalhar na disciplina, esse 

desafio ficou mais evidente por não conseguirem associar os diferentes modelos em um único 

projeto final.  

Após considerar a introdução do BIM através da disciplina Informática Aplicada II, foi 

observada a disciplina “Informática Aplicada III: CAD no Processo Criativo”, onde são abordados 

processos paramétricos e projetos baseados em desempenho/restrições. Devido à sua maior 

proximidade com o tema da presente pesquisa, realizou-se observação em sala de aula e consulta ao 

ambiente virtual da disciplina, disponibilizado pela professora responsável.  

A disciplina de 2 créditos é obrigatória e ofertada para o 5º semestre, incluindo as seguintes 

atividades: 

a) Aulas expositivas sobre temas relacionados, como modelagem paramétrica, fractais e 

fabricação digital; 

b) Aulas expositivas e exercício passo-a-passo sobre a ferramenta Grasshopper; 

c) Apresentação de seminários por parte dos estudantes em equipes de 5 a 7 componentes. 

Como tema, são abordados textos ou obras de interesse da disciplina;  
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d) Análise e parametrização, realizada pelos estudantes, de uma obra previamente selecionada. 

As equipes são formadas de 2 ou 3 componentes. 

Apesar da carga horária prever 2 horas por semana, foram adotadas aulas de 4 horas a cada 14 

dias, possibilitando mais atividades em uma aula de maior duração. No dia da visita, foram 

realizadas 2 horas com aula passo-a-passo sobre a ferramenta Grasshopper e 2 horas com 

apresentação de seminário por parte dos estudantes.  

A aula expositiva sobre a ferramenta Grasshopper ocorreu no laboratório de informática, onde 

foram disponibilizados computadores para toda a turma (Figura 44). O conteúdo abordou o uso de 

condicionais (if...then, else), com exposição dos comandos, aplicação em situações de projeto e 

realização de exercício passo-a-passo.  

 
Figura 44 – Laboratório de Informática, onde foram realizadas as aulas expositivas de Grasshopper na disciplina 

Informática Aplicada III do curso de Arquitetura e Urbanismo – UNICAMP.  

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

O exercício passo-a-passo desenvolveu o modelo paramétrico de uma viga, com a variação de 

sua seção, considerando o vão vencido e se estava em balanço ou biapoiada. Foi disponibilizado, 

ainda, um exercício para casa.  

Ao longo da disciplina, foram realizadas 5 aulas sobre a ferramenta Grasshopper, incluindo 

tópicos como: elementos, dados, operadores, curvas, funções matemáticas, repetição, condicionais, 

listas, booleanas e fabricação.  

No dia da visita, a apresentação dos seminários por parte dos estudantes foi realizada por duas 

equipes (de 6 a 7 componentes) e consistiu na análise de textos ou obras que envolvessem o tema da 

disciplina, previamente selecionados.  

A primeira equipe apresentou o artigo “Parametric Materiality: Material properties as catalyst 

for design” do autor Russell Loveridge (2011), enquanto a segunda abordou a obra “Gate House” 
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(2006-2007) do escritório Barkow Leibinger. A atividade ocorreu em uma sala de aula com 

pranchetas e data-show. 

No trabalho final em que os estudantes deveriam analisar e parametrizar obras existentes, as 

edificações escolhidas foram: 1. Al Bahar (Aedas Architects); 2. Iglesia del Cristo Obrero (Eladio 

Dieste); 3. Chicago Spire (Santiago Calatrava); 4. Guggenheim de New York (Frank Lloyd Wright); 

5. Beekman Tower (Gehry and Partners); 6. City Hall-London (Foster and Partners); 7. Partenon de 

Atenas; 8. KAUST Breakwater Beacon (Urban Art Projects). Além do modelo digital, os estudantes 

também fabricaram maquetes através de prototipagem rápida.  

Além de “Informática Aplicada III: CAD no Processo Criativo”, em 2015.1 a professora 

responsável pela disciplina também estava aplicando a modelagem paramétrica em “Projeto IX: 

Verticalidades” – atelier de projeto do 9º semestre. Segundo a ementa, seu conteúdo inclui processo 

de projeto e métodos de apoio: verticalidade, normas técnicas, densidade, sustentabilidade, sistemas 

estruturais, prediais e métodos construtivos. Maiores detalhes sobre sua relevância para a presente 

pesquisa foram apresentados na visita ao LAPAC, descrita a seguir.  

O Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção, coordenado pela 

professora Gabriela Celani, foi criado em 2006 como parte das iniciativas do grupo “Teorias e 

tecnologias contemporâneas aplicadas ao projeto”, contando com o apoio de agências de pesquisa 

como FAPESP, CAPES e CNPq. 

 
Figura 45 – Ambiente de trabalho no LAPAC – pavimento superior com computadores e pranchetas. 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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O grupo atua em 3 linhas de pesquisa principais: 1. Automação de projeto (CAD scripting e 

Modelagem Paramétrica); 2. Design generativo (Gramática da Forma, algoritmo genético e fractais; 

3. Fabricação Digital (processos aditivos, subtrativos e formativos, digitalização 3D) (SPERLING e 

HERRERA, 2015). 

O laboratório se encontra em um bloco de dois pavimentos, localizado próximo ao prédio da 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP, dando apoio a atividades 

de disciplinas e pesquisa (Figura 45 e Figura 46).  

 
Figura 46 – Exemplos de trabalhos realizados no LAPAC, incluindo processos de impressão 3D (a) e corte a laser (b).  

(a)  (b)   

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Como equipamentos, o laboratório conta com computadores, uma impressora tradicional A3, 2 

cortadoras a laser, 2 fresadoras CNC, 2 impressoras 3D, uma digitalizadora 3D, uma 

termoformadora e uma plotadora de recorte (Figura 47 e Figura 48). Sua utilização é feita mediante 

agendamento, de acordo com as instruções colocadas no site do laboratório
21

, contando com o 

auxílio de bolsistas.   

A visita ao grupo contou com a participação da professora coordenadora, um professor de pós-

doutorado, um doutorando e dois mestrandos. Os participantes compartilharam suas experiências no 

grupo e contribuições a respeito do tema da presente pesquisa.  
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 http://lapac.fec.unicamp.br/index.php/laboratory/ 
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Figura 47 – Exemplos de equipamentos disponíveis no LAPAC – Impressora 3D (a) e Termoreformadora. 

(a)   (b)  

Fonte: Autoria própria, 2015 

 
Figura 48 – Exemplos de equipamentos disponíveis no LAPAC – Fresadora CNC 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

O primeiro tópico foi a disciplina eletiva “Responsive Architecture” da profa. visitante Anne de 

Beaurecueil, que contou com o acompanhamento da profa. Gabriela Celani e estudantes de 

programa estágio docente (PED). Ofertada para alunos de graduação, foi destacada no referencial 

teórico (item 2.3.) por utilizar meios computacionais e desenvolver modelos baseado em 

desempenho (Performance Model). Apesar de obter 25 matrículas no início do semestre, apresentou 
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desistência de mais da metade da turma, resultando em 14 participantes (SEDREZ e CELANI, 

2014). 

Como um dos principais fatores da desistência, o grupo destacou a dificuldade dos estudantes 

na compreensão do pensamento lógico de programação aplicado ao projeto, característico da 

abordagem paramétrica. Nesse caso, foi colocado que, além do ensino de um novo software, deve-

se atentar para o processo de desenvolvimento e resolução dos projetos, pois a mudança de 

abordagem exige que o projetista estruture o problema de maneira explícita: através da modelagem 

paramétrica, os parâmetros (variáveis) devem estar claramente identificados. Por envolver uma 

nova maneira de pensar, um dos pesquisadores colocou a importância de que essa abordagem seja 

introduzida logo no início da formação. A figura 49 ilustra a aplicação da lógica paramétrica na 

disposição de uma parede de tijolos em um dos trabalhos encontrados no prédio do LAPAC. 

 
Figura 49 – Lógica paramétrica aplicada na disposição de uma parede de tijolos – LAPAC.  

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

A experiência com a disciplina “Projeto IX: Verticalidades” também foi destacada, com o 

depoimento de pesquisadores do grupo que participaram como PED. A disciplina de projeto é 

obrigatória, com 6 horas por semana, e passou a adotar processos de modelagem paramétrica e 

fabricação auxiliada por computador a partir de 2014.2. Sua programação inclui aulas teóricas e 

exercícios sobre temas como: parametrização, estrutura e avaliação de vento. São realizadas 

apresentações parciais com discussões coletivas e, ao final da disciplina, apresenta-se o resultado do 

projeto e um resgate de todo o processo.  

Segundo um dos pesquisadores, uma das dificuldades percebidas na disciplina é que “quando 

eles [estudantes] chegam e querem parametrizar algo, eles chegam com o objeto pronto, mas 
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geralmente esse objeto não foi pensado de uma forma paramétrica. Complica um pouco [...] 

porque daí é um retrabalho”.  

Assim como ocorreu na disciplina “Responsive Architecture”, também se encontrou resistência 

por parte de estudantes quanto à nova maneira de trabalhar, devido à dificuldade na mudança de 

pensamento. Porém, segundo a professora, “quando ele [o aluno] sentiu o motor da cabeça 

funcionando para resolver aquele problema, ele se sentiu tão estimulado e motivado [...] que não 

queria nem sair da frente do computador. Foi o estalo que deu...”. O mestrando que acompanhou a 

disciplina reforçou que quando o estudante consegue “se comunicar com a máquina dessa forma, 

subdividir o problema e vê que aquilo está dando certo e que ele pode gerar um monte de coisa 

interessante, acaba acontecendo isso [uma mudança de postura]”. 

Por ocasião, dois estudantes da disciplina passaram pelo laboratório e também contribuíram 

com suas impressões e dificuldades. Foi destacada a questão de adaptação ao software 

(Grasshopper) por trazer mudanças de processo, além da necessidade de associá-lo a outras 

ferramentas. Os estudantes reforçaram que realmente trabalharam o modelo inicialmente com as 

ferramentas que já tinham domínio (AutoCAD) para depois pensar em como parametrizar.  Como 

desafios, também foram mencionados: 1. decidir até que ponto se deve utilizar a parametrização 

dentro do projeto; 2. compreender como conciliar as novas possibilidades formais trazidas pela 

parametria com os problemas convencionais, estabelecidos a partir das exigências de projeto; 3. 

tempo insuficiente da disciplina para a realização de todo o processo, aspecto também reforçado 

pela professora.  

Por outro lado, como aspecto positivo foi destacado que a disciplina permite quebrar 

preconceitos sobre a modelagem paramétrica e levar ao estudante temas que alguns cursos não 

abordam. Segundo um dos estudantes, essa possibilidade “tira o estigma dessa história da 

parametrização ser um bicho de sete cabeças”, ressaltando que as pessoas que consideram os 

softwares “engessados” geralmente acabam utilizando-os de maneira errada e não entendem que os 

parâmetros estão ali para ajudar.  

Novamente sem os estudantes, foi colocada a discussão sobre por que utilizar um processo 

paramétrico, que a princípio demanda mais tempo, quando se vai entregar apenas uma solução ao 

final da disciplina. Como resposta, destacou-se que a abordagem paramétrica enriquece o processo 

no estudo de alternativas, embasando e permitindo maior argumentação para a resolução de 

problemas. Porém, segundo um dos pesquisadores, “muitas vezes o aluno está muito preocupado 

em entregar um produto final, e ele parece que não entende que é mais interessante você apresentar 

o processo e todo o desenvolvimento do projeto do que apresentar o produto final, acabado”. A 

professora complementa que “não existe essa cultura ainda de, no processo criativo, já analisar 
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várias alternativas. Existe a cultura de vamos fazer ‘isto’, aí é ‘isto’. Agora vamos ver...A gente 

analisa e vê quais as medidas paliativas que a gente pode tomar”.  

A mesma questão foi percebida quanto ao uso da fabricação auxiliada por computador durante 

a disciplina. Segundo a professora, esperava-se que os estudantes se apropriassem mais do processo, 

sendo disponibilizada impressora 3D, cortadora a laser e plotadora de recorte (vinil ou papel). 

Porém, os estudantes tiveram “um receio para avançar essa barreira do equipamento novo, mesmo 

tendo disponível”, além de procurarem materializar apenas o modelo da entrega final por “medo de 

se comprometer com uma forma no momento em que a torna física”.  

O grupo também mencionou restrições por parte de alguns professores que, não reconhecendo 

todo o processo embutido em um modelo paramétrico, acreditavam haver redução de trabalho ou 

esforço quando comparado aos processos tradicionais. Porém, foram citados exemplos que, com um 

maior contato e conhecimento sobre o tema, houve mudança de postura e aumento de entusiasmo 

com as possibilidades trazidas pelos processos paramétricos e equipamentos de fabricação digital.  

Sobre cenários no exterior, um dos pesquisadores colocou que quando começou a trabalhar 

com modelagem paramétrica e programação no Brasil se perguntava por que os resultados não eram 

traduzidos em obra arquitetônica (execução). Porém, a partir de sua experiência em Melbourne 

(Austrália) teve a oportunidade de presenciar esse tipo de arquitetura, observando que o aumento da 

complexidade de geometrias implica, necessariamente, em um refinamento maior das soluções, 

detalhamento e, consequentemente, do processo de produção.  

Por fim, a professora colocou que o processo de adoção desses meios é uma espécie de bola de 

neve, pois “à medida em que você começa a ensinar, e essas pessoas começam a projetar, e essas 

coisas começam a aparecer no espaço urbano, os outros veem e [pensam] ‘Ah, olha! Aquilo lá foi 

feito de tal jeito, então é aquilo que eu aprendi. Ah, então vou projetar assim também’. As coisas 

começam a se transformar aos poucos, mas vai agregando, agregando e, quando você vê, está uma 

bola grande.” 

3.5.2.  IAU-USP (NOMADS) 

O curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo: São Carlos foi criado em 1985 e é oferecido em período integral, ao 

longo de cinco anos. O Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo oferece 

regularmente os cursos de Mestrado (desde 1971) e de Doutorado (desde 2003). 

A princípio, verificou-se a estrutura pedagógica do curso de graduação, buscando identificar 

disciplinas que trabalhem com meios digitais aplicados ao projeto e contextualiza-las na estrutura 
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curricular (Anexo C). A partir da leitura das ementas, retiradas do site da instituição
22

, as disciplinas 

obrigatórias e/ou eletivas identificadas foram:  

a) Informática na Arquitetura I (IAU 0743):  obrigatória, do 1º semestre.  Apresenta como 

conteúdo a reflexão e investigação prática sobre a informatização. Compreensão de interrelações 

entre percepção espacial e cultura digital. Tecnologia e organização espacial; Aspectos de criação 

espacial em rede. Elaboração de trabalhos em ambientes concretos e digitais. A partir do site da 

disciplina
23

, foram identificados os softwares Prezi, SketchUp e Photoshop para edição de imagem e 

maquete digital. 

b) Informática na Arquitetura II (IAU 0744): obrigatória, do 2º semestre. Apresenta como 

conteúdo a reflexão e investigação prática sobre a informatização. Compreensão de interrelações 

entre percepção espacial e cultura digital. Processos projetuais. Ambientes CAD e simulação 

espacial. Elaboração de trabalhos em ambientes concretos e digitais. A partir do site da disciplina
24

, 

foram identificados os softwares Corel Draw, Archicad (BIM), Rhinoceros e Grasshopper.  

A partir do levantamento bibliográfico também identificou-se “Projeto 3”, mencionado no 

estado da arte (item 1.3) e referencial teórico (item 2.3), por se configurar como um dos exemplos 

práticos mais significativos para a presente pesquisa ao introduzir em uma disciplina de atelier de 

projeto os temas: modelagem paramétrica, BIM e fabricação auxiliada por computador.  

Além das disciplinas, a instituição conta com o Núcleo de estudos de habitares interativos da 

universidade de São Paulo (NOMADS.USP), grupo de pesquisa que se interessa pela exploração e 

desenho de espaços híbridos, que pressupõem a sobreposição de instâncias físicas e virtuais, em 

diferentes escalas, voltando-se também aos estudos de processos de criação dessas espacialidades 

(NOMADS, 2015). O grupo foi destacado como de interesse pela presente pesquisa, a partir da 

identificação de produção bibliográfica e participação em eventos, como a exposição HomoFaber 

2015.   

Assim, como prioridades para a coleta de dados em campo foram colocadas as visitas ao grupo 

NOMADS e à disciplina Projeto 3.  Os dados serão apresentados na seguinte sequência: 1. 

NOMADS:USP – grupo de pesquisa, infraestrutura, atividades realizadas e relação com as 

disciplinas de graduação; 2. Projeto 3 – metodologia, contribuições e desafios. 

O grupo NOMADS:USP foi fundado em 2000 e iniciou suas atividades com fabricação digital 

em 2013, sendo atualmente coordenado pelos professores Marcelo Tramontano e Anja Prastschke. 

Apresenta o Design Lab como espaço de convergência e plataforma para o desenvolvimento de 

processos projetuais baseados no compartilhamento de ideias e organização (SPERLING e 
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 http://www.iau.usp.br/ 
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 http://alunos.iau.usp.br/ 
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 http://alunos.iau.usp.br/ 
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HERRERA, 2015). A visita realizada à instituição em 2015.1 permitiu conhecer o espaço físico do 

grupo (Figura 50) e entrevistar um de seus coordenadores para compreender as atividades realizadas 

pela equipe, relação com as disciplinas de graduação e impressões sobre temas relacionados à 

pesquisa, baseadas nas experiências adquiridas.  

 
Figura 50 – Visita ao grupo NOMADS:USP, com destaque para edifício da sede (a), equipamento de impressora 3D (b) 

e experiência de intervenção espacial em escala real (c) 

(a) (b)  

(c)  

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

O grupo NOMADS:USP investiga a possibilidade de aplicação dos meios digitais em várias 

instâncias. Uma delas inclui a produção do projeto em si, considerando como o uso da computação 

auxilia o processo projetual. Com o advento da fabricação digital, máquinas foram adquiridas e 

incorporadas a essa reflexão, a partir da possibilidade do processo file-to-factory. Segundo um dos 

coordenadores, essa é uma das bases da disciplina Projeto 3, trazendo uma relação direta entre o 

curso de graduação e as pesquisas do grupo. Somam-se, ainda, as disciplinas de Informática na 

Arquitetura I e II que, apesar de estarem na área de representação, também realizam trabalhos de 
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projeto utilizando programas paramétricos e fabricação de modelos físicos. Embora a aplicação do 

Grasshopper nessa disciplina seja considerada muito formal, é o momento em que os estudantes 

podem entender de “A a Z” as possibilidades de uso da ferramenta.   

As disciplinas no curso são consideradas semestrais, porém essa “semestralização” foi 

resultado da divisão de disciplinas, anteriormente anuais, em dois blocos. Assim, no 1º ano os 

estudantes participam de Informática na Arquitetura I e II, onde são introduzidos os softwares 

aplicáveis ao processo de projeto, e no 3º ano o tema é retomado em atelier de projeto a partir de 

Projeto 3, também dividido em duas etapas: formas complexas com processos paramétricos (1º 

semestre) e tecnologia BIM (2º semestre).  

A discussão no curso sobre o uso de informática no processo de projeto teve início por volta de 

1998, destacando-se o doutorado da professora Anja por trazer uma nova visão ao grupo, com temas 

como pensamento cibernético, pensamento complexo e teoria dos sistemas. Essa visão sistêmica 

trouxe uma maior compreensão principalmente das plataformas BIM.  

Como mencionado, os estudantes têm o primeiro contato com o BIM na disciplina de 

Informática, com o software Archicad, enquanto no 3º ano, em Projeto 3, é utilizado o software 

Revit. Na época da visita, estava havendo uma negociação entre as disciplinas quanto a qual 

software utilizar. Porém, para além da ferramenta, o professor ressaltou a importância de 

compreender o BIM como “uma plataforma de gerenciamento de informações do processo de 

projeto, da construção e da vida útil do edifício”, o que ele considera difícil de se atingir com os 

estudantes, apenas a partir das disciplinas realizadas.  

Em termos de pesquisa, o NOMADS trabalha com as seguintes iniciativas: 1. investigações 

teóricas com leituras, a partir de temas como complexidade e sistemas; 2. aplicações em atividades 

práticas, como a construção de pavilhões e a utilização de softwares em comunidades; 3. 

investigação do uso dos equipamentos de fabricação e o retorno do modelo físico pra o processo de 

projeto. 

O professor destaca o aprendizado adquirido nas investigações envolvendo processos de 

projeto e fabricação por permitirem “perceber inclusive as dificuldades que ninguém te conta: da 

execução disso, da dificuldade às vezes de dobrar chapa, do esforço físico que está embutido na 

produção de pavilhões, que às vezes parecem pensados para fazer com robótica... [Assim,] tem 

essa atenção ao uso das máquinas e sobre como que esses modelos voltam para o processo de 

projeto com outra significação”. 

Quanto à infraestrutura, o Designlab foi um projeto de sala imersiva com projetores e TV. Os 

equipamentos de fabricação incluem duas impressoras 3D, um scanner 3D, duas cortadoras a laser e 

uma fresadora CNC (Figura 51).  
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Figura 51 – Exemplos de equipamentos encontrados no IAU-USP: cortadora a laser (a) e fresadora CNC (b). 

(a)  (b)  

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

A instituição apresenta os seguintes espaços físicos relacionados ao tema: 1. uma maquetaria, 

onde ficam as cortadoras a laser e a fresadora CNC; 2. o bloco do NOMADS, onde estão as 

impressoras 3D, por serem mais delicadas; 3. um laboratório de informática para uso dos 

computadores; 4. as salas de atelier de projeto, onde ocorrem as disciplinas. O grupo conta com 5 

bolsistas, coordenados pela profa. Anja, que auxiliam professores, alunos e técnicos na intenção de 

que maquetaria, laboratório de informática, atelier e NOMADS trabalhem de forma integrada. 

Sobre o uso dos equipamentos de fabricação, foram colocadas questões relativas ao acesso por 

parte dos estudantes, manutenção das máquinas e gastos com insumos. 

O professor colocou a importância de se incentivar a autonomia dos estudantes, mencionando a 

cortadora a laser como exemplo: “Quando a gente comprou a laser, fez questão que todos os alunos 

do curso fossem capacitados, tivessem o programa instalado no notebook deles e tivessem 

autonomia para usar a máquina. Tem vários limites nisso porque, por um lado, tem uma 

responsabilidade que precisa ser construída junto com os alunos. Quando você ‘seta’ valores no teu 

notebook, ninguém sabe que valores você ‘setou’. Tem uma tabelinha que todo mundo tem que 

respeitar, mas se você não respeitar, vai usar mais laser, vai estragar algumas coisas [...] Mesmo 

assim, eu ainda acho que tem de ter essa autonomia, porque se não tiver, eles não vão cortar. Se 

começar a ter burocracia, eles não vão fazer 6 maquetes por semana.” 

Porém, como cada máquina tem suas especificidades, os custos para manutenção e insumos 

podem atingir valores elevados. Assim, o professor ressaltou que a discussão sobre mecanismos 
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para a garantia de recursos e continuidade na utilização dos equipamentos era um tópico em 

discussão na instituição.   

Sobre o uso e ensino dos softwares, foi ressaltado que, desde o 1º ano, a disciplina de 

Informática busca uma metodologia que não ensine os programas, mas a aprender programas, 

incentivando o estudante a se atualizar, participar de fóruns, pesquisar e escrever tutoriais. Já em 

Projeto 3, é realizada apenas uma tarde de capacitação, onde é feita uma revisão sobre o 

Grasshopper e alguns scripts mais utilizados. Assim, coloca-se um apanhado geral do que a turma 

sabe, convergindo esse conhecimento para cada projeto. Durante o atelier propriamente dito, os 

estudantes também são acompanhados e auxiliados por monitores, que devem orientar apenas como 

se aplica a ferramenta ao projeto propriamente dito, e não dúvidas sobre comandos.   

Por fim, o professor comentou que um dos maiores desafios colocados na disciplina Projeto 3 

ainda é a lacuna existente na passagem do modelo geométrico para o objeto arquitetônico em si: “A 

gente começou a se perguntar como explorar mais o Grasshopper, as informações que ele te dá no 

objeto geométrico e como eu, como arquiteto e com o saber de arquiteto, posso explorar isso e 

nomear de outras formas. [Como] pensar em componentes construtivos, que se utilizem desses 

pontos que o Grasshopper está me dando no espaço?” 

A visita à disciplina Projeto 3 incluiu observação em sala de aula e acompanhamento por parte 

dos dois professores responsáveis, durando uma manhã de atelier e uma tarde de orientação às 

equipes. Segundo o site da disciplina
25

, os exercícios e demais atividades foram concebidos visando 

transformar o atelier de projeto em um espaço de experimentação e não apenas de reprodução de 

conhecimento e habilidades. A programação inclui: 

a) Elaboração de exercícios práticos,  

b) Aulas expositivas para fomentar a reflexão e a instrumentalização do ato projetual,  

c) Viagens e visitas,  

d) Realização de discussões coletivas sobre os temas dos exercícios e seus produtos, 

e) Produção de conteúdo no site da disciplina. 

Parte do tempo das aulas é dedicado a atendimentos coletivos de alguns trabalhos selecionados, 

no estágio em que se encontrarem, buscando estimular uma dinâmica coletiva de projetação e 

debates. 

Um dos focos de Projeto 3 é a construtibilidade, com ênfase no detalhamento, clareza do 

sistema construtivo e materialização. No 1º semestre, os estudantes trabalham formas complexas a 

partir do projeto de uma estação de veículo leve sobre trilhos (em equipe), seguida de abrigos para 
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passageiros (individual).  A disciplina de detalhamento (Tecnologia das Construções II) é cursada 

no mesmo semestre e dá apoio para a argumentação quanto à execução da obra. 

No período da visita, a turma estava na etapa de definição e discussão do projeto da estação, 

desenvolvido em equipes de 6-7 integrantes. Nessa etapa, cada equipe deve definir as formas, 

materiais, soluções técnicas, espacialidades e scripts que irá utilizar, gerando um catálogo técnico 

que caracterize a solução. Em um segundo momento, cada integrante desenvolve individualmente 

um abrigo para passageiros. De acordo com um dos professores da disciplina, o exercício permite 

ter uma instância de avaliação individual e incentiva cada membro da equipe a conhecer os 

softwares para garantir uma autonomia de trabalho.  

Porém, uma das principais intenções é que os estudantes compreendam a possibilidade de 

alterar parâmetros do projeto da estação para desenvolver o projeto do abrigo, garantindo a 

identidade da solução. A figura 52 apresenta dois exemplos de maquetes desenvolvidas na disciplina 

por equipes diferentes, incluindo uma solução de estação (a) e uma solução de abrigo (b). 

 
Figura 52 – Maquetes desenvolvidas por equipes diferentes na disciplina Projeto 3 (IAU-USP), incluindo exemplos de 

estação (a) e abrigo (b) 

(a)  (b)  

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

No 2º semestre, são trabalhadas plataformas BIM e projetos vinculados a sistemas de saúde e 

educação, não havendo uma relação direta com a modelagem paramétrica realizada na etapa 

anterior. A figura 53 apresenta alguns modelos físicos desenvolvidos para o mesmo projeto de uma 

escola, visando diferentes níveis de detalhamento e técnicas de fabricação, com destaque para o 

sistema de vedação com componentes móveis coloridos.  

Na figura 53-a, utilizou-se impressão 3D no desenvolvimento de um protótipo em escala real 

da fixação do dispositivo móvel, enquanto na figura 53-b e 53-c, observa-se a montagem de um 

quadro do sistema de vedação e sua aplicação na edificação, respectivamente. A figura 53-d 
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apresenta outra fachada da edificação, onde se vê a associação de diferentes técnicas de fabricação, 

com uso de impressão 3D para as vigas e corte a laser para as esquadrias.  

 
Figura 53 – Modelos físicos desenvolvidos na disciplina Projeto 3 para o projeto de uma escola.  

(a) (b)  

(c)  (d)  

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Como mencionado anteriormente, os estudantes têm autonomia para aprender os softwares e 

auxílio dos monitores para uma abordagem direcionada ao projeto, visto que não há o ensino da 

ferramenta. As equipes podem trabalhar em rede na própria faculdade (servidor a cabo), visto que 

cada turma tem sua própria sala de atelier. A entrega do trabalho é realizada por meio digital (não 

são impressas pranchas).  
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Sobre os processos de fabricação, é realizado uso da maquetaria, principalmente da cortadora a 

laser a partir de 2014. Antes da instituição possuir equipamento próprio, as maquetes eram feitas no 

LAPAC-UNICAMP, em apenas uma sessão. Esse aspecto e dificuldades resultantes haviam sido 

ressaltados no referencial teórico (item 2.3).  

Sobre os desafios, os professores colocaram a necessidade de se tomar cuidado com o uso 

formal da aplicação de scripts sem a devida reflexão, e a dificuldade de ensinar novos processos 

quando se precisa responder às diversas demandas características de uma disciplina de projeto.  

Ao longo dos semestres, foram realizadas algumas alterações na disciplina, considerando a 

experiência com turmas anteriores: 1. inclusão da etapa de desenvolvimento do abrigo (4 a 5 aulas) 

como avaliação individual; 2. orientação para a escolha do script a ser utilizado, dependendo das 

intenções de projeto; 3. uso do croqui junto com a modelagem paramétrica.  

Além do depoimento dos professores da disciplina, foi possível destacar algumas questões 

relevantes para a presente pesquisa a partir da observação em atelier, principalmente durante a 

orientação realizada junto a cada equipe:   

a) A qualidade do desenho (croqui) é um fator importante para que se possa compreender a 

ideia do que se pretende parametrizar. Por outro lado, surgiram dúvidas sobre em que momento se 

iniciar o uso do Grasshopper dentro do processo, para que ele não se torne apenas uma ferramenta 

de ‘passar o desenho a limpo’; 

b) Uma das dificuldades por parte dos estudantes é o processo de transpor a abstração 

geométrica para a realidade construtiva. Como exemplo, uma das equipes teve problemas em 

identificar como a estratégia de triangulação poderia ser aplicada na estrutura de seu projeto. 

Novamente, foi destacado pelo professor que não se deve replicar na obra arquitetônica a geometria 

tal qual é colocada pelo Grasshopper (script).  

c) Importância de se definir um catálogo técnico de materiais e procedimentos de 

projeto/execução como referência para aplicações posteriores. 

d) Utilização de um mesmo modelo paramétrico na geração de uma família de peças como 

estratégia de fabricação. Nesse exemplo, destaca-se que uma mesma lógica pode gerar resultados 

diferentes.  

e) Importância de montar o modelo físico para averiguar questões de construtibilidade. 

3.6. Análise dos Projetos Pedagógicos e estruturas curriculares 

Após a coleta de dados realizada em visita de campo, e um maior embasamento empírico sobre 

as instituições do cenário nacional e local, retomou-se a análise de seus projetos pedagógicos para 

compreender como são organizadas as estruturas curriculares e inseridas as disciplinas que 
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apresentam alguma relação com o tema da pesquisa. Essa análise se justifica quando considerada a 

hipótese de que a introdução da abordagem paramétrica no ensino extrapola o âmbito de uma única 

disciplina, sendo necessário, portanto, recorrer à estrutura curricular como um todo e compreender 

sua organização.  

Considerando-se que os projetos pedagógicos foram desenvolvidos a partir do ano de 2006, 

deve-se ressaltar que todos estão de acordo e referenciam as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e cursos de graduação em Design, colocadas 

respectivamente pelas Resoluções Nº 6 e Nº 5 da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CES/CNE)
26

.  

A seguir, serão analisados os projetos pedagógicos das instituições caracterizadas no presente 

capítulo, tanto como referências do cenário nacional (UNICAMP e IAU-USP), quanto cenário local 

onde a pesquisa foi aplicada (UFRN e UFC). A análise levou em consideração o objetivo 

estabelecido por cada curso, os campos de saber em que são classificados seus conteúdos 

curriculares, e como esses campos são distribuídos ao longo dos semestres.  

Como principais atividades curriculares, foram abordadas apenas as disciplinas obrigatórias, 

considerando que compõem o conteúdo mínimo exigido para todos os estudantes, enquanto as 

optativas/eletivas, o Trabalho de Curso e as atividades extracurriculares permitem diferentes 

opções, podendo variar conforme a escolha do formando. 

Por fim, foram levantadas as características comuns aos projetos pedagógicos e estruturas 

curriculares analisados, que serviram como base para a proposta desenvolvida posteriormente ao 

longo da pesquisa. Como os campos de saber apresentam variação de nomenclatura
27

 e 

classificação, dependendo do Projeto Pedagógico de cada instituição, ao final da análise a presente 

pesquisa estabeleceu um denominado comum a todos, utilizando o termo “áreas de conhecimento”. 

Segundo seu Projeto Pedagógico, o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

UNICAMP tem como objetivo formar profissionais generalistas, capacitados técnica e 

teoricamente para o exercício de habilidades específicas de projetos, em compasso com a agenda do 

século XXI. Visando propiciar saberes e competências de espectro multidisciplinar, articula no 

entorno da prática projetual um conjunto de disciplinas que propiciam conhecimentos pertinentes ao 

campo das ciências sociais aplicadas, das artes e da tecnologia (FEC-UNICAMP, 2011). Os 

conteúdos curriculares são distribuídos em dois núcleos de conhecimento (Conhecimentos de 

Fundamentação e Conhecimentos Profissionais) e um Trabalho de Curso.  

                                                           
26

 Resolução Nº 6, de 2 de fevereiro de 2006, e Resolução Nº 5 de 8 de março de 2004 da Câmara de Ensino Superior 

do Conselho Nacional de Educação – Ministério da Educação. 
27

 Os campos de saber para cada instituição apresentam as seguintes denominações: 1. Áreas de Conhecimento 

(UNICAMP); 2. Campos de Conhecimento (IAU-USP); 3. Áreas de conhecimento (UFRN); 4. Eixos curriculares 

(Arquitetura - UFC); 5. Unidades curriculares (Design – UFC). 
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O núcleo de Conhecimentos de Fundamentação traz o embasamento teórico para o 

desenvolvimento do aprendizado do futuro profissional, incluindo: 1. Básica; 2. Estudos 

Ambientais; 3. Desenho e Meios de Representação e Expressão. 

O núcleo de Conhecimentos Profissionais é destinado à caracterização da identidade 

profissional do egresso, sendo constituído por: 1. Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e 

do Paisagismo; 2. Planejamento Urbano e Regional; 3. Tecnologia da Construção; 4. Sistemas 

Estruturais; 5. Conforto Ambiental; 6. Técnicas Retrospectivas; 7. Informática Aplicada à 

Arquitetura e Urbanismo.  

Por fim, o Trabalho de Curso ou Trabalho Final de Graduação (TFG) deve ser supervisionado 

por um docente e desenvolvido ao longo do último ano do curso.  

Esses conteúdos curriculares são desenvolvidos por meio de aulas teóricas, de laboratório, 

atividades experimentais e extracurriculares, e as disciplinas referentes a cada área de conhecimento 

são especificadas na tabela do Anexo B, retirada do projeto pedagógico do curso.  A seguir (Quadro 

18), são apresentadas quantas disciplinas obrigatórias de cada área de conhecimento se encontram 

por semestre, buscando compreender como estão distribuídas ao longo do curso.   

 
Quadro 18 – Distribuição das disciplinas de cada área de conhecimento por semestre ao longo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UNICAMP.  

ÁREA DE  

CONHECIMENTO 
1º S 2º S 3º S 4º S 5º S 6º S 7º S 8º S 9º S 10º S 11º S 12º S 

Básica 2 2 1   

  

TFG-

II 

Estudos Ambientais   1 1   1 

Representação e 

Expressão 
1 1 1 * 1   1 1   

Teoria e Projeto 1 1 2 2 2 3 3 2 2 * 3 * 1 

Planejamento Urbano 

e Regional 
  1 1 1   1 1 

TFG-I 

Teoria e História 2 1 1 1   1 2   

Tecnologia do Ambiente 

Construído 
  1   1 4 1   

Sistemas Estruturais   1 1 1 2 1 1   

Técnicas Retrospectivas   1   

Informática Aplicada 1    1 * 1  1 *   

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Projeto Pedagógico do curso, 2017 

 

Com o símbolo de asterisco (*), estão as disciplinas que foram identificadas a partir da coleta 

de dados como relacionadas à presente pesquisa, por apresentarem temas como Modelagem 

Paramétrica, BIM ou Fabricação Auxiliada por Computador. Mais adiante quadro similar será 

apresentado para todas as instituições analisadas. 

Segundo seu Projeto Pedagógico, o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do IAU-

USP tem como objetivo a formação de profissionais capacitados a desenvolverem atividades 

multidisciplinares – profissionais capazes a responder a distintas questões, conscientes de seu papel 
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na sociedade, e de evoluírem como arquitetos de forma constante. Articula, assim, a construção de 

um currículo flexível, que possa contemplar as características individuais do estudante e tornar o 

curso mais ágil e dinâmico (IAU-USP, 2010). Os componentes curriculares presentes no curso 

compreendem os campos de Conhecimentos Essenciais e Específicos, além do Trabalho de 

Graduação Integrado, referente Trabalho Final de Graduação.  

A lista de Conhecimentos Essenciais inclui: 1. Teoria e História das Artes e da Estética; 2. 

Estudos Sociais; 3. Estudos Ambientais; 4. Representação e Expressão; 5. Física; 6. Matemática; 7. 

História e Teoria Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo; 8. Projeto; 9. Tecnologia da 

Construção; 10. Sistemas Estruturais; 11. Conforto Ambiental; 12. Leituras Topográficas; 13. 

Informática. 

A lista de Conhecimentos Específicos inclui: 1. Planejamento Urbano e Territorial; 2. 

Preservação e Restauro; 3. Métodos de Pesquisa.  

Porém, na estrutura curricular com as disciplinas obrigatórias apresentadas por semestre 

(Anexo C), essas áreas de conhecimento foram resumidas em: 1. Teoria e História; 2. Projeto; 3. 

Representação e Linguagem; 4. Tecnologia da Construção. Foram diferenciados, ainda, o Estágio 

Supervisionado e o Trabalho de Graduação Integrado (TGI).  

A partir dessa referência, verificou-se quantas disciplinas obrigatórias de cada área de 

conhecimento são encontradas por semestre, buscando compreender como são distribuídas ao longo 

do curso e identificadas aquelas relacionadas ao tema da pesquisa, com asterisco (Quadro 19).  

 
Quadro 19 – Distribuição das disciplinas de cada área de conhecimento por semestre ao longo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do IAU-USP.  

ÁREA DE  

CONHECIMENTO 
1º S 2º S 3º S 4º S 5º S 6º S 7º S 8º S 9º S 10º S 

Teoria e História 1 1 1 1 2 2 2 1 

TGI-

I 

Estágio  

e  

TGI-II 

Projeto 1 1 2 3 1* 1* 3 1 

Representação e 

Linguagem 
4* 4* 2 1   1 1 

Tecnologia da 

Construção 
  1 3 2 3 2   

 Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Projeto Pedagógico do curso, 2017 

 

No caso do Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, apesar de se 

encontrar em processo de revisão durante a presente pesquisa, não foi possível utilizar a versão mais 

recente para a análise, por ainda não ter sido aprovada nas instâncias superiores e, portanto, tornada 

pública. Assim, as informações apresentadas serão referentes ao Projeto Pedagógico atualmente 

vigente (denominado A5), também encontrado no site da instituição.  

Segundo esse documento, o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN visa à formação de um 

profissional com caráter generalista, abrangendo incursões nos universos da edificação, do 
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urbanismo, do paisagismo, do patrimônio histórico, cultural e ambiental.  O arquiteto e urbanista 

deve ser criativo e dotado de visão crítica, apto a compreender e dar respostas às necessidades de 

indivíduos, grupos sociais e comunidades (DARQ-UFRN, 2006). Os conteúdos curriculares se 

dividem em dois núcleos (Conhecimentos de Fundamentação e Conhecimentos Profissionais), 

somados ao Trabalho de Curso.  

O núcleo de Fundamentação apresenta disciplinas relativas a: 1. Estética e História das Artes; 2. 

Estudos Sociais e Econômicos; 3. Estudos Ambientais; 4. Desenhos e Meios de Representação e 

Expressão.  

O núcleo de Conhecimentos Profissionais apresenta componentes relativos a: 1. Teoria e 

História da Arquitetura; 2. Planejamento Urbano e Regional; 3. Paisagismo; 4. Conforto Ambiental; 

5. Estruturas.   

Por fim, o Trabalho de Curso é desenvolvido no 10º período, sob o nome de Trabalho Final de 

Graduação (TFG).  

Quando apresentadas as disciplinas obrigatórias, o Projeto Pedagógico da UFRN resume e 

descreve as seguintes áreas de conhecimento: 1. Representação e Linguagem; 2. Projeto; 3. Estudos 

Urbanos e Regionais; 4. Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo; 5. Tecnologia; 6. Inter-

áreas. Essas serão as áreas utilizadas como referência para a análise da presente pesquisa, pois é a 

partir delas que o curso estrutura suas disciplinas obrigatórias (Anexo D). 

A partir da estrutura curricular disponível no site da instituição, verificou-se quantas disciplinas 

obrigatórias de cada área de conhecimento são encontradas por semestre e identificadas as 

disciplinas relacionadas à presente pesquisa (Quadro 20).   

 
Quadro 20 – Distribuição das disciplinas de cada área de conhecimento por semestre ao longo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN.  

ÁREA DE  

CONHECIMENTO 
1º S 2º S 3º S 4º S 5º S 6º S 7º S 8º S 9º S 10º S 

Representação e 

Linguagem 
3 3 1 1 1*   

 

 

 

 

 

Estágio e TFG  

Projeto 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estudos Urbanos e  

Regionais 
  1 1 1 1 1 1 1 

História e Teoria da  

Arquitetura e Urbanismo 
1 1 1 1 1 1 1   

Tecnologia   1 3 2 2 3 1 1 

Inter-áreas 1   2 1 1 2 
 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Projeto Pedagógico do curso, 2017 

 Para a UFC, serão analisados os Projetos Pedagógicos de dois cursos: Arquitetura e 

Urbanismo, e Design.  

O curso de Arquitetura e Urbanismo apresenta como objetivo uma formação de caráter 

generalista e humanista, garantindo profissionais aptos a atuarem no processo de produção do 
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espaço construído, visando a melhoria das condições de vida e a qualidade do ambiente. Assim, o 

arquiteto deverá ser criativo; consciente da realidade onde vai atuar; inovador e dotado de visão 

crítica, sendo capaz de transformar ideias em materializações no espaço (CAU-UFC, 2010). Os 

componentes curriculares se dividem em três ciclos: fundamentação, profissionalização e 

conclusão, com duração total mínima de 10 semestres. 

O ciclo de Fundamentação compreende os quatro primeiros semestres, correspondente a um 

período de imersão, com uma maior carga de disciplinas. Composto igualmente de quatro 

semestres, o ciclo de Profissionalização concentra conhecimentos de formação profissional, com 

predominância das disciplinas de projeto. Há uma diminuição das horas-aula, de modo que o 

estudante possa organizar os semestres em turnos alternados. 

Compreendendo o último ano de curso, o Ciclo de Conclusão inclui a realização da disciplina 

Prática Profissional e o desenvolvimento do Trabalho de Curso (TC), equivalente ao Trabalho Final 

de Graduação.  

No que diz respeito às áreas de conhecimento, o Projeto Pedagógico do curso apresenta 6 

eixos-curriculares, nos quais as disciplinas obrigatórias são distribuídas (Anexo E): 1. Percepção e 

Representação; 2. Tecnologia; 3. Teoria e História; 4. Projeto de Arquitetura; 5. Projeto Urbanístico; 

6. Inter-áreas. Essas serão as áreas utilizadas como referência para análise da presente pesquisa, pois 

é a partir delas que o curso estrutura suas disciplinas obrigatórias.  

Por fim, assim como para as instituições anteriores, foram verificadas quantas disciplinas 

obrigatórias de cada área de conhecimento (eixo curricular) são encontradas por semestre, 

destacando-se aquelas relacionadas ao tema da presente pesquisa (Quadro 21).  

 
Quadro 21 – Distribuição das disciplinas de cada área de conhecimento por semestre ao longo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFC.  

ÁREA DE  

CONHECIMENTO 
1º S 2º S 3º S 4º S 5º S 6º S 7º S 8º S 9º S 10º S 

Percepção e Representação 4 2* 1*   

PP e TC 

Tecnologia   1 2 2 2 2   

Teoria e História 1 1 1 1 1 1 1   

Projeto de Arquitetura   1 1 1 1 1 1 

Projeto de Urbanístico   1 1 1 1 1 1 

Inter-áreas 1 2   1   1 1 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Projeto Pedagógico do curso, 2017 

 

O curso de Design apresenta como objetivo formar um profissional com visão prática, crítica e 

de pesquisa, sobre conceitos, técnicas produtivas e de teoria de projeto; estando apto a atuar nas 

áreas de projetos industriais de produtos físicos e visuais, adequados aos interesses da sociedade. O 

egresso do curso é o designer com capacidade criativa para propor soluções inovadoras a partir de 
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uma visão sistêmica de projeto, que leva em consideração componentes materiais e imateriais, 

aspectos econômicos, estéticos, psicológicos e sociológicos do produto (DESIGN-UFC, 2011).   

Assim como o curso de Arquitetura e Urbanismo, apresentado anteriormente, os componentes 

curriculares se dividem em três ciclos: fundamentação, profissionalização e conclusão, porém com 

uma duração total mínima de 8 semestres. Destaca-se que o curso de Design não apresenta 

bifurcações entre projeto de produto e gráfico, garantindo uma formação generalista que engloba 

ambas as áreas.   

O Ciclo de Fundamentação tem duração de dois semestres e o objetivo de facultar aos 

estudantes os fundamentos do design, a serem aprofundados mais adiante.  

O Ciclo de Profissionalização traz a predominância das disciplinas de projeto de produto e 

projeto gráfico, trabalhadas no formato de Projeto Integrado, para agregar, ainda, disciplinas de 

ergonomia, material e processos.  

Por fim, o último ano corresponde ao Ciclo de Conclusão, que inclui a disciplina de Prática 

Profissional e o Trabalho de Curso, equivalente ao Trabalho Final de Graduação.  

No que diz respeito às áreas de conhecimento, o Projeto Pedagógico do curso coloca 3 unidades 

curriculares nas quais as disciplinas são divididas: 1. Projeto; 2. Tecnologia; 3. Humanística. Não 

foram encontrados quadros ou listas que especificassem em detalhes quais disciplinas obrigatórias 

são encontradas em cada unidade curricular, apenas uma descrição geral. 

A unidade de Projeto abrange tanto as áreas de percepção e representação quanto à área de 

projeto, correspondendo às disciplinas de geometria, desenho e sequências de projeto, incluindo 

gráfico e de produto.  

A unidade de Tecnologia subsidia as demais áreas diante de conceitos e aplicação de recursos 

tecnológicos, visando ao equilíbrio entre o projeto e a execução. Compreende disciplinas de 

ergonomia, materiais e processos de produção.  

A unidade de Humanística aborda aspectos teóricos, históricos, estéticos e sócio-econômicos 

implicados no design. Contempla as disciplinas de história da arte e design, antropologia e cultura, 

assim como aspectos relacionados à gestão e prática profissional.  

Considerando a lista de disciplinas obrigatórias do curso (Anexo F) e a descrição de cada 

unidade curricular (área de conhecimento), buscou-se identificar como ocorre sua distribuição ao 

longo dos semestres, destacando-se aquelas relacionadas ao tema da presente pesquisa (Quadro 22).   

A partir da análise dos Projetos Pedagógicos das instituições apresentadas, buscou-se identificar 

e resumir as possíveis áreas de conhecimento que englobam as disciplinas obrigatórias dos cursos 

de Arquitetura e Urbanismo, e Design, caracterizando-as a seguir.  
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Quadro 22 – Distribuição das disciplinas de cada área de conhecimento por semestre ao longo do curso de Design da 

UFC.  

ÁREA DE  

CONHECIMENTO 
1º S 2º S 3º S 4º S 5º S 6º S 7º S 8º S 

Projeto 4 4* 2 2 2* 2 

TC e PP Tecnologia   2 2 1 1 

Humanística 1 1 1 1 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Projeto Pedagógico do curso, 2017 

 

A área de Representação e Linguagem tem por objetivo estimular o aluno a desenvolver uma 

linguagem gráfica adequada, fornecendo subsidio para as demais áreas e suas respectivas 

especificidades. Compreende tanto o estudo da representação geométrica dos espaços e objetos, 

quanto os meios de sua expressão criativa. Inclui as disciplinas de geometria, percepção do binômio 

espaço/forma, desenho artístico e técnico, comunicação visual e desenho auxiliado por computador.  

A área de Planejamento e Projeto envolve a capacidade de conceber e desenvolver projetos de 

arquitetura, urbanismo, paisagismo e/ou produto. Tem como objetivo contribuir para a formação de 

um profissional crítico e capaz de analisar e interferir no problema de projeto por meio de soluções 

criativas, social e ambientalmente adequadas ao contexto. Garante, assim, o domínio de métodos e 

técnicas de projetação, bem como a integração de saberes de outras áreas de conhecimento.  Inclui a 

sequência de disciplinas de planejamento e projeto, relacionados a arquitetura, urbanismo, 

paisagismo e/ou produto.   

A área de Teoria e História aborda os aspectos teóricos, históricos, estéticos e 

socioeconômicos do design, arquitetura e cidade. Busca apreender os conceitos que nortearam a 

concepção e sua produção em diferentes períodos da história ou contextos sociais, contribuindo, 

assim, para a compreensão do momento atual, a formação de um repertório de referências e o 

desenvolvimento de uma postura crítica. Contempla as disciplinas de história da arte, arquitetura, 

urbanismo e design, além de antropologia e cultura, patrimônio histórico e técnicas retrospectivas.  

Por fim, a área de Tecnologia subsidia as demais áreas diante de conceitos e aplicação de 

recursos tecnológicos, visando o equilíbrio entre o projeto e a execução. São incluídos os diferentes 

aspectos técnicos, científicos e tecnológicos para a produção dos objetos de design, arquitetura e 

urbanismo, sendo contempladas as conceituações físicas voltadas para materiais, estabilidade, 

conforto, funcionamento e processos de produção. Este eixo compreende disciplinas de estrutura, 

instalações, conforto ambiental/ergonomia, materiais e processos de produção.  

O Quadro 23 apresenta uma relação de equivalência entre as áreas de conhecimento 

identificadas nos Projetos Pedagógicos de cada instituição e as áreas de conhecimento adotadas para 

a presente pesquisa, como um denominador comum da análise realizada entre todos os cursos.  
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Quadro 23 – Quadro de equivalência entre as áreas identificadas em cada instituição e as áreas de conhecimento 

resumidas pela presente pesquisa.  

ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

ÁREAS DE CONHECIMENTO IDENTIFICADAS POR INSTITUIÇÃO 

UNICAMP - ARQ 
IAU-USP - 

ARQ 
UFRN - ARQ UFC - ARQ. 

UFC - 

DESIGN 

REPRESENTAÇÃO 

E LINGUAGEM 

Básica 

Representação e 

Linguagem 

Representação e 

Linguagem 
Percepção e 

Representação 
Projeto 

Representação e  

Expressão 

Informática Aplicada Inter-áreas 

PLANEJAMENTO E 

PROJETO 

Teoria e Projeto  

Projeto 

Projeto 
Projeto de 

Arquitetura 

Projeto 
Planejamento Urbano e  

Regional 

Estudos Urbanos e  

Regionais 

Projeto 

Urbanístico 

Estudos Ambientais Inter-áreas Inter-áreas 

TEORIA E 

HISTÓRIA 

Técnicas 

Retrospectivas 

Teoria e História 

História e Teoria da  

Arquitetura e 

Urbanismo 

Teoria e  

História 

Humanística 

Teoria e História Inter-áreas 

TECNOLOGIA 

Tecnologia do 

Ambiente  

Construído 

Tecnologia da  

Construção 
Tecnologia Tecnologia Tecnologia Sistemas Estruturais 

Estudos Ambientais 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados dos Projeto Pedagógicos analisados, 2017 

 

É importante ressaltar que algumas áreas adotadas pelas instituições, como “Inter-áreas” e 

“Estudos Ambientais”, apresentavam disciplinas relativas a diferentes áreas de conhecimento, 

quando considerada a descrição das áreas de conhecimento resumidas pela presente pesquisa.  

Utilizando como exemplo “Inter-áreas”, no curso de arquitetura da UFRN, foram encontradas 

tanto disciplinas relativas à área de Representação e Linguagem (Detalhes de Representação Gráfica 

em AU), quanto de Projeto (Planejamento da Paisagem 01, 02 e 03, que tratam de projeto 

paisagístico).  

Salienta-se, ainda, que em alguns cursos a mesma disciplina pode se encontrar em diferentes 

áreas de conhecimento, como é o caso de Conforto Ambiental/Condicionamento Ambiental, 
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encontrado tanto em “Tecnologia” quanto “Planejamento e Projeto”. Nesse caso, considerou-se a 

recorrência para a maioria dos cursos (Tecnologia).  

Como mencionado anteriormente, as listas contendo todas as disciplinas obrigatórias de cada 

curso podem ser conferidas nos Anexos A a F, retirados dos Projetos Pedagógicos das respectivas 

instituições.  Porém, para tornar essa equivalência ainda mais explícita, foram desenvolvidos 

quadros agrupando todas as disciplinas obrigatórias de cada curso, de acordo com cada área de 

conhecimento considerada pela presente pesquisa: 1. Representação e Linguagem; 2. Planejamento 

e Projeto; 3. Teoria e História; 4. Tecnologia. Esses quadros podem ser encontrados no Apêndice C 

e explicitam quais disciplinas obrigatórias serão consideradas para cada área de conhecimento. 

Por fim, a partir da definição das áreas de conhecimento e das disciplinas obrigatórias para cada 

uma delas, foi desenvolvida uma estrutura curricular resumo, apresentando como essas áreas de 

conhecimento se distribuem ao longo dos semestres.  

No curso de Arquitetura e Urbanismo, buscou-se considerar a recorrência entre as instituições, 

calculando a média arredondada do número de disciplinas que cada área apresentava por semestre. 

Por exemplo, para o 1º semestre e a área de Teoria e História, encontrou-se apenas uma disciplina 

na UFC, UFRN e IAU-USP, enquanto a UNICAMP apresentava duas disciplinas. Nesse caso, foi 

calculada a média arredondada de uma disciplina (5/4 = 1,25  1,00), valor considerado para a 

estrutura curricular síntese. Ressalta-se que, durante o cálculo dessas médias, não foram 

consideradas disciplinas obrigatórias encontradas em apenas uma instituição, sem descrição 

correspondente no escopo das demais instituições. Essas disciplinas foram destacadas em vermelho 

nos quadros do Apêndice C.  

O Quadro 24 apresenta essa estrutura curricular resumo, com a distribuição da quantidade 

média de disciplinas obrigatórias por área de conhecimento, ao longo dos semestres. Também 

destacou-se o total médio de disciplinas por área e por semestre. Para o 9º e o 10º semestre, 

observou-se a prevalência de Prática Profissional (PP) e Trabalho Final de Graduação (TFG). 

 
  Quadro 24 – Quadro Resumo com a distribuição da média das disciplinas obrigatórias por área de conhecimento ao 

longo dos semestres – curso de Arquitetura e Urbanismo. 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 5ºS 6ºS 7ºS 8ºS 9ºS 10ºS TOTAL POR ÁREA 

TEORIA E HISTÓRIA 1 1 1 1 1 1 1 1 

PP  

E TFG 

8 

REPRESENTAÇÃO E 

LINGUAGEM 
4 3 1 1 1 0 0 0 10 

PLANEJAMENTO E 

PROJETO 
1 1 2 3 3 3 3 2 18 

TECNOLOGIA 0 1 2 2 3 3 1 0 12 

TOTAL POR SEMESTRE 6 6 6 7 8 7 5 3 
 

Fonte: Autoria própria, 2017 
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 Para o curso de Design, foi utilizada a estrutura curricular da UFC, única referência dentre as 

levantadas pela pesquisa. Foram adequadas apenas as áreas de conhecimento de acordo com a 

síntese previamente definida para todas as estruturas curriculares (Quadro 25).  

 
  Quadro 25 – Quadro Resumo com a distribuição da média das disciplinas obrigatórias por área de conhecimento ao 

longo dos semestres – curso de Design.   

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
1ºS 2ºS 3ºS 4ºS 5ºS 6ºS 7ºS 8ºS TOTAL POR ÁREA 

TEORIA E HISTÓRIA 1 1 1 1 1 1 

PP 

E TFG 

6 

REPRESENTAÇÃO E 

LINGUAGEM 
4 2 0 0 0 0 6 

PLANEJAMENTO E 

PROJETO 
1 1 2 2 2 2 10 

TECNOLOGIA 0 0 2 2 1 1 6 

TOTAL POR SEMESTRE 6 4 5 5 4 4 5   
 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Para ambos os cursos, percebeu-se uma tendência semelhante na distribuição das áreas de 

conhecimento ao longo dos semestres.  

A área de Teoria e História apresenta uma distribuição uniforme ao longo de todo o curso, com 

pelo menos uma disciplina por semestre.  

A área de Representação e Linguagem se distribui na primeira metade do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, com concentração no primeiro ano; enquanto se distribui apenas no primeiro ano, para 

o curso de Design, mais curto.  

A área de Planejamento e Projeto se distribui ao longo de todo o curso, porém com menos 

disciplinas introdutórias no primeiro ano e uma concentração uniforme nos anos seguintes.  

A área de Tecnologia apresenta uma maior concentração em meados do curso, que compreende 

o 2º e 3º ano para Arquitetura e Urbanismo, e 2º ano para o curso de Design. 

Por fim, após a análise sobre as Áreas de Conhecimento, disciplinas obrigatórias e estrutura 

curricular, observou-se que os temas relacionados à presente pesquisa foram encontrados em 

Representação e Linguagem, devido às disciplinas de informática aplicada ou desenho auxiliado por 

computador, e Planejamento e Projeto, por iniciativas individuais de professores de projeto que 

também ensinam essas ferramentas e processos.   

3.7. Considerações sobre o capítulo. 

A etapa de levantamento e coleta de dados teve como objetivo caracterizar tanto o cenário 

local, onde foi desenvolvida a pesquisa, quanto o cenário nacional, na busca de referências práticas 
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que contribuíssem para a proposta de diretrizes metodológicas para a introdução de ferramentas e 

processos paramétricos no ensino de projeto. 

O cenário nacional permitiu identificar instituições que trabalhassem com o tema da pesquisa, a 

partir dos seguintes critérios: 1. Grupo de pesquisa; 2. Periódico; 3. Linha de pesquisa; 4. Sede de 

evento; 5. Artigos; 6. Teses; 7. Exposição no HomoFaber 2015.  

Foram encontradas cinco instituições que apresentaram no mínimo 4 dos 7 critérios, 

selecionando-se as duas primeiras como prioridade para a visita de campo: Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) e Universidade de São Paulo/São Carlos (USP).  

As visitas tiveram como foco os grupos de pesquisa/laboratórios e as disciplinas que 

envolvessem modelagem paramétrica e afins (BIM e fabricação digital), com destaque para os 

ateliês de projeto.   

Na FEC-UNICAMP, destacou-se o grupo de pesquisa e laboratório LAPAC, somado às 

disciplinas Informática Aplicada II e III, onde são trabalhados BIM e modelagem paramétrica, 

respectivamente, além da fabricação auxiliada por computador. A partir do depoimento de docentes 

na visita, também foram encontradas disciplinas de atelier de projeto com contribuições para a 

pesquisa: as obrigatórias “Projeto IX: Verticalidades” e “Projeto X: Projeto Integrado e 

Colaborativo”, e a eletiva “Responsive Architecture”.  

No IAU-USP, destacou-se o grupo de pesquisa NOMADS:USP, somado às disciplinas 

Informática na Arquitetura I/II e Projeto 3, que incluem BIM, modelagem paramétrica e fabricação 

auxiliada por computador. A disciplina Projeto 3 foi priorizada por se tratar de atelier de projeto e já 

ter sido identificada nas referências bibliográficas como contribuição importante.  

A partir da coleta de dados nos casos referência foi possível identificar infraestrutura, 

metodologias, contribuições e desafios enfrentados, além de alcançar uma noção geral sobre como o 

tema se encontra no cenário nacional, considerando que as duas instituições se destacaram no 

levantamento prévio.  

A seguir, serão resumidas as principais questões e observações levantadas com a visita de 

campo. Além de contribuírem para a etapa de desenvolvimento da proposta, algumas reforçaram as 

colocações previamente apresentadas no referencial teórico e na hipótese da presente pesquisa. 

As disciplinas de representação e atelier de projeto devem ser conciliadas para que os 

estudantes possam realmente se apropriar dos processos digitais contemporâneos, que incluem a 

modelagem paramétrica, o BIM e a fabricação auxiliada por computador. Um dos desafios é que, 

por serem temas relativamente recentes, sua inclusão na estrutura curricular dos cursos ainda se dá 

por iniciativas individuais de grupos de pesquisa ou docentes, não havendo uma estratégia de 

implementação, além de encontrar eventuais resistências.  
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As principais contribuições da modelagem paramétrica no processo de projeto incluem o estudo 

de alternativas e a customização em série, além de embasar a argumentação e explicitar a resolução 

dos problemas.  Consequentemente, as principais dificuldades para sua introdução no ensino não 

incluem apenas o aprendizado do software, mas uma mudança de pensamento, pois a abordagem 

paramétrica exige que o projetista estruture o problema/solução de maneira explícita e identifique 

claramente suas variáveis. Soma-se, ainda, o desafio de transpor a abstração geométrica dos 

modelos paramétricos para uma realidade construtiva, que deve passar pelo conhecimento e 

interpretação crítica do projetista.  

Nesse caso, destaca-se a importância dos modelos físicos e dos processos de fabricação 

auxiliados por computador, caracterizando os laboratórios como espaços de apoio fundamentais 

para as atividades de disciplina e pesquisa. Como desafio, as especificidades, manutenção e 

insumos dos equipamentos devem ser previstos.  

O cenário local incluiu as instituições Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

A UFC foi destacada por apresentar um grupo de pesquisa (LED-UFC) e uma infraestrutura 

(Oficina Digital e Atelier Digital) voltados para os processos digitais contemporâneos, além de 

disciplinas como Espaço e Forma 2 e Espaço e Forma 3, presentes tanto no curso de Arquitetura e 

Urbanismo quanto Design. No curso de Arquitetura e Urbanismo foi identificada uma adoção 

significativa do BIM, enquanto no curso de Design a modelagem paramétrica foi introduzida na 

disciplina Projeto 3 por iniciativa dos docentes responsáveis.  

A UFRN foi destacada por apresentar infraestrutura para processos de fabricação auxiliados por 

computador (LabMaq), introdução ao BIM em disciplina obrigatória e a proposta de revisão do PP, 

com novas disciplinas optativas relacionadas a processos digitais contemporâneos, incluindo a 

modelagem paramétrica.  

Por fim, foram analisados os projetos pedagógicos das instituições selecionadas, para 

compreender como se organizam as estruturas curriculares, além da inserção das disciplinas que 

apresentam relação com o tema da pesquisa, considerando a hipótese de que a introdução da 

abordagem paramétrica no ensino extrapola o âmbito de uma única disciplina.  

Como resultado, estabeleceu-se um resumo das áreas de conhecimentos e sua distribuição ao 

longo dos semestres, como síntese dos cursos analisados: 1. Representação e Linguagem; 2. 

Planejamento e Projeto, 3. Teoria e História, 4. Tecnologia. Essa base será utilizada como referência 

para a proposta da presente pesquisa.  

Considerando a demanda e os espaços disponíveis para a aplicação da proposta a ser definida, a 

UFC foi selecionada como local para a etapa de desenvolvimento, com a realização de curso de 
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extensão e disciplinas optativas, enquanto a UFRN abrigou a etapa de validação, com um curso de 

extensão de maior duração. Ao final da pesquisa, ambas passaram pela etapa de grupo focal, onde a 

proposta parcial foi discutida entre os docentes/pesquisadores que participaram das atividades 

anteriores.  
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4 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

O Capítulo 4 inclui o desenvolvimento da proposta pretendida pela presente pesquisa, visando 

satisfazer ao seguinte objetivo específico:  

d) Propor e aplicar diretrizes metodológicas no ensino/aprendizado de projeto nos cursos de 

graduação de arquitetura e design, a partir de experimentações pedagógicas, no intuito de utilizar 

ferramentas e processos paramétricos dentro da atividade projetual. 

Nessa etapa, as atividades ocorreram no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Ceará (DAU-UFC) e incluíram as seguintes experimentações pedagógicas:  

a) Grupo de estudos: aplicação da modelagem paramétrica e fabricação digital no processo de 

projeto de um bicicletário para o próprio departamento, envolvendo desde a concepção à execução. 

Contribuiu para a pesquisa com uma maior compreensão sobre as ferramentas e processos, 

abordados em uma situação real de projeto, com a participação de docentes e estudantes.  

b) Curso de extensão de curta duração: curso introdutório sobre “Modelagem Paramétrica 

aplicada à Arquitetura e Design”, com o intuito de apresentar as ferramentas e mudanças no 

processo de projeto, através de conteúdo teórico e atividades práticas. Contribuiu para a pesquisa 

com a investigação de possibilidades de exercícios, materiais didáticos e impressões dos 

participantes, que incluíram estudantes e profissionais.  

c) Disciplinas optativas: aplicação da abordagem paramétrica em duas disciplinas optativas – 

“Espaço e Forma 3” e “Modelagem Paramétrica e Fabricação Digital”, incluindo estudantes dos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, e Design. Contribuiu para a pesquisa no desenvolvimento e 

investigação das diretrizes metodológicas pretendidas, através de situações práticas nas disciplinas, 

envolvendo reflexões teóricas, uso da ferramenta e aplicação em atelier de projeto.  

A coleta de dados e feedback dos participantes ocorreu através de observação, registros parciais 

ao longo das atividades, análise dos resultados dos trabalhos e aplicação de questionário ao final de 

cada curso/disciplina.  

4.1. Grupo de Estudos – Bicicletário (UFC) 

A etapa do grupo de estudos trouxe a possibilidade de investigar a aplicação da modelagem 

paramétrica associada à fabricação digital em um processo que incluiu desde a concepção à 

execução do objeto. Antes de iniciar as atividades de ensino propriamente ditas, como cursos e 

disciplinas, o grupo de estudos permitiu um contato mais aprofundado com as ferramentas e 
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processos, através de uma aplicação em situação real de projeto. Dessa forma, foi possível 

compreender melhor suas especificidades, potencialidades e dificuldades, além de trocar 

experiências com docentes e estudantes.   

A atividade surgiu da oportunidade de dar continuidade a um trabalho desenvolvido na 

disciplina Espaço e Forma 2 (EF2), em 2015.1. Mencionada no item 3.2.2 e presente em ambos os 

cursos de Arquitetura e Urbanismo/Design, a disciplina introduz os estudantes a abordagens 

projetuais contemporâneas e ao uso de ferramentas computacionais. O conteúdo programático de 

EF2 e seu plano pedagógico foram embasados, dentre outras referências, na experiência didática de 

Sperling e Oliveira (2011), sendo composto pelos itens descritos por Pires et al. (2014):  

a)  Discussão de textos e realização de seminários com temas ligados à linguagem e processos 

contemporâneos; 

b) Realização de um experimento físico-químico para a geração não-controlada de formas; 

c) Elaboração de estudos em croquis, para posterior modelagem digital; 

d) Reflexões sobre a modelagem digital, para a elaboração de uma proposta arquitetônica ou de 

design de produto; 

e) Materialização de modelo em escala reduzida utilizando técnicas de fabricação digital. 

Realizada pela primeira vez em 2011, EF2 passou por algumas modificações ao longo dos 

semestres, no intuito de ampliar as reflexões acerca dos processos de materialização junto à etapa de 

concepção, trazendo à tona preocupações sobre tectônica e diferentes técnicas de fabricação. 

Embora os trabalhos da disciplina tenham atingido um aumento no uso de maquetes e em sua 

importância para o projeto, percebeu-se a necessidade de ampliar a investigação para os desafios e 

contribuições das etapas de fabricação e montagem em escala 1:1.  

Nesse contexto, após o fim da disciplina realizada durante 2015.1, surgiu o interesse de dar 

continuidade ao trabalho proposto por uma das equipes: um bicicletário com espaço para descanso, 

baseado em um experimento físico-químico com o fogo (etapa b), no intuito de repensá-lo e fabricá-

lo em escala real como mobiliário para o próprio Departamento de Arquitetura e Urbanismo.  Com 

esse processo, houve a necessidade de se considerar questões funcionais antes não abordadas 

durante a disciplina, assim como determinadas adequações para a materialização do objeto em 

escala real, provenientes de limitações orçamentárias, operativas e de maquinário.  

Para desenvolver o novo projeto, foi criado um grupo de estudos com o objetivo de vislumbrar 

três aspectos: 

a) Função: como bicicletário, o projeto deveria atender a dimensões e disposições geométricas 

específicas, referentes ao cumprimento de seu uso; 
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b) Forma: como continuidade do trabalho da disciplina de EF2, o objeto deveria remeter ao 

experimento físico-químico com o fogo, como critério estético/simbólico; 

c) Execução: como mobiliário a ser fabricado para atender ao departamento de Arquitetura e 

Urbanismo, o projeto deveria vislumbrar material, estrutura e montagem, referentes à sua execução. 

O grupo de estudos incluiu os professores e monitores da disciplina de EF2, a equipe do 

trabalho selecionado e participantes voluntários, como pesquisadores na área e ciclistas. 

Considerando o período de férias, o grupo estabeleceu reuniões periódicas para discutir o projeto e 

desenvolver o modelo paramétrico.  

Durante a definição do projeto, optou-se pela disposição de perfis ao longo de um eixo, 

considerando a necessidade de amarração das bicicletas, quantidade de vagas e espaço a ser 

ocupado. Para tanto, foi necessário o estudo dos perfis a serem dispostos, que deveriam seguir duas 

condições – a forma que remetesse ao fogo e as dimensões específicas para a amarração adequada 

da bicicleta. Buscou-se a forma do fogo através de um perfil sinuoso com extremidade saliente, que 

apresentaria variações ao longo do eixo para trazer a impressão de fluidez e movimento, 

característicos de uma chama.  

Para as dimensões do bicicletário, foram consultadas bibliografias específicas e a experiência 

dos ciclistas, optando-se por um formato que permitisse amarrar o quadro da bicicleta. Assim, foi 

garantida maior segurança e evitou-se o efeito “empena roda”, característico da amarração apenas 

pela roda dianteira. Como uso adicional para o mobiliário proposto, foi incluído um banco na lateral 

oposta à do bicicletário, o que exigiu, ainda, referências em ergonomia. O desenho do perfil foi 

definido a partir de croquis e discussão coletiva no grupo de estudos, adequando os aspectos 

formais e funcionais desejados (Figura 54). 

 
Figura 54 – Perfil definido a partir dos aspectos formais e funcionais desejados.     

 
Fonte: Romcy, Moreira e Vieira, 2016 
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Após a definição dos perfis, deu-se início ao desenvolvimento do modelo paramétrico, 

considerando os aspectos inicialmente discutidos. Nessa etapa, foi utilizado o software Rhinoceros 

(Rhino) e seu plug-in Grasshopper. Para gerar a variação na forma dos perfis, referente ao efeito de 

“chama”, foram criadas três variações do perfil principal (curvas geratrizes), distribuídos como 

seções através do eixo de disposição (curva diretriz), para criar uma superfície volumétrica.  

As três curvas geratrizes foram inicialmente desenhadas no Rhino e importadas para o 

Grasshopper, onde foi realizada a modelagem propriamente dita. A superfície volumétrica foi 

gerada a partir das três curvas geratrizes e uma curva diretriz, como eixo de distribuição das peças, 

sendo posteriormente fatiada na quantidade de perfis finais. A estratégia de modelagem permitiu o 

surgimento de seções intermediárias, com formas resultantes da transição entre as três curvas 

definidas no Rhino, gerando uma sucessão de variações para o efeito de movimento desejado como 

critério de projeto (Figura 55).  

 
Figura 55 – Efeito de movimento a partir da definição das curvas geratriz e diretriz 

 

Fonte: Romcy, Moreira e Vieira, 2016 

 

Os perfis foram diferenciados em “com bicicletário” ou “sem bicicletário” (apenas estrutura e 

banco). A distribuição dos bicicletários foi realizada ao longo do eixo de disposição, considerando 

os espaçamentos referentes às vagas (uma bicicleta amarrada a cada lado do perfil). Após a 

distribuição de todos os perfis verticais, foram criadas peças horizontais de travamento, a partir da 

interseção entre planos horizontais e os perfis verticais (Figura 56).  

O encaixe nas peças horizontais de travamento foi gerado a partir de sua interseção com os 

perfis verticais. Por fim, o algoritmo também realizava a planificação das curvas de cada peça para 

serem organizadas no plano de corte. 
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Figura 56 – Processo de geração das peças horizontais de travamento.   

 

Fonte: Romcy, Moreira e Vieira, 2016 

 

Optou-se por incluir essa etapa em ambiente paramétrico, considerando as dificuldades de se 

customizar soluções em softwares específicos para geração de plano de corte, como o 123DMake 

(Autodesk). Os parâmetros definidos incluíram: 1. quantidade, distanciamento e espessura dos 

perfis verticais; 2. quantidade, distanciamento e espessura das peças horizontais de travamento; 3. 

extensão e flecha do arco que serve de diretriz; 4. três curvas importadas do Rhino (geratriz), 

desenhadas a partir de preocupações ergonômicas e estéticas, como determinantes da volumetria 

geral do modelo.  

Com os parâmetros adotados, foi possível estudar diferentes configurações de distribuição dos 

perfis, além da quantidade de vagas e distanciamento entre peças estruturais/bicicletários. Para a 

demanda e espaço físico disponível no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, optou-se por 

uma configuração curva, com vagas para seis bicicletas para a fabricação final. Posteriormente, 

outras contribuições do modelo paramétrico foram percebidas durante a etapa de fabricação. 

Com o modelo paramétrico definido, deu-se início ao processo de materialização através da 

fabricação da maquete. A maquete foi fabricada em MDF de 3mm, com a utilização da fresadora 

CNC. Além de uma melhor visualização da forma e funcionamento do bicicletário, através da 

maquete foi possível verificar questões estruturais e o próprio processo de montagem. As dimensões 

e disposições dos bicicletários foram conferidos com o uso de modelos de bicicletas em escala 

reduzida, fabricados em dayfoam (Figura 57).  

No que diz respeito às questões estruturais, verificou-se a necessidade de cada peça horizontal 

de travamento, para inclusão ou exclusão de travas em determinados pontos. Além disso, a 

montagem da maquete antecipou questões de logística para a montagem em escala real, pois foi 

percebida a necessidade de se posicionar primeiro todos os perfis verticais, encaixados a uma única 

peça horizontal de travamento, para apenas posteriormente serem encaixadas as outras travas, uma a 

uma.  
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Figura 57 – Registros do processo de fabricação da maquete em fresadora CNC e resultado final.  

  

Fonte: Oficina Digital – DAU-UFC, 2015 

 

Quando se tentou na maquete encaixar todas as travas horizontais a um único perfil vertical, 

não foi possível coincidir o encaixe dos outros perfis, em função de sua distribuição espacial curva. 

Assim, os testes de montagem da maquete permitiram antecipar a solução de uma questão que 

poderia ser um complicador maior, caso encontrada apenas na execução em escala real.   

Após a fabricação da maquete, também foi confirmada a escolha do material para a execução 

do objeto final: placas em OSB (Oriented Strand Board) de 14mm, comumente utilizadas em 

painéis como tapume. A escolha se deu por questões de custo e possibilidades de corte da fresadora. 

Para garantir a espessura necessária para manter as condições autoportantes dos perfis verticais, 

optou-se por colar duas placas de OSB, resultando em um total de 28mm. Definida a espessura das 

peças finais, foram realizados testes de encaixe com pequenos retalhos em OSB para verificar a 

necessidade de folgas no recorte das travas horizontais.    

Antes de dar início às peças finais, foi realizada a fabricação de um único perfil em escala 1:1 

para testar o resultado em dimensões reais. A partir do teste, foi percebido que a curva referente ao 

banco havia ficado com a parte superior relativamente baixa, quando comparada a pessoas de 

diferentes estaturas. Considerando-se que o objeto final realmente se tornaria mobiliário da 

universidade e utilizado por estudantes de perfis diversos, optou-se por redesenhar a curva com as 

alterações ergonômicas necessárias. Nesse caso, o uso do modelo paramétrico trouxe uma 

contribuição importante, pois, após a correção dos três perfis principais desenhados no Rhino, toda 

a lógica estabelecida no algoritmo do Grasshopper se manteve inalterada, o que evitou um grande 

retrabalho.  

Por outro lado, ao elevar a altura da curva do banco, os perfis verticais readequados se tornaram 

maiores e ultrapassaram à área de trabalho da fresadora. Optou-se por dividir o perfil em três partes, 
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fabricadas separadamente, e criar um sistema de encaixe macho-fêmea, reforçado por parafuso 

(Figura 58). 

Figura 58 – Sistema de encaixe macho-fêmea. 

 
Fonte: Romcy, Moreira e Vieira, 2016 

 

 Essa alteração foi realizada nas curvas de cada peça, já exportadas para o Rhino, por se tratar 

de uma adequação específica voltada para o processo de fabricação. As peças foram organizadas em 

plano de corte, visando o mínimo possível de desperdício de OSB, sendo utilizadas 23 placas no 

total. O processo de corte na fresadora durou em média uma hora por placa de OSB. Cada peça foi 

cortada em pares e posteriormente colada com cola branca, para atingir a espessura especificada. 

Como as placas OSB possuem uma face de cor verde, houve o cuidado de posicioná-las na fresa de 

modo a garantir que cada peça tivesse duas metades espelhadas que, quando coladas, voltassem sua 

face verde para o lado de dentro (Figura 59). 

 
Figura 59 – Processo de fabricação das peças em placa OSB e fresadora CNC.  

 
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 
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 Antes de serem coladas, todas as peças foram revestidas com verniz nas faces externas para 

garantir uma maior durabilidade, considerando que o bicicletário seria posicionado ao ar livre. 

Todas as peças foram numeradas em ordem de montagem, diferenciando perfis verticais (V01, 

V02…) e travamentos horizontais (H01, H02…). À medida em que as peças foram fabricadas, 

coladas e envernizadas, buscou-se um ordenamento prévio seguindo a numeração para facilitar o 

processo posterior de montagem. Ao longo da etapa de fabricação, foram realizados testes parciais 

com a montagem de algumas peças para garantir que não ocorressem contratempos durante o 

processo final. Confirmou-se a sequência de montagem antes verificada na maquete: 

posicionamento inicial de todos os perfis verticais, encaixados a uma única peça horizontal de 

travamento, e o posterior encaixe das outras travas, uma a uma (Figura 60).  

 
Figura 60 – Processo de revestimento, organização e teste de montagem com as peças, a medida em que eram 

fabricadas.  

   

Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

Como local para a implantação do bicicletário, optou-se pelo pátio central do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo, por se tratar de uma área com espaço amplo, bem localizada e bastante 

utilizada. Atentou-se para o percurso feito a pé pelo ciclista e os espaços de giro necessários para a 

bicicleta, antes de posicioná-la nas vagas.  

O processo final de montagem foi realizado em duas tardes e incluiu: 1. o deslocamento das 

peças para o pátio e sua organização por ordem de numeração; 2. a montagem do bicicletário 

dividido em duas equipes (lateral do banco e lateral do bicicletário); 3. a montagem conjunta das 
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duas laterais com o aparafusamento da extremidade superior de cada perfil (divididos na etapa de 

fabricação); 4. aplicação final de verniz para reforçar a proteção contra intempéries (Figura 61). 

 
Figura 61 – Processo final de montagem do bicicletário, confirmando-se a estratégia verificada na maquete.  

   
 

Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 
Figura 62 – Bicicletário finalizado e em uso por estudantes da instituição.  

 

 
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

Assim, o experimento trouxe como resultados não apenas o bicicletário, atualmente utilizado 

no DAU-UFC (Figura 62), mas contribuições práticas quanto ao uso da modelagem paramétrica e 
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fabricação digital no processo de projeto, além de possíveis dificuldades de sua aplicação desde à 

concepção de um objeto à execução em escala real.  

Esse conhecimento foi essencial para compreender as especificidades da introdução da 

abordagem paramétrica no processo de projeto, contribuindo para os experimentos didáticos, 

durante a proposição de atividades, orientação dos estudantes e identificação de dificuldades. 

4.2. Curso de extensão (20 horas) (UFC) 

O curso de extensão “Modelagem Paramétrica aplicada à Arquitetura e Design” foi realizado a 

partir de um projeto de extensão, desenvolvido junto ao Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão 

em Projeto Digital da UFC (LED-UFC). Essa etapa deu início ao desenvolvimento de material 

didático e exercícios, com foco na ferramenta e na compreensão da lógica paramétrica, 

possibilitando uma posterior coleta de feedback com os participantes, que incluíram estudantes e 

profissionais. 

Por se tratar de um curso introdutório, estipulou-se uma carga horária de 20 horas, distribuída 

nas seguintes atividades:  

a) Introdução teórica sobre o tema, com apresentação de exemplos práticos e visita à Oficina 

Digital da UFC (2 horas);  

b) Desenvolvimento de exercícios de modelagem, utilizando exemplos aplicáveis à arquitetura 

e/ou design, com foco na ferramenta e compreensão lógica do objeto modelado (15 horas).  

c) Exercício final de leitura e descrição lógica de um objeto previamente estabelecido. Os 

participantes deveriam compreender e descrever determinado objeto a partir de seus parâmetros, 

através de diagramas e croquis (3 horas).  

A introdução teórica sobre o tema buscou esclarecer conceitos e apresentar aplicações práticas 

em exemplos de arquitetura e design. A visita à Oficina Digital apresentou alguns equipamentos e 

processos de fabricação auxiliada por computador, além de exemplificar como a oficina vem sendo 

utilizada em trabalhos de pesquisa e disciplinas na UFC.  

Como ferramenta utilizada para a modelagem paramétrica, foi selecionado o Grasshopper – 

editor de programação visual, desenvolvido por David Rutter na companhia Robert McNeel & 

Associates como plug-in para o software Rhinoceros 3D. Como mencionado no referencial teórico 

(item 2.2 e 2.3.1), a escolha de editores de programação visual visa à redução de dificuldades, pois 

se tratam de linguagens de programação que incorporam interfaces visuais como diagramas, ícones 

ou ações realizadas por objetos gráficos, o que permite uma maior facilidade ao usuário sem 

familiaridade com programação (Vaz, 2011). Ao longo da pesquisa bibliográfica e visitas de campo, 
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o Grasshopper foi o software mais mencionado na aplicação de modelagem paramétrica em 

arquitetura e design. 

A proposta dos exercícios foi organizada com um aumento gradativo de complexidade, no 

intuito de contextualizar a apresentação dos recursos mais utilizados do Grasshopper, a partir da 

construção dos modelos.  

Ao final do curso, o exercício de leitura e descrição lógica do objeto buscou garantir uma 

compreensão da abordagem paramétrica por parte dos participantes para além das ferramentas 

digitais. Esse exercício foi proposto considerando a premissa de que um dos aspectos fundamentais 

para a introdução dos processos paramétricos no ensino de projeto é uma mudança de olhar sobre o 

objeto projetado, considerando o pensamento sistêmico. Nesse contexto, a abordagem sistêmica 

auxilia o raciocínio paramétrico ao direcionar seu foco para o entendimento das relações entre as 

partes que compõem o objeto projetado, e as propriedades resultantes dessas relações.  

O curso contou com a participação de dois instrutores (a pesquisadora e um estudante de 

arquitetura em Trabalho Final de Graduação) e dois monitores (um estudante de arquitetura e um 

estudante de design). A turma foi formada por 14 participantes, sendo 7 estudantes de graduação e 7 

profissionais.  

Na primeira aula, cerca de 50% da turma afirmou ter tido algum contato anterior com 

modelagem paramétrica, por iniciativas pessoais. Apenas um participante já havia participado de 

um Workshop sobre o tema. 

Como material didático, foi desenvolvida uma apostila, contendo uma introdução teórica e a 

lista de exercícios a serem desenvolvidos em sala de aula para o aprendizado da ferramenta. A 

introdução teórica contextualizava o tema, trazendo conceitos relacionados à modelagem 

paramétrica e sua introdução no processo de projeto. 

A lista de exercícios buscou abranger desde tópicos introdutórios, como elementos básicos de 

geração da forma (ponto, linhas, planos, superfícies) e operações de transformação (rotação, 

translação, escala), até aqueles mais específicos como manipulação de dados (série, listas, árvores 

de dados). Os modelos foram baseados em tutoriais e manuais disponibilizados na internet, 

edifícios/objetos existentes e na experiência dos próprios instrutores.  

Cada exercício foi apresentado em uma descrição geral sobre o processo de construção da 

forma em texto e ilustração; um passo-a-passo detalhado da construção do algoritmo com 

especificação de cada comando; e uma imagem geral da estrutura do algoritmo em formato A3. A 

figura 63 mostra o exercício 01 como exemplo, contendo a ilustração da construção do modelo 

passo-a-passo e a estrutura geral do algoritmo referente. 
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Figura 63 – Imagens do exercício 01, contendo o processo ilustrado da construção da forma, e seu respectivo algoritmo. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Em sala de aula, ainda foram apresentados exemplos de obras de arquitetura e/ou design que 

utilizassem a mesma lógica aplicada ao modelo desenvolvido durante o exercício. No caso do 

exercício 01, por exemplo, foram apresentadas as obras: Turning Torso, do arquiteto Santiago 

Calatrava, e BBI Info-Tower, do escritório Kusus + Kusus Architekten. 

Os participantes desenvolveram em sala de aula os 7 exercícios propostos na apostila, ao longo 

de 5 aulas com 3 horas cada (Figura 64). Enquanto um dos instrutores explicava o passo-a-passo do 

algoritmo em aula expositiva, um instrutor e um monitor tiravam dúvidas individuais. O segundo 

monitor ficava responsável pelo registro do processo, o que incluía as principais dificuldades 

percebidas junto aos participantes. 

 
Figura 64 – Exemplo de exercício desenvolvido pelos participantes em sala de aula – simulação de sombra com cobogó 

paramétrico. 

 
Fonte: Autoria própria, 2015 
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No último dia do curso, foi realizado o exercício de leitura e descrição lógica do objeto, onde 

utilizou-se o bicicletário desenvolvido pelo grupo de estudos e realizado durante as férias (item 4.1).  

Inicialmente, foi realizada uma rápida apresentação do processo de desenvolvimento do 

bicicletário, com imagens do modelo digital e uma maquete em MDF produzida na Oficina Digital. 

Ao longo da aula, os participantes deveriam deduzir e descrever a lógica compositiva do bicicletário 

através de diagramas e croquis, com auxílio das imagens do modelo digital e maquete (Figura 65). 

 
Figura 65 – Participantes utilizam a maquete do bicicletário para compreender e discutir sua descrição lógica. 

   
Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Por fim, os participantes discutiram coletivamente sobre suas conclusões e os instrutores 

apresentaram a lógica utilizada, através do algoritmo do modelo paramétrico que resultou na 

composição final do bicicletário. 

Como coleta de feedback sobre a experiência didática, foram realizados registros parciais ao 

longo do curso, discussão de encerramento no último dia e aplicação de questionário online. Os 

principais aspectos observados foram: 

a) Quais as principais dificuldades demonstradas pelos participantes; 

b) Quais materiais didáticos e atividades desenvolvidas tiveram maior contribuição para o 

entendimento do tema; 

c) Quais as vantagens percebidas pelos participantes quanto à utilização da modelagem 

paramétrica no processo de projeto; 

d) Críticas e sugestões colocadas para futuras aplicações. 

Os registros do curso em andamento e a discussão de encerramento com os participantes no 

último dia permitiram levantar as considerações a seguir. 

Quanto à ferramenta, as dúvidas mais comuns envolviam o modo de trabalhar as características 

do objeto a partir de dados de entrada (input), e de organizar o fluxo de informações ao longo do 

algoritmo. Por terem experiência apenas com meios de representação tradicionais, os participantes 

estranhavam a necessidade de explicitar certas informações na estruturação do algoritmo para o 
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correto funcionamento do modelo. Comandos que envolviam listas e árvores de dados traziam as 

maiores dificuldades. 

Sobre o material didático desenvolvido, a imagem geral da estrutura do algoritmo em formato 

A3 foi o auxílio mais utilizado como referência no decorrer das aulas. A descrição passo-a-passo 

colocada na apostila geralmente era consultada apenas por aqueles que chegavam atrasados. Porém, 

mesmo em casos de atraso, alguns participantes afirmaram preferir apenas prestar atenção à 

explicação do instrutor. Nesse caso, a explicação a partir da lógica de construção do objeto se 

mostrou mais didática e compreensível que uma descrição passo-a-passo dos comandos. 

A opinião sobre o exercício final de leitura e descrição lógica do bicicletário reforçou essa 

conclusão. Durante a discussão de encerramento, os participantes ressaltaram a importância da 

mudança de olhar para além do aprendizado da ferramenta, sugerindo que o exercício de leitura do 

objeto fosse realizado o quanto antes dentro do curso. 

Como sugestões para material didático, foram colocados: 1. glossário com os principais 

comandos utilizados; 2. imagem geral do algoritmo em A3, com comentários sobre o que cada 

comando faz, em substituição do passo-a-passo descrito em texto; 3. mais imagens com as etapas do 

modelo sendo construído. 

O questionário incluiu questões sobre a caracterização do participante, avaliação do curso 

(exigido pelo projeto de extensão) e compreensão acerca da modelagem paramétrica. Sua aplicação 

foi realizada por e-mail, com retorno de 7 respondentes (amostra de 50%). As considerações 

levantadas são descritas a seguir. 

O curso cumpriu o objetivo proposto de introdução ao tema e foi considerado excelente (67%) 

ou bom (33%) pela avaliação dos participantes. 

Como vantagens da utilização da modelagem paramétrica, os respondentes colocaram: 1. o uso 

de um raciocínio mais lógico; 2. novas possibilidades de representação, estratégias projetuais e 

soluções, que dificilmente seriam possíveis por meios convencionais; 3. agilidade para a realização 

de alterações após estruturado o modelo. 

Como dificuldades, foi destacada a adaptação a uma nova ferramenta, que está relacionada a 

um modo diferente de projetar e representar. 

Por fim, tanto na discussão de encerramento quanto nos questionários, os participantes 

sugeriram uma maior carga horária para o curso ou módulos posteriores mais avançados para o 

aprofundamento do tema. 

A partir da aplicação do curso de extensão e suas considerações posteriores, foi possível 

estabelecer diretrizes metodológicas parciais para a introdução da abordagem paramétrica no ensino 

de projeto e reflexões sobre exercício e material didático.  
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Apesar da necessidade de se ensinarem novas ferramentas, a mudança de olhar sobre o objeto 

projetado se mostrou fundamental para a compreensão da modelagem paramétrica. Assim, além de 

exercícios introdutórios sobre ferramentas de programação visual, devem ser previstas atividades 

que envolvam a leitura e descrição lógica dos objetos a serem modelados. Mais que o conhecimento 

dos comandos, as atividades devem prever a capacidade de reconhecer características 

fixas/variáveis de um objeto e estruturar sua descrição a partir de algoritmos e possíveis parâmetros. 

No que diz respeito à ferramenta, comandos que envolvam a manipulação de listas e árvores de 

dados exigem maior atenção, exatamente pelo desafio de se trabalhar as características do objeto a 

partir de dados de entrada (input), e organizar o fluxo de informações ao longo do algoritmo. 

Como material didático, destacaram-se positivamente: 1. Explicação em sala de aula do 

algoritmo, a partir da lógica de construção do objeto/modelo, e não apenas comandos passo-a-

passo; 2. Imagem geral do algoritmo em A3; 3. Imagens processuais com as etapas do modelo 

sendo construído. 

Tais diretrizes orientaram a proposta das disciplinas optativas, aplicadas como experimento 

didático de longa duração. Além de apresentar uma maior carga horária, que se mostrou necessária 

com a conclusão do curso de extensão, as disciplinas optativas se diferenciam por incluir exercícios 

que envolvam concepção projetual. Assim, além do aprendizado da ferramenta, leitura e descrição 

lógica de objetos/obras existentes, as disciplinas optativas exigiriam dos estudantes a aplicação da 

abordagem paramétrica em um exercício prático de projeto. 

4.3. Disciplinas Optativas (UFC) 

As disciplinas optativas tiveram como objetivo a investigação da abordagem paramétrica no 

ensino de projeto através de uma aplicação prática, incluindo estudantes dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo/Design. Contribuiu para a pesquisa no desenvolvimento e investigação das diretrizes 

metodológicas pretendidas, envolvendo reflexões teóricas, uso da ferramenta e aplicação em atelier 

de projeto. A coleta de dados ocorreu através de observação, registros parciais ao longo das 

atividades, análise dos resultados dos trabalhos e aplicação de questionário ao final de cada 

disciplina. 

As disciplinas “Espaço e Forma 3” (EF3) e “Modelagem Paramétrica e Fabricação Digital” 

(MPFD) são optativas previstas para ambos os cursos (Arquitetura e Urbanismo/Design) e, a partir 

do reconhecimento de demanda para o semestre 2015.2, surgiram como uma oportunidade para a 

aplicação da pesquisa, em parceria com o docente responsável. A partir do horário para o qual 

foram ofertadas, EF3 teve como público alvo as turmas de Arquitetura e Urbanismo, enquanto 

MPFD visou às turmas de Design.  
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A partir do levantamento teórico e empírico, somado às experimentações anteriores (grupo de 

estudos e curso), algumas diretrizes embasaram a definição do conteúdo programático e exercícios 

para ambas. 

A primeira considera os princípios da “aprendizagem baseada em problemas” e do “ensino 

prático reflexivo” (item 2.3), onde os estudantes são levados a resolver questões ou desafios que 

criem a necessidade de se conhecer o conteúdo, adquirir habilidades, e praticar a colaboração e a 

comunicação, em processos de avaliação que observem o pensamento crítico. Porém, essas questões 

devem prever uma apropriação gradativa do tema, iniciando com o reconhecimento e aplicação de 

operações padrão, que levem o estudante a raciocinar sobre problemáticas características do 

processo, até torna-lo capaz de enfrentar novas formas de compreensão e ação. Nesse caso, as 

disciplinas deverão prever desde o estudo de conceitos introdutórios e ferramentas, até sua 

aplicação e reflexão em atividades práticas que envolvam a resolução de situações problema. 

A segunda consiste em trabalhar a abordagem paramétrica, tanto a partir da ferramenta 

(domínio do software) quanto da leitura e descrição lógica dos objetos a serem projetados, 

envolvendo as mudanças trazidas com o pensamento paramétrico. Assim, além de exercícios 

introdutórios sobre ferramentas de programação visual, devem ser previstas atividades que 

desenvolvam a habilidade de reconhecer características fixas/variáveis de um objeto e estruturar sua 

descrição a partir de algoritmos e possíveis parâmetros (pensamento sistêmico e algorítmico).  

A terceira inclui a orientação dos estudantes para o uso de processos de representação híbridos, 

incentivando-os a trabalhar a modelagem paramétrica em conjunto com croquis e modelos físicos. 

Nesse caso, a fabricação auxiliada por computador e o uso dos laboratórios como espaços de apoio 

são fundamentais para as atividades. 

Como material de consulta sobre o software Grasshopper, foram disponibilizados para os 

alunos sites e tutoriais gratuitos disponíveis na internet, incluindo o material desenvolvido pelo 

ModeLab
28

 e Digital Tool Box
29

.   

Cada disciplina será apresentada a seguir, incluído a programação prevista, desenvolvimento 

das atividades e resultados dos exercícios. A aplicação dos questionários junto aos estudantes será 

apresentada em um último item, assim como a análise geral acerca de ambas as disciplinas.  

4.3.1.  Espaço e Forma 3 (EF3) 

A ementa prevista para a disciplina EF3 inclui o seguinte: “Disciplina de conteúdo variável. 

Deverá servir como apoio ou complementação à Matéria Percepção e Representação. Novos meios 

de representação da forma e do espaço construído. Os processos de criação da forma e do espaço na 

                                                           
28

 http://modelab.is/grasshopper-primer/ 
29

 http://digitaltoolbox.info/ 
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contemporaneidade. Questões concernentes ao estudo da forma e do espaço contemporâneo na 

arquitetura. Novos processos de criação e ferramentas de representação do espaço construído.”  

A introdução à abordagem paramétrica e suas interfaces com fabricação auxiliada por 

computador se mostraram coerentes com à ementa, considerando a flexibilidade de conteúdo e sua 

relação com novos meios/processos voltados para questões contemporâneas do estudo do espaço e 

forma. 

A turma foi composta de 16 estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, devido à 

disponibilidade de horário (quartas, às 18h00 – 22h00). A carga horária incluiu 64 horas/aula, que 

foram distribuídas em 3 etapas, considerando os princípios apresentados: 1. referencial teórico e 

estudo de projetos que envolvessem os conceitos abordados; 2. ferramentas e sua aplicação no 

processo de concepção, com o desenvolvimento de algoritmos a partir de obras existentes; 3. 

experimentação projetual com proposição de solução arquitetônica para situação problema e 

fabricação de maquete. Buscou-se direcionar metade da carga horária para a atividade projetual, 

enquanto a outra metade foi dividida por igual entre as etapas anteriores, estabelecendo-se a 

seguinte programação: 

a) UNIDADE 01 (16 horas) – Investigação Conceitual. Parametricismo. Processos 

Generativos. Personalização em Série. Superfícies Complexas. Exercício 01 – Seminário: Projeto. 

b) UNIDADE 02 (16 horas) – Processos de concepção. Dispositivos. Ferramentas. Estudo de 

caso. Exercício 02 – Seminário: Algoritmo. 

c) UNIDADE 03 (32 horas) – Experimentação Projetual. Definição da implantação. 

Prototipagem. Exercício 03 – Proposição da solução arquitetônica para situação problema, a partir 

do modelo paramétrico. Fabricação de maquete. 

As aulas foram realizadas no LABCAD, espaço com 20 computadores e datashow, permitindo 

exposição de conteúdo e uso de softwares. A Oficina Digital também deu suporte à disciplina na 

etapa de fabricação das maquetes ao final do período. Os estudantes contaram com o 

acompanhamento de dois professores: o professor responsável pela disciplina e a doutoranda da 

presente pesquisa. 

É importante ressaltar que logo no início do semestre a universidade passou por um período de 

greve e o calendário precisou ser reajustado, incluindo recesso de final de ano e carnaval. Apesar da 

quantidade de horas não ter sido reduzida, houve uma ruptura no ritmo das atividades, 

principalmente no início e no final da disciplina. A seguir, cada etapa será descrita em maiores 

detalhes, incluindo atividades e exercícios previstos, assim como exemplos de resultados dos 

estudantes.  
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A Unidade 01 incluiu 3 aulas com o referencial teórico, introdução ao software e estudo de 

obras que se utilizassem dos conceitos abordados.  

Nas duas primeiras aulas, houve apresentação de vídeos, discussão de textos e um primeiro 

contato com o software Grasshopper para ambientação com a área de trabalho e compreensão da 

lógica de um algoritmo. Para tanto, foram realizados exercícios com superfícies regradas, como 

paraboloide e hiperboloide (Figura 66). A estratégia utilizada foi, após a realização de um primeiro 

exercício passo-a-passo, apresentar a imagem final com outros exemplos e estabelecer um tempo 

para que os estudantes deduzissem o algoritmo. Ao final da aula, o algoritmo de cada exemplo era 

discutido em conjunto com a turma e descrito em uma solução final.  

 
Figura 66 – Exemplo de superfícies regradas trabalhadas no Grasshopper como introdução à ferramenta. 

 
Fonte: Autoria própria, 2015 

 

A 3a aula foi dedicada à pesquisa e orientação em sala de aula para o Exercício 01: identificar e 

analisar projetos de arquitetura e/ou urbanismo que se utilizassem de processos paramétricos e já 

tivessem sido executados (ou se encontrassem em execução). 

A análise dos projetos deveria vislumbrar os seguintes critérios:  

a) Como a abordagem paramétrica foi aplicada no desenvolvimento do projeto – contribuições 

para o processo, parâmetros identificados, opções geradas, solução final adotada; 

b) Descrição lógica do objeto projetado – quais partes compõem o objeto, como as partes se 

relacionam, quais as características fixas e variáveis; 

c) Interfaces com processo de fabricação auxiliados por computador – prototipagem rápida 

e/ou fabricação digital. 

Nesse caso, a atividade proposta tinha como objetivos: 1. formar um repertório de soluções 

como referências sobre os temas estudados; 2. compreender as mudanças trazidas pela utilização da 

abordagem paramétrica, não apenas como ferramenta, mas como lógica projetual; 3. desenvolver a 

capacidade de identificar e analisar o uso de processos paramétricos em projeto, incluindo 

potenciais e aplicações.  
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As equipes possuíam 3-4 integrantes, sendo apresentada uma obra por estudante. A atividade 

foi entregue por meio de seminário, em formato de slides.  

A turma colocou 16 obras para compor um repertório sobre os temas abordados, incluindo 

estudo de alternativas, simulação, algoritmos genéticos, BIM e prototipagem/fabricação digital.   

A figura 67 apresenta algumas obras selecionadas pelos estudantes: 30 St Mary Axe (Foster + 

Partners); Centro Pompidou – Metz (Shigeru Ban) e Watercube – National Swimming Center (PTW 

Architects, ARUP, CSCEC). 

 
Figura 67 – Exemplos de obras apresentadas pelos estudantes no Exercício 01 de EF3: 30 St Mary Axe (a); Centro 

Pompidou de Metz (b) e Watercube (c) 

 

(a) (b)   

(c)  
Fonte: Sites dos escritórios responsáveis

30
, 2016 

 

A Unidade 02 incluiu 4 aulas para o aprofundamento sobre a ferramenta Grasshopper e leitura 

da lógica de obras existentes, além do desenvolvimento do Exercício 02. 

O Exercício 02 incluiu a análise de projetos paramétricos e desenvolvimento de algoritmos. 

Essa atividade foi composta de duas etapas: 1. selecionar um projeto de arquitetura/urbanismo que 

utilizasse processos paramétricos, analisando o algoritmo desenvolvido pelos projetistas; 2. 

selecionar uma obra arquitetônica e representá-la parcialmente em um modelo paramétrico, com o 

                                                           
30

 (a) http://www.fosterandpartners.com/projects/30-st-mary-axe/  

   (b) http://www.shigerubanarchitects.com/works/2010_centre-pompidou-metz/index.html 

   (c) http://www.ptw.com.au/ptw_project/watercube-national-swimming-centre/ 
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desenvolvimento de algoritmo e estudo de variáveis. Essa 2ª etapa foi baseada no trabalho final da 

disciplina “Informática Aplicada III: CAD no Processo Criativo”, vista na visita de campo realizada 

na FEC-UNICAMP (item 3.5.1). 

Com o desenvolvimento do Exercício 02, buscou-se atingir os seguintes objetivos: 1. 

aprofundar a compreensão dos estudantes sobre a abordagem paramétrica, a partir da análise de 

projetos e seus respectivos algoritmos; 2. estudar ferramentas disponíveis para modelagem 

paramétrica, a partir do desenvolvimento de algoritmos para a representação de obras existentes.  

As duas primeiras aulas trouxeram atividades em sala, envolvendo tanto o uso do Grasshopper 

quanto a leitura da lógica de objetos. A atividade envolvendo o Grasshopper incluiu o 

desenvolvimento de dois modelos paramétricos: uma parede senoidal de tijolos desencontrados, 

baseada na Iglesia del Cristo Obrero de Eladio Dieste, e uma superfície retorcida a partir da rotação 

de suas seções, baseada no Turning Tower de Santiago Calatrava (Figura 68). Para tanto, adotou-se 

a estratégia de apresentar o algoritmo para os estudantes em uma descrição geral e estabelecer um 

tempo em sala para que eles tentassem reproduzi-lo, tirando dúvidas individuais. 

 
Figura 68 – Modelos utilizados como exercício em sala de aula, para o treinamento com o software Grasshopper 

   
Fonte: Autoria própria, 2015 

 

A atividade de leitura de um objeto incluiu a dedução e descrição da lógica compositiva do 

bicicletário desenvolvido na etapa do grupo de estudos (item 4.1). Os estudantes utilizaram 

diagramas e croquis, e a dinâmica seguiu a mesma realizada anteriormente no curso de extensão 

(item 4.2).   

Após as atividades genéricas, as duas aulas posteriores foram dedicadas à realização do 

Exercício 02 e orientação em sala, onde cada equipe selecionou duas obras: a que gostariam de 

apresentar através de um algoritmo já existente e a que iriam parametrizar, desenvolvendo o próprio 

algoritmo. A turma se dividiu em 5 equipes de 3-4 integrantes e as dúvidas quanto ao Grasshopper 

foram direcionadas caso a caso para cada trabalho.  
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As obras selecionadas para a 1ª etapa do trabalho (interpretar e apresentar um algoritmo 

existente) incluíram: 1. Beijing National Stadium (Herzog & de Meuron); 2. Free Railway 

International Competition (Poznan, Polônia); 3. GridShell (Workshop Gridshell Digital Tectonics); 

4. Allianz Arena (Herzog & de Meuron); 5. Kaohsiung Stadium (Toyo Ito). Nesse caso, a maior 

dificuldade para as equipes foi encontrar exemplos com algoritmos disponíveis.  

As obras selecionadas para a 2ª etapa (desenvolvimento do modelo paramétrico/algoritmo de 

uma obra existente) incluíram: 1. Catedral de Brasília (Oscar Niemeyer); 2. Residência em 

Tijucopava (Marcos Acayaba); 3. Yusuhara Wooden Bridge Museum (Kengo Kuma & Associates); 

4. Sesc Pompéia (Lina Bo Bardi); 5. Catedral Gótica.  

Através da observação ao longo dos atendimentos, percebeu-se que a maioria das equipes 

começou a modelar as obras direto pela estruturação do algoritmo e tiveram dificuldades em 

entender a lógica de sua descrição. A maior dúvida consistiu em decidir quais características da obra 

deveriam ser transformadas em parâmetros e muitos estudantes tentavam reproduzir o mesmo 

raciocínio da modelagem direta, característica de softwares como SketchUp. 

Como exemplo da 2ª etapa do trabalho, onde os estudantes desenvolveram seus próprios 

algoritmos, destacou-se a equipe que investigou as catedrais góticas (Figura 69). Ao colocarem 

como desafio uma interpretação geral das catedrais no estilo gótico, e não apenas uma em 

específico, os integrantes se propuseram a reconhecer e descrever as principais características 

comuns a um conjunto de obras que seguem a mesma lógica. Dessa forma, foi possível evitar a 

tendência de procurar modelar determinada solução tal qual ela é (modelagem direta) antes de 

reconhecer suas características fixas e variáveis.  

 
Figura 69 – Exemplo de modelo paramétrico desenvolvido para representar elementos comuns a uma catedral gótica 

(Exercício 02 da disciplina EF3) 

 
Fonte: Trabalho realizado pela equipe composta por Crysna Arruda, Leonardo Luna e Rafael Fiuza, 2015 
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Foram trabalhadas características como modulação em planta baixa, nave central, nave lateral, 

deambulatório, abóbada de aresta e arco ogival, estabelecendo-se parâmetros para variar altura, 

largura e comprimento das naves, quantidade de naves, altura da abóbada e número de abóbadas no 

deambulatório.  

Com a conclusão das Unidades 01 e 02 da disciplina, esperou-se ter oferecido embasamento 

para os estudantes quanto ao referencial teórico, uso do Grasshopper e mudança da lógica de 

leitura/descrição de objetos a partir da abordagem paramétrica.  

Assim, foi dado início à Unidade 03, correspondente à etapa de atelier e desenvolvimento de 

uma solução de projeto com a utilização de modelagem paramétrica e prototipagem digital. Para 

tanto, o Exercício 03 foi composto das seguintes etapas:   

a) Definição do problema de projeto, área de intervenção e brainstorm. 

b) Estudos iniciais, conceito, croquis e definição de possíveis parâmetros; 

c) Desenvolvimento do projeto e modelagem; 

d) Fabricação do modelo físico – maquete; 

e) Revisão da solução proposta e possíveis alterações; 

f) Definição da proposta final. 

Novamente, os estudantes se dispuseram em equipes de 3-4 integrantes e deveriam entregar o 

projeto ao final da disciplina, através de apresentação em seminário (slides), modelo paramétrico 

(Rhinoceros e Grasshopper) e modelo físico (maquete). 

A atividade final teve como objetivos: 1. aplicar a abordagem paramétrica e a prototipagem 

digital durante o processo de projeto, identificando suas possíveis contribuições na investigação de 

soluções; 2. desenvolver uma compreensão lógica do objeto projetado, considerando o uso da 

abordagem sistêmica; 3. desenvolver maior domínio sobre as técnicas e ferramentas digitais 

previamente estudadas. 

Na intenção de trazer um maior incentivo para os estudantes, optou-se por deixar o tema de 

projeto livre para que cada equipe escolhesse o que tivesse mais interesse em trabalhar, 

considerando que se tratava de uma disciplina optativa. Devido ao tempo, solicitou-se que a solução 

fosse apresentada no nível de estudo preliminar.  

Como as apresentações do Exercício 02 acabaram se estendendo por duas aulas, houve um 

atraso na Unidade 03, que contabilizou 7 aulas.  

O 1º dia contou com uma aula expositiva sobre processo de projeto, definição do tema 

escolhido para cada equipe e um estudo individual, onde cada integrante deveria propor uma 

solução própria com entrega para a aula seguinte. Nesse caso, buscou-se atingir uma dimensão 

individual de aprendizagem e participação para cada estudante.  
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No 2º dia foi possível estabelecer uma definição clara do problema de projeto que cada equipe 

iria trabalhar e discutir as soluções propostas por cada integrante, com orientação em sala de aula. 

Houve um período de recesso natalino e festas de final de ano, devido à greve, solicitando-se 

que as equipes iniciassem uma proposta de solução coletiva a ser desenvolvida ao longo das duas 

aulas seguintes (3º e 4º dias), como atividade de atelier. Orientações quanto ao uso do Grasshopper 

eram direcionadas caso a caso e as soluções eram discutidas por equipe.  

As duas últimas aulas (5º e 6º dias) foram voltadas para a preparação dos arquivos de corte das 

maquetes, a partir dos modelos paramétricos desenvolvidos. Os estudantes foram incentivados a 

usar o próprio Grasshopper nessa etapa e tinham como equipamentos disponíveis a cortadora a laser 

e a fresadora CNC (Oficina Digital) (Figura 70). A maioria das equipes agendou os cortes fora do 

horário de aula e apenas uma delas não terminou o arquivo de corte a tempo para a finalização do 

trabalho. Como material, foram utilizadas principalmente chapas de MDF e de isopor.  

 
Figura 70 – Etapa de fabricação e montagem das maquetes, realizada na Oficina Digital 

 
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

No 7º e último dia, os projetos do Exercício 03 foram apresentados ao longo da aula e a 

disciplina foi encerrada com comentários e aplicação dos questionários.  

Os temas que as equipes selecionaram para o Exercício 03 incluíram:  

a) Abrigo de parada de ônibus, considerando orientação para as vias, insolação e ventilação; 

b) Espaço de convivência e descanso, através de módulos que deveriam ser distribuídos 

considerando a existência de árvores e a poligonal da área de intervenção; 

c) Solução de parklet que considerasse coberta, bancos e vegetação; 

d) Proposta de pavilhão que considerasse coberta, variação de pé direito, espaços abertos e 

fechados; 

e) Espaço de descanso baseados no conceito de “casulos” e “casa na árvore”, considerando 

envoltória, estrutura e acessos.  
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Dentre as principais dificuldades observadas junto aos estudantes, percebeu-se a falta de tempo 

para investigar e descrever todos os parâmetros pretendidos inicialmente por cada equipe, além do 

desafio de transpor a abstração geométrica dos modelos paramétricos para a realidade construtiva, 

tanto na fabricação das maquetes quanto na representação de uma solução final. 

Como exemplo de resultado do Exercício 3, será apresentado o trabalho da equipe que 

desenvolveu um espaço de descanso composto de módulos, cuja localização deveria considerar a 

poligonal do terreno e a distribuição das árvores existentes. Cada módulo corresponde a uma 

estrutura de coberta, com área e apoios prevendo o espaçamento adequado para a amarração de 

redes.  

A princípio a equipe pretendia estabelecer a estrutura da coberta a partir de 3 catenárias, porém 

a fabricação da maquete auxiliou na revisão da solução, que passou adotar 4 catenárias e uma malha 

estrutural com painéis vazados.  

A Figura 71 apresenta imagens da maquete com a solução inicial, representando um exemplo 

de poligonal de terreno, estrutura esquemática dos módulos, localização das árvores e escala 

humana.  

 
Figura 71 – Maquete de um dos trabalhos desenvolvidos para o Exercício 03 da disciplina EF3 

 
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

A Figura 72 mostra a solução revisada para o módulo da coberta, composto por 4 catenárias e 

uma malha estrutural com painéis vazados.  

O trabalho foi selecionado para a exposição de trabalhos acadêmicos do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo (2016.1) como representante da disciplina EF3. Maiores detalhes sobre o seu 

desenvolvimento podem ser vistos no banner realizado pela equipe, disposto no Anexo G.  
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Figura 72 – Solução de coberta revisada para o módulo desenvolvido no Exercício 03 da disciplina EF3 

 

Fonte: Trabalho realizado pela equipe composta por Ana Roldan, Elisa Carvalho e Sarah Farias, 2015 

4.3.2.  Modelagem Paramétrica e Fabricação Digital (MPFD) 

A ementa prevista para a disciplina MPFD inclui o seguinte: “Conceitos de design generativo, 

design algorítmico e modelagem paramétrica. Ferramentas digitais para a concepção do projeto 

paramétrico. Conceitos de prototipagem rápida e fabricação digital. Tecnologias de materialização 

digital: sistemas aditivos, subtrativos e formativos. Exemplos de aplicação: maquetes 

arquitetônicas, protótipos funcionais, mobiliário e elementos construtivos. Desenvolvimento de um 

exercício de projeto e produção de um protótipo.”  

Nesse caso, a introdução à abordagem paramétrica e fabricação auxiliada por computador são 

conteúdos obrigatórios da disciplina e precisavam ser apresentados nas mesmas proporções. O 

conteúdo programático e os exercícios seguiram as mesmas diretrizes de EF3, porém buscou-se 

agregar a etapa de materialização a todas as unidades:  1. referencial teórico e estudo de projetos 

que envolvessem os conceitos abordados; 2. ferramentas e sua aplicação no processo de concepção, 

com o desenvolvimento de algoritmos e modelos físicos, a partir de obras existentes; 3. 

experimentação projetual com proposição de projeto para situação problema e fabricação de modelo 

físico.  

A turma contou com 10 estudantes: 5 do curso de Design e 5 do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, apesar do horário ter priorizado a disponibilidade do curso de Design. A carga horária 

da disciplina prevê 64 horas/aula porém, além de sofrer interferência do período de greve, MPFD 

teve a redução de uma aula por motivo de feriado, resultando em 60 horas/aula. Novamente, o 

calendário reajustado gerou uma ruptura no ritmo das atividades, principalmente no início e final da 

disciplina.  

Assim como EF3, buscou-se priorizar mais tempo para a etapa de atividade projetual, 

estabelecendo-se a seguinte programação: 
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a) UNIDADE 01 (12 horas) – Investigação Conceitual. Parametricismo. Processos 

Generativos. Personalização em Série. Superfícies Complexas. Exercício 01 – Seminário: 

Projeto/Materialização I. 

b) UNIDADE 02 (16 horas) – Processos de concepção. Dispositivos. Ferramentas. Estudo de 

caso. Exercício 02 – Seminário: Algoritmo/Materialização II. 

c) UNIDADE 03 (32 horas) – Experimentação Projetual. Definição da implantação. 

Prototipagem. Exercício 03 – Proposição da solução arquitetônica para situação problema, a partir 

do modelo. Produção de protótipo. 

Devido à falta de disponibilidade de laboratórios no horário e o fato da turma ser pequena, as 

aulas foram realizadas em uma sala de atelier apenas com pranchetas e os estudantes utilizaram seus 

próprios notebooks para trabalhar com os softwares. Para a fabricação de modelos ao longo de todo 

o semestre foi possível contar com a Oficina Digital.  

A Unidade 01 incluiu 3 aulas para o estudo do referencial teórico, obras que se utilizassem dos 

conceitos abordados e introdução ao software e equipamentos de fabricação. Considerando que as 

aulas apresentavam 4 horas, buscou-se dividi-las em dois momentos, onde o 1º seria desenvolvido 

em sala de aula, com discussão de textos ou introdução ao Grasshopper, e o 2º ocorreria na Oficina 

Digital, para a observação de processos de fabricação e compreensão das especificidades de 

equipamentos e materiais (Figura 73).  

 
Figura 73 – Modelos fabricados na Unidade 01 de MPFD, como exemplos de processos de fabricação 

 

   
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

Para a introdução do Grasshopper, foram realizados os mesmos exercícios e estratégias 

descritas para EF3, com as superfícies regradas de paraboloide e hiperboloide. Para os processos de 

fabricação foram utilizados: cortadora a laser e a fresadora CNC como equipamentos; chapa de 
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MDF e chapa de PVC como materiais. Considerando seu caráter apenas demonstrativo, utilizou-se 

como exemplo modelos genéricos disponibilizados gratuitamente em sites da área. As 

demonstrações de fabricação tiveram início na Unidade 01 e se encerraram na Unidade 02. 

O Exercício 01 correspondeu ao mesmo formato adotado em EF3, onde os estudantes deveriam 

identificar e analisar projetos de design e/ou arquitetura que se utilizassem de processos 

paramétricos e fabricação auxiliada por computador. Por se tratar do primeiro exercício, considerou-

se importante a formação de repertório e o desenvolvimento da capacidade de análise dos 

estudantes. Em função do tamanho da turma, orientou-se que o trabalho fosse realizado em dupla ou 

individualmente, com a entrega de uma obra por integrante.  

Dentre os exemplos colocados pela turma, foram vistos estudo de alternativas, simulação, 

customização em massa e prototipagem/fabricação digital, com destaque para os diferentes 

materiais e processos utilizados. Na área de design, alguns produtos apresentados incluíram: a 

estante SoftShell (Yong Ju Lee), a luminária Cocoon Lamp (Voxel Studio) e a cadeira FabSeat 

(Evan Thomas) (Figura 74).  

 
Figura 74 – Exemplos de obras apresentadas pelos estudantes no Exercício 01 de MPFD 

(a) (b)  

(c)  

Fonte: Sites especializados na área ou dos próprios projetistas
31

, 2016 

                                                           
31

 (a) http://www.yongjulee.com/SOFTSHELF 

   (b) https://bestawards.co.nz/product/student/fabseat 

   (c) http://www.evolo.us/architecture/cocoon-lamp-voxel-studio/ 
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Apesar de ter sido prevista para 4 aulas, a Unidade 02 precisou ser ampliada para 5 aulas em 

função da complexidade do Exercício 02. Devido à importância de se incluir a fabricação auxiliada 

por computador, a atividade foi repensada em relação a EF3, e passou a ser composta pelas 

seguintes etapas: 1. apresentar um método de prototipagem e/ou fabricação digital, ilustrado a partir 

de um exemplo de design ou arquitetura; 2. selecionar um produto de design ou obra arquitetônica 

para representar parcialmente em um modelo paramétrico, com o desenvolvimento de algoritmo, 

estudo de variáveis e possibilidades de materialização.   Assim, além da apresentação de seminário 

com o algoritmo, deveria ser entregue o modelo físico do objeto parametrizado.  

As duas primeiras aulas trouxeram atividades em sala, envolvendo tanto o uso do Grasshopper 

quanto a continuidade das demonstrações de fabricação, iniciadas na unidade anterior. A atividade 

envolvendo o Grasshopper incluiu o desenvolvimento de dois modelos paramétricos: 1. uma 

superfície retorcida a partir da rotação de suas seções, também utilizada em EF3 (Figura 63), 2. um 

objeto composto por chapas vazadas, a partir da subtração de duas geometrias (Figura 75), baseado 

na estante Mob (Atelier UM+D) e na intervenção espacial Rest Hole da Universidade de Seoul 

(UTAA).  

 
Figura 75 – Modelo utilizado como exercício em sala de aula, para o treinamento com o software Grasshopper. 

 
Fonte: Autoria própria, 2015 

 

 Para tanto, o primeiro modelo teve seu algoritmo apresentado para os estudantes em uma 

descrição geral, estabelecendo-se um tempo em sala para que eles tentassem reproduzi-lo. Devido 

às dúvidas e dificuldades, o segundo modelo teve seu algoritmo apresentado passo-a-passo para que 

os estudantes reproduzissem junto com o professor, além de dada uma consulta com a solução final 

em folha A4.  

As três aulas seguintes foram dedicadas ao desenvolvimento do Exercício 02 em sala de aula, 

onde cada trabalho incluía a explicação de um tipo de processo de fabricação (aditivo, subtrativo ou 

formativo) e uma obra para parametrizar e fabricar, desenvolvendo um algoritmo próprio. A turma 

foi dividida em 6 trabalhos (dupla ou individual) e as dúvidas quanto às ferramentas e equipamentos 

foram direcionadas caso a caso.  
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As obras selecionadas para a etapa do desenvolvimento do modelo paramétrico e fabricação 

foram: 1. Estante Zeus Bookshelf (M. Marconato e T. Zappa); 2. Mobiliário da Série Truss (Carlos 

Castro e Maria José Franco); 3. Petronas Towers (Cesar Pelli); 4. Luminária Babele Lamp Lighting 

(MID); 5. Restaurante Bamboo Wing (Vo Trong Nghia); 6. Restaurante Los Manantiales (Felix 

Candela). A figura 76 mostra os modelos físicos fabricados durante a atividade descrita, com as 

respectivas obras mencionadas de 1 a 5. O trabalho da obra 6 foi o único que não teve seu modelo 

físico entregue a tempo, por dificuldades no desenvolvimento do algoritmo. 

 
Figura 76 – Modelos físicos fabricados para o Exercício 02 da disciplina MPFD.  

 
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC, 2015 

 

Com a conclusão das Unidades 01 e 02, deu-se início à Unidade 03, correspondente ao 

desenvolvimento de uma solução de projeto com a utilização de modelagem paramétrica e 

prototipagem digital. As etapas e objetivos do Exercício 03 foram os mesmos definidos para a 

disciplina EF3 (item 4.3.1), com equipes de 2-3 integrantes, devido ao tamanho da turma.  

Os estudantes ficaram livres para escolher o tema de projeto, mas sugeriu-se um mobiliário 

para o pátio do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU-UFC), a exemplo do bicicletário e 

considerando o curso de Design. Ao final do período, as equipes deveriam entregar a apresentação 

em seminário (slides), modelo paramétrico (Rhinoceros e Grasshopper) e modelo físico (maquete). 

Com o atraso do exercício anterior, a Unidade 03 contabilizou um total de 6 aulas, com a perda 

de um dia. O 1º dia contou com uma aula expositiva sobre processo de projeto, definição do tema 
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escolhido para cada equipe e início do desenvolvimento de uma solução coletiva, considerando que 

a aula seguinte só se daria após o recesso natalino, devido à greve.  

No 2º dia, foi possível estabelecer uma definição clara do problema de projeto de cada equipe e 

incentivou-se a realização de um modelo físico preliminar para testes. As aulas seguintes (3ºe 4º 

dias) foram focadas nas orientações quanto ao uso do Grasshopper no desenvolvimento do modelo e 

as soluções foram discutidas por equipe separadamente.  

A penúltima aula (5º dia) foi voltada para a preparação dos arquivos de corte para os modelos 

físicos da entrega final, tendo como base o arquivo do próprio modelo paramétrico. A fabricação 

tanto se deu em horário de aula como por agendamento, dependendo do ritmo de cada equipe. 

Como material, foram utilizadas principalmente chapas de MDF e, como equipamento, a cortadora 

a laser. A Figura 77 mostra os modelos físicos fabricados para o Exercício 03, na ordem de 1-4, que 

será descrita a seguir. 

 
Figura 77 – Modelos físicos fabricados para o Exercício 03 da disciplina MPFD.  

 
Fonte: Oficina Digital:DAU-UFC e Autoria própria, 2015 

 

Como problema de projeto, 3 equipes optaram por desenvolver a sugestão de um mobiliário 

para o pátio do DAU-UFC, enquanto uma equipe preferiu um objeto arquitetônico. Nesse caso, os 

temas selecionados para o Exercício 03 incluíram:  

1. Banco paramétrico com alternativas de composição e inclusão de encosto; 

2. Espreguiçadeira modular, com alternativas de inclinação, espaçamento entre os módulos e 

ampliação; 
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3. Espreguiçadeira articulada, com possibilidade de encaixe para as jardineiras do pátio; 

4. Píer com espaço para salva-vidas e banheiros, incluindo alternativas de: altura, comprimento 

e largura da ponte, tamanho dos banheiros; rotação da área de chuveiros em relação ao vento; 

formato do espaço do salva-vidas. 

Dentre as principais dificuldades percebidas no acompanhamento dos estudantes em atelier, 

destacam-se: 1.como definir parâmetros que trouxessem contribuição para o processo de projeto; 2. 

como desenvolver modelos físicos preliminares de teste, sem o receio de já estar se comprometendo 

com a solução final; 3. falta de tempo para conciliar o desenvolvimento do modelo paramétrico e o 

processo de fabricação.  

Para uma análise mais completa das disciplinas (EF3 e MPFD), a aplicação dos questionários 

junto aos estudantes será apresentada a seguir, somada aos resultados dos trabalhos e observações 

em sala de aula.  

4.3.3. Aplicação dos Questionários e análise das disciplinas (EF3 e MPFD). 

A aplicação do questionário buscou adquirir as impressões dos próprios estudantes sobre as 

disciplinas e suas pretensões futuras quanto ao uso da modelagem paramétrica. Para tanto, ele foi 

estruturado em 3 blocos: 1. Caracterização do estudante; 2. Atividades da disciplina; 3. Modelagem 

Paramétrica. 

O bloco de caracterização do estudante incluiu o curso, o semestre e se possuía alguma 

experiência anterior com modelagem paramétrica.  

O bloco sobre as atividades da disciplina pediu que o estudante marcasse um valor de 0 a 10 

para avaliar a contribuição que cada atividade apresentou para o seu aprendizado sobre a 

Modelagem Paramétrica. Estipulou-se que considerasse 0 como “nenhuma contribuição” e 10 como 

“contribuição fundamental”. Como lista de atividades foram colocadas as seguintes:  

1. Exercício de pesquisa sobre obras que aplicassem Modelagem Paramétrica (Seminário 01); 

2. Exercício de desenvolver o modelo/algoritmo de uma obra existente (Seminário 02); 

3. Exercício de desenvolver um projeto com o uso da Modelagem Paramétrica (Seminário 03); 

4. Fabricação da maquete/protótipo durante o desenvolvimento do projeto (Seminário 03); 

5. Aula em que o professor desenvolve o algoritmo de um modelo passo-a-passo com os 

alunos; 

6. Aula em que os alunos devem deduzir o algoritmo a partir de imagens do objeto/edificação; 

7. Aula em que o professor mostra a lógica geral do algoritmo com discussão coletiva e, 

posteriormente cada aluno tenta reproduzi-lo, com esclarecimento de dúvidas individualmente. 
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As atividades de 1-4 incluem os Exercícios 01, 02 e 03, desenvolvidos ao longo do semestre e 

apresentados em formato de seminário ao final de cada etapa da disciplina. 

As atividades de 5-7 incluem as diferentes estratégias utilizadas em sala de aula para introduzir 

o software Grasshopper, ferramenta adotada para a modelagem paramétrica.  

O bloco sobre a Modelagem Paramétrica incluiu 3 questões discursivas que abordaram 

separadamente: as pretensões de uso no futuro, as dificuldades percebidas durante a disciplina e 

sugestões.  

Sobre as pretensões de uso no futuro, perguntou-se: “Pretende continuar utilizando a 

Modelagem Paramétrica? Por quê?” Para garantir que os estudantes especificariam uma resposta 

binária, colocou-se a opção de marcar “SIM” ou “NÃO”.  Sobre as dificuldades, perguntou-se: 

“Quais principais dificuldades você sentiu na disciplina?” Por fim, sobre as sugestões, colocou-se: 

“Sugestões para futuras disciplinas:” O formato final do questionário pode ser consultado no 

Apêndice E.  

Para a interpretação dos dados, foram utilizados os mesmos procedimentos da caracterização 

do cenário local (item 3.4): análise quantitativa para as questões objetivas dos blocos 1 e 2 

(Caracterização do estudante e Atividades da Disciplina) e análise de conteúdo para as questões 

subjetivas do bloco 3 (Modelagem Paramétrica).  

Os resultados serão apresentados por bloco de questões, considerando-se separadamente cada 

disciplina, quando às especificidades quanto ao perfil dos estudantes e/ou conteúdo se mostrarem 

relevantes.  

A disciplina EF3 contou com 13/16 respondentes (81% da turma), sendo todos estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo. A maioria (77%) estava cursando o 3º ou 4º semestre, ou seja, havia 

concluído recentemente a disciplina Espaço e Forma 2 (EF2), do 2º semestre. Como exceção, foi 

encontrado um estudante do 8º semestre e dois estudantes em Trabalho Final de Graduação (TFG). 

Quanto a experiências anteriores, 61% afirmou ter tido algum contato anterior com Modelagem 

Paramétrica, sendo mencionadas disciplinas (54%), workshops (31%) e grupos de estudos (8%). A 

disciplina mencionada possivelmente se refere a EF2, onde são introduzidos processos 

contemporâneos de estudo do espaço/forma e, apesar da modelagem paramétrica não ser conteúdo 

obrigatório, é um dos possíveis temas nos quais o estudante pode se aprofundar.   

A disciplina MPFD contou com 9/10 respondentes (90% da turma), sendo 5 estudantes de 

Design e 4 estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Os estudantes de Design estavam distribuídos 

entre 3º, 4º e 6º semestres, enquanto os de Arquitetura e Urbanismo se encontravam no 9º semestre 

ou Trabalho Final de Graduação (TFG).  
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Quanto a experiências anteriores, apenas 33% afirmou ter tido algum contato anterior com 

Modelagem Paramétrica, sendo mencionadas disciplinas (33%), curso (11%) e workshops (11%). 

Reforça-se que o curso de Design também apresenta a disciplina EF2 como obrigatória do 2º 

semestre.  

Para ilustrar a caracterização geral dos 22 estudantes, quando somadas as disciplinas EF3 e 

MPFD, a Figura 78 apresenta o quantitativo quanto ao curso/semestre, enquanto a Figura 79 

apresenta a experiência anterior. É importante ressaltar que alguns estudantes selecionaram mais de 

um tipo de experiência anterior, como disciplina e workshop. Considerando o tamanho da amostra e 

para atingir uma maior representatividade, os dados foram colocados em número de estudantes, não 

percentual.  

 

Figura 78 – Quantidade de estudantes que participaram das disciplinas EF3 e MPFD, considerando curso e semestre. 

 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Figura 79 – Distribuição de respostas quanto à experiência anterior com Modelagem Paramétrica. 

 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Sobre as atividades da disciplina, foi calculada a média das notas que os estudantes atribuíram 

para cada item, considerando separadamente EF3 e MPFD. Posteriormente, foi tirada uma média 
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geral a partir dos resultados das duas disciplinas. O Quadro 26 apresenta a lista com todas as 

atividades e as respectivas médias para EF3, MPFD e ambas.  

 

Quadro 26 – Médias das notas atribuídas pelos estudantes para cada atividade, considerando EF3, MPFD e ambas.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EF3 MPFD AMBAS 

Exercício de pesquisa sobre obras que aplicassem Modelagem Paramétrica (Exercício 

01) 
8,50 8,70 8,60 

Exercício de desenvolver o modelo/algoritmo de uma obra existente (Exercício 02) 8,70 9,10 8,90 

Exercício de desenvolver um projeto com o uso da Modelagem Paramétrica (Exercício 

03) 
9,50 8,60 9,05 

Fabricação da maquete/protótipo durante o desenvolvimento do projeto (Exercício 03) 8,70 9,40 9,05 

Aula em que o professor desenvolve o algoritmo de um modelo passo-a-passo com os 

alunos; 
8,10 8,90 8,50 

Aula em que os alunos devem deduzir o algoritmo a partir de imagens do 

objeto/edificação; 
8,00 8,00 8,00 

Aula em que o professor mostra a lógica geral do algoritmo com discussão coletiva e, 

posteriormente cada aluno tenta reproduzi-lo, com esclarecimento de dúvidas 

individualmente. 

8,50 8,60 8,55 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

É importante analisar o comparativo das atividades, considerando dois grupos separados: 1. os 

3 exercícios desenvolvidos ao longo do semestre, concluídos em formato de seminário; 2. as 

estratégias utilizadas em sala de aula para ensinar o uso do software Grasshopper no 

desenvolvimento de modelos paramétricos.  

No que diz respeito aos 3 exercícios desenvolvidos ao longo do semestre, observa-se que o 

Exercício 03 apresentou a maior nota quando considerada a média de ambas as disciplinas, tanto em 

sua etapa de modelagem paramétrica (9,05) quanto de fabricação auxiliada por computador (9,05). 

Quando consideradas as disciplinas separadamente, percebe-se uma compensação nas notas das 

etapas para que fosse atingida a mesma média: EF3 priorizou a modelagem paramétrica (9,50), 

enquanto MPFD priorizou a fabricação (9,40). Essa variação pode ser justificada pelo 

direcionamento de cada disciplina, porém, é importante ressaltar que pelo menos uma das etapas do 

Exercício 03 (desenvolvimento de projeto em atelier) foi considerada a mais importante dentre 

todas as atividades, tanto em EF3 quanto MPFD.  

O Exercício 02, onde o estudante deveria desenvolver o modelo/algoritmo a partir da análise de 

uma obra existente, ficou em 2o lugar para ambas as disciplinas. É interessante destacar a 

importância dessa atividade por abordar habilidades referentes tanto ao uso da ferramenta, quanto à 

mudança de olhar sobre o objeto analisado, característica da abordagem paramétrica e do 

pensamento sistêmico. 

O Exercício 01, correspondente ao referencial teórico, ficou com a menor nota entre os 3 

exercícios, mas atingiu o 3º lugar na média geral (8,6), considerando as duas disciplinas.  
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Analisando as notas das estratégias utilizadas para o ensino do Grasshopper, houve uma 

segunda discordância entre as turmas. Enquanto EF3 atribuiu uma nota mais alta (8,50) para o 

professor mostrar a lógica geral do algoritmo e cada aluno tentar reproduzi-lo individualmente, 

MPFD preferiu o desenvolvimento do algoritmo passo-a-passo (8,90). Essa discordância pode ser 

associada ao próprio perfil dos estudantes, considerando que mais da metade da turma de EF3 

afirmou ter tido experiências anteriores com o tema, enquanto MPFD apresentou apenas 1/3 da 

turma. Assim, supõe-se que o exercício passo-a-passo se mostrou mais adequado para um primeiro 

contato com a ferramenta, enquanto desenvolver o algoritmo individualmente após uma 

apresentação geral se aplicaria a estudantes com alguma experiência.   

A opção dos estudantes deduzirem o algoritmo apenas a partir de imagens do objeto final foi a 

atividade com menor nota (8,00) para ambas as disciplinas, sendo considerada a que menos 

contribuiu ao longo do semestre – possivelmente pelo seu grau de dificuldade, como uma 

preparação para o Exercício 02. Porém, é importante ressaltar que as médias variaram de 8,0 a 9,5, 

o que demonstra um reconhecimento da importância de todas as atividades.  

Sobre as pretensões de uso no futuro, a maioria dos estudantes afirmaram ter interesse em 

continuar trabalhando com a modelagem paramétrica em ambas as disciplinas: 85% em EF3 e 89% 

em MPFD. Os 11% restantes de MPFD responderam que não, enquanto os 15% de EF3 criaram a 

opção “talvez”, justificando suas ressalvas.  Para ilustrar um comparativo geral entre os 22 

estudantes, quando somadas ambas as disciplinas, a Figura 80 apresenta o quantitativo de respostas 

SIM/NÃO/TALVEZ, em número de estudantes.  

 
Figura 80 – Distribuição de respostas quanto a pretensões de uso da Modelagem Paramétrica no futuro. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

As justificativas para as respostas positivas incluíram: liberdade formal; auxílio na tomada de 

decisão e estudo de soluções; descrição da lógica projetual; concepção de obras mais complexas e 

personalização em série/customização em massa. Para as demais respostas, foi colocado a falta de 
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domínio sobre a ferramenta e a questão de se haveria mercado para o tema na área de arquitetura. O 

quadro 27 exemplifica as justificativas mais recorrentes, incluindo respostas positivas e negativas. 

 
Quadro 27 – Exemplos das justificativas sobre pretensões de uso no futuro, com respostas positivas e negativas.  

 “Sim. A possibilidade de uma lógica projetual diferente que auxilie numa tomada de decisões mais eficiente.” 

 “Sim. Por potencial da ferramenta, tanto como descrição lógica de um objeto, como para análises. A 

fabricação de peças únicas também é um atrativo.” 

 “Sim. Porque cria maiores possibilidades no desenvolvimento do projeto, ampliando escolhas acerca da forma 

e da estrutura.” 

 “Sim. No TFG pretendo utilizar um projeto que utiliza conceitos de parametrização e personalização.” 

 “Sim. Por viabilizar o desenvolvimento de projetos com formas complexas com ‘facilidade’ para experimentar 

(e visualizar) variações.” 

 “Talvez. A resposta seria sim, mas acredito que ainda é preciso consolidar a 'nova' ferramenta nas escolas, no 

mercado, para que projetos que utilizem-na saiam do papel.” 

 “Não. Apesar de ser bem dinâmico e interessante, não existe muito mercado para a área de arquitetura de 

forma mais abrangente.” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Sobre as dificuldades, as respostas coincidiram para as duas disciplinas, portanto, serão 

apresentados em conjunto. Considerando os 22 estudantes, 82% mencionaram a dificuldade com o 

software, 32% o raciocínio/lógica paramétrica, e 18% o pouco tempo da disciplina.  

O quadro 28 exemplifica as respostas mais recorrentes quanto às dificuldades percebidas 

durante o uso da Modelagem Paramétrica. 

 
Quadro 28 – Exemplos com as respostas mais recorrentes quanto às dificuldades percebidas para o uso da Modelagem 

Paramétrica. 

 “No início, a falta de um contato anterior com o software, e apesar de acostumar-se com os componentes, 

houve uma dificuldade com a lógica de pensamento de construção dos algoritmos.” 

 “Pouco tempo para desenvolver o projeto.” 

 “Com o Grasshopper, acho que mais relacionada à falta de tempo no semestre, para explorar a ferramenta.” 

 “Passar a ideia do projeto para o programa e trabalhar com a modelagem; dificuldade no método.” 

 “Entender o plug-in Grasshopper e a lógica da modelagem paramétrica, já que antes não tinha nenhuma 

experiência com isso.” 
 “Com o software. Como não tinha nenhum conhecimento do assunto, aprender a usar o Rhino e Grasshopper 

foi difícil no começo. Mas a assistência dos professores me ajudou nessa dificuldade.” 

 “O pensamento paramétrico e a criação de códigos complexos ainda são uma dificuldade para mim, mas isso 

melhorou com a prática.” 

 “Acho que pela abrangência, a disciplina (MPFD) é muito ampla e não aprendemos nada muito bem. A 

melhor parte foi a mão na massa.” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Por fim, sobre as sugestões colocadas pelos estudantes, as respostas serão apresentadas por 

turma.  

Em EF3, 31% dos estudantes sugeriram um maior foco no ensino da ferramenta, enquanto 23% 

colocaram a possibilidade de ser apenas um exercício de projeto desde o início da disciplina para 

possibilitar mais tempo de atelier. Também foi mencionado um horário mais acessível, dividir a aula 
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de 4 horas em duas vezes por semana, e todos os estudantes desenvolverem o mesmo problema de 

projeto. É importante ressaltar que 31% dos estudantes reforçaram que a disciplina já estava 

satisfatória no formato atual ou não apresentaram sugestões. 

Em MPFD, 33% da turma sugeriu separar as disciplinas de modelagem e fabricação, devido ao 

excesso de conteúdo em função do tempo, enquanto 33% pediu mais aulas expositivas de teoria ou 

software. 

O quadro 29 exemplifica as respostas mais recorrentes quanto às sugestões para futuras 

disciplinas, dividido em EF3 e MPFD. 

 
Quadro 29 – Exemplos de sugestões colocados pelos estudantes para as disciplinas EF3 e MPFD 

 EF3 

 “Um horário mais acessível, e a divisão de horário de aula em dois, para facilitar a consulta de dúvidas 

por exemplo.” 

 “Mais aulas de Grasshopper. Os atendimentos individuais são super importantes, mas acho que o 

funcionamento de outros componentes como árvore poderia ter sido dado. PS: A disciplina foi 

maravilhosa! =)” 

“Uma maior base teórica, exercícios mais simples e mais passo-a-passo/tutoriais, estimular mais a 

criatividade ao mostrar o software como ferramenta. Mas no geral a disciplina foi muito produtiva e 

interessante.” 

 “Maior introdução do software – como usar.” 

“Dedicar mais planejamento ao aprendizado do software e de projeto. Menos trabalhos diferentes - 

melhor qualidade - mais tempo de projetação – prototipagem” 

 “Abordar o projeto desde o início (não só analisando algoritmos alheios).” 

“Foi muito bom, continuar na mesma linha.” 

 MPFD 

 “Mais aulas expositivas sobre o Grasshopper e os métodos de fabricação. Senti um pouco de falta de 

teoria e a estratégia de nos deixar descobrir o programa por conta própria não funciona muito bem para 

todos.” 

 “Acho que dividir a disciplina em uma de modelagem paramétrica e outra de fabricação digital pode 

diminuir o peso da disciplina e facilitar o aprendizado.” 

 “Demonstrações das principais funções em exercícios ou aulas com demonstração passo-a-passo. 

Disciplina apenas para modelagem, com projetos integrados com uma disciplina de fabricação/ 

prototipagem rápida.” 

 “Focar ou na modelagem, ou em fabricação.” 

 “Mais aulas mostrando a lógica de algoritmos existentes e/ou desenvolvendo passo-a-passo para os 

alunos verem as possibilidades que podem ser feitas com a modelagem paramétrica” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

A partir da análise geral das disciplinas, considerando observação em sala de aula, resultados 

dos trabalhos e levantamento dos questionários, foi possível identificar algumas questões que 

contribuem para a presente pesquisa. 

Por se tratarem de disciplinas optativas, ambas as turmas apresentavam estudantes de perfis 

diferentes, com uma variação considerável no domínio sobre o tema. Assim, apesar de 59% da 

amostra ter afirmado alguma experiência anterior com Modelagem Paramétrica, as disciplinas 

consideraram a necessidade de abordá-la desde aspectos introdutórios até o atelier de projeto, com o 
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aumento gradativo de complexidade. Nesse caso, foi necessário um controle rígido do tempo para 

cada etapa, em função da carga horária da disciplina.  

Os resultados dos questionários e da observação em sala apontaram dificuldades já previstas 

em levantamento bibliográfico/empírico, sendo destacados o aprendizado da ferramenta e o 

domínio do raciocínio paramétrico, ambos presentes durante a estruturação da ideia em algoritmo.  

Apesar do software ter sido a dificuldade mais mencionada, observou-se que muitas das 

dúvidas no uso do Grasshopper estavam relacionadas diretamente ao domínio do raciocínio 

algorítmico/paramétrico/sistêmico, incluindo: 1. quais características do projeto transformar em 

variáveis; 2. como organizar o fluxo de informações para atingir o resultado desejado; 3. como 

utilizar o modelo paramétrico para trazer uma real contribuição ao processo de projeto/solução 

final. 

Nesse caso, percebeu-se que a própria escolha do problema de projeto se tornou um desafio 

para os estudantes, pois algumas equipes levaram tempo para compreender como a parametrização 

poderia auxiliar no estudo de alternativas ou customização da solução para o tema escolhido; 

enquanto outras escolheram temas muito complexos, cuja quantidade de variáveis precisaria de um 

prazo maior para que fossem completamente exploradas, gerando frustração.  

Também foram identificadas dificuldades no momento de transpor a abstração geométrica dos 

modelos paramétricos para a realidade construtiva, tanto na fabricação das maquetes quanto na 

representação de uma solução final. Nesse ponto, é importante compreender que a contribuição do 

modelo paramétrico não se dará necessariamente em toda a edificação/objeto ou durante todo o 

processo projetual, portanto devem-se reforçar as interfaces com outros meios de representação, 

mais apropriados para a etapa de execução (como por exemplo o BIM, não abordado nas 

disciplinas). Dois outros aspectos também relacionados a essa questão são: a falta de domínio sobre 

sistemas construtivos, e a resistência a desenvolver modelos físicos preliminares, apenas para 

análise, sem o receio de já estar se comprometendo com a solução final.  

Ressalta-se, ainda, que as dificuldades levantadas também envolvem habilidades próprias do 

processo geral de projeto, colocadas no referencial teórico (item 2.1), como: 1. formular problemas; 

2. representar ideias e mudanças realizadas no processo; 3. juntar problemas e soluções, associando 

a capacidade de análise e de síntese; 4. avaliar com base em um conjunto de critérios.  

Porém, apesar das dificuldades, ambas as disciplinas tiveram um resultado satisfatório, com 

participação dos estudantes ao longo do semestre, desenvolvimento e investigação de algoritmos 

complexos, fabricação de modelos físicos e avaliações positivas na contribuição das atividades 

propostas para o aprendizado sobre o tema, além do reconhecimento do potencial da modelagem 

paramétrica e pretensões de aplicação no futuro.  
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Por fim, considerando as sugestões por partes dos estudantes, que incluíam desde “mais aulas 

expositivas com o software” a “mais aula de atelier”, reforça-se a hipótese da presente pesquisa de 

que o desenvolvimento das habilidades requisitadas pelo processo paramétrico de projeto extrapola 

o âmbito de uma única disciplina, pois exigem tempo e exercício para adquirir experiência com 

aspectos como: 1. ferramenta, 2. pensamento algorítmico/paramétrico/sistêmico, 3. aplicação em 

problemas de projeto; 4. interfaces com outros meios, como fabricação auxiliada por computador e 

BIM. 

4.4. Considerações sobre o capítulo 

A etapa de desenvolvimento da proposta teve como objetivo propor e aplicar diretrizes 

metodológicas, a partir de experimentações pedagógicas, no intuito de utilizar ferramentas e 

processos paramétricos dentro da atividade projetual. Para tanto, foi dividida em 3 etapas: grupo de 

estudos (bicicletário); curso de extensão (20h) e disciplinas optativas (64h).  

O grupo de estudos resultou na construção de um bicicletário para o Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da UFC, trazendo contribuições práticas quanto ao uso da modelagem 

paramétrica e fabricação digital no processo de projeto, além das possíveis dificuldades de sua 

aplicação desde à concepção à execução em escala real.  

Como considerações a respeito do processo, destacaram-se: o estudo de alternativas para a 

solução do projeto a partir do modelo paramétrico; a rapidez para correções e alterações após a 

estruturação do algoritmo; a importância da maquete/protótipo para análise da estrutura, ergonomia 

e logística de montagem; e as limitações que devem ser previstas na etapa de execução, como 

material, custo e especificidades dos equipamentos. 

O curso de extensão (20h) permitiu dar início ao desenvolvimento de material didático e 

exercícios, com foco na ferramenta e na compreensão da lógica paramétrica, possibilitando uma 

posterior coleta de feedback com os participantes, que incluíram estudantes e profissionais.  

As atividades foram divididas em: 1. Introdução teórica sobre o tema; 2. Desenvolvimento de 

exercícios de modelagem com o Grasshopper; 3. Exercício de leitura e descrição lógica de um 

objeto previamente estabelecido.  

Como principal consideração a partir da realização do curso e aplicação de questionários, 

destacou-se que, além de exercícios introdutórios sobre ferramentas de programação visual, devem 

ser previstas atividades que envolvam a leitura e descrição lógica dos objetos a serem modelados, 

desenvolvendo a capacidade de reconhecer suas características fixas/variáveis e estruturar sua 

descrição a partir de algoritmos e possíveis parâmetros. 
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No que diz respeito à ferramenta, comandos que envolvam a manipulação de listas e árvores de 

dados exigiram maior atenção, exatamente pelo desafio de se trabalhar as características do objeto a 

partir de dados de entrada (input), e organizar o fluxo de informações ao longo do algoritmo. 

Como material didático, destacaram-se: 1. explicação em sala de aula do algoritmo, a partir da 

lógica de construção do objeto/modelo, e não apenas comandos passo-a-passo; 2. imagem geral do 

algoritmo em A3; 3. imagens processuais com as etapas do modelo sendo construído. 

Por fim, as disciplinas optativas (EF3 e MPFD) tiveram como objetivo a investigação da 

abordagem paramétrica no ensino de projeto, através de uma aplicação prática de maior duração 

(64h), que incluiu estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo/Design. Contribuiu para a 

pesquisa na investigação das diretrizes metodológicas pretendidas, envolvendo reflexões teóricas, 

uso da ferramenta e aplicação em atelier de projeto. A coleta de dados ocorreu através de 

observação, registros parciais, resultados dos trabalhos e questionário.  

O resultado foi satisfatório para ambas as disciplinas (EF2 e MPFD), com participação dos 

estudantes, desenvolvimento e investigação de algoritmos complexos, fabricação de modelos físicos 

e avaliações positivas das atividades, além do reconhecimento do potencial da modelagem 

paramétrica. 

Considerando que as turmas apresentavam variação no nível de domínio sobre o tema por parte 

dos estudantes, e que seria importante testar diferentes abordagens didáticas ao longo da aplicação, 

buscou-se trabalhar a modelagem paramétrica desde aspectos introdutórios até o atelier de projeto, 

com o aumento gradativo de complexidade. Nesse caso, um dos desafios foram as limitações de 

carga horária e a entrega de exercícios para atribuição de nota.  

Os resultados dos questionários e da observação em sala apontaram dificuldades já previstas 

em levantamento bibliográfico/empírico, sendo destacados o aprendizado da ferramenta e o 

domínio do raciocínio paramétrico, presentes durante a estruturação da ideia em algoritmo. As 

dúvidas percebidas ao longo do processo incluíram: 

a) Quais características do projeto transformar em variáveis;  

b) Como organizar o fluxo de informações para atingir o resultado desejado;  

c) Como utilizar o modelo paramétrico para trazer uma real contribuição ao processo de 

projeto e solução final; 

d) Como transpor a abstração geométrica dos modelos paramétricos para a realidade 

construtiva, tanto na fabricação das maquetes quanto na representação de uma solução final. 

Como colocado na hipótese da presente pesquisa, percebe-se que essas dúvidas também se 

relacionam a habilidades presentes no processo geral de projeto como: 1. formular problemas; 2. 

representar ideias e alterações de projeto a partir de diferentes meios; 3. juntar problemas e 
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soluções, associando a capacidade de análise e de síntese; 4. avaliar com base em um conjunto de 

critérios; 5. conhecimento e repertório sobre processos e sistemas construtivos.  

Por fim, considerando as observações ao longo do processo e as sugestões dos estudantes, a 

hipótese também foi reforçada quanto ao desenvolvimento das habilidades requisitadas pelo 

processo paramétrico de projeto extrapolar o âmbito de uma única disciplina, pois envolvem 

diversos aspectos que exigem tempo, exercício e experiência: 1. ferramenta, 2. pensamento 

algorítmico/paramétrico/sistêmico, 3. aplicação prática em problemas de projeto; 4. interfaces com 

outros meios, como fabricação auxiliada por computador e BIM. 

Para validar as considerações levantadas ao longo da etapa de desenvolvimento, foi realizado 

um novo experimento didático na segunda instituição do cenário local: curso de extensão de 40h na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A revisão da proposta e sua nova aplicação 

serão apresentadas no Capítulo 5, junto à etapa de Grupo Focal e o desenvolvimento de sua versão 

final. 
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5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA 

O Capítulo 5 inclui a validação da proposta pretendida pela presente pesquisa, visando 

complementar o Capítulo 4 no cumprimento do seguinte objetivo específico:  

d) Propor e aplicar diretrizes metodológicas no ensino/aprendizado de projeto nos cursos de 

graduação de arquitetura e design, a partir de experimentações pedagógicas, no intuito de utilizar 

ferramentas e processos paramétricos dentro da atividade projetual. 

Nessa etapa, as atividades didáticas ocorreram no Departamento de Arquitetura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DARQ-UFRN) e incluíram a realização de um curso 

de extensão de maior duração (40h), após a revisão da proposta desenvolvida anteriormente. Os 

dados foram coletados a partir de observação, registro e aplicação de questionário.  

Após a conclusão dos experimentos didáticos, foi estabelecida uma proposta parcial a ser 

apresentada durante aplicação da etapa de grupo focal, em cada uma das instituições do cenário 

local (UFC e UFRN). Essa atividade contou com a participação de docentes e pesquisadores que 

estiveram presentes em etapas anteriores da pesquisa, com o objetivo de discutir as diretrizes 

sugeridas e finalizar a etapa de validação. 

Por fim, a proposta foi revisada com base em todo o percurso da pesquisa e apresentada no 

formato de diretrizes metodológicas para a introdução da abordagem paramétrica na estrutura 

curricular dos cursos de Arquitetura e Design. 

5.1. Revisão da proposta 

A partir da etapa de desenvolvimento, investigou-se na prática uma série de questões 

relacionadas à abordagem paramétrica no ensino de projeto, trazendo indicações das possíveis 

diretrizes metodológicas buscadas pela pesquisa. 

A primeira diretriz é que o ensino da abordagem paramétrica exige uma metodologia que 

preveja desde seus aspectos introdutórios até o atelier de projeto, com o aumento gradativo de 

complexidade. Tendo como base o ensino prático reflexivo, a aprendizagem baseada em problemas 

e o pensamento sistêmico, as etapas envolvidas nessa metodologia devem vislumbrar os seguintes 

objetivos:  

a) Conhecer conceitos relacionados e aplicações em exemplos práticos: a partir da leitura de 

textos e análise de obras, estabelecer um primeiro contato com a abordagem paramétrica na 

compreensão de seus conceitos (parâmetro, algoritmo, projeto paramétrico) e possíveis 
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contribuições para o processo de projeto (estudo de alternativas, simulação, customização em 

massa/personalização em série);  

b) Compreender a relação entre um objeto e um algoritmo: a partir da comparação entre 

um objeto dado e seu respectivo algoritmo, identificar a lógica estabelecida pelo projetista para 

descrever o seu objeto em algoritmo, reconhecendo as características fixas e variáveis (parâmetros) 

determinadas para atingir as intenções do projeto; 

c) Desenvolver o algoritmo de um objeto existente, deduzindo a sua lógica de composição 

e possíveis parâmetros: a partir da análise de um objeto dado, reconhecer suas características fixas 

e variáveis (parâmetros) e representar sua lógica compositiva através do desenvolvimento de um 

algoritmo.  

d) Trabalhar um projeto utilizando a abordagem paramétrica, o que inclui a concepção 

do objeto e o desenvolvimento do respectivo algoritmo: analisar um problema e estabelecer uma 

proposta, a partir de um algoritmo/modelo paramétrico, determinando os parâmetros que 

enriquecerão o processo de projeto e refletirão as intenções do projetista na busca de uma solução.   

Ao longo desse processo, estão envolvidos os seguintes conteúdos: 1. uso da ferramenta, 2. 

exercício do pensamento algorítmico/paramétrico/sistêmico, 3. aplicação prática em problemas de 

projeto; 4. interfaces com outros meios, como croqui, fabricação auxiliada por computador e BIM. 

É importante salientar que o BIM não foi aplicado em nenhuma das experimentações didáticas da 

pesquisa em função do tempo e dos exercícios de projeto incluírem apenas estudo preliminar.  

Como material didático, devem ser previstos: 1. Apresentação em sala de aula do algoritmo, a 

partir da lógica de construção do objeto/modelo, e não apenas comandos passo-a-passo; 2. Imagem 

geral do algoritmo em A3; 3. Imagens processuais com as etapas do modelo sendo construído. 

Ao orientar os estudantes, o professor também deve considerar o exercício de habilidades tanto 

específicas do processo paramétrico, quanto comuns ao processo geral de projeto.    

Os aspectos colocados direcionaram a organização do último experimento didático (curso de 

extensão de 40 horas), apresentado a seguir.  

5.2. Curso de extensão (40h) (UFRN) 

Antes do curso propriamente dito, optou-se por organizar uma palestra sobre o tema na 

instituição, como estratégia de divulgação, verificação de demanda e início de debate.  

A palestra, intitulada “O projeto paramétrico aplicado à arquitetura e design”, foi realizada no 

Auditório do Centro de Tecnologia da UFRN e divulgada entre os cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, e Design. Sua realização contou com o apoio dos professores que participam do 
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Laboratório de Maquetes e Protótipos (LabMaq) e um público de 32 ouvintes, segundo assinaturas 

na lista de presença. 

A programação de 2 horas abordou: 1. Introdução ao projeto paramétrico, incluindo conceitos, 

ferramentas e processos; 2. Apresentação de exemplos aplicáveis nas áreas de arquitetura e design; 

3. Dúvidas, comentários e debate. Ao final da palestra, houve divulgação do curso de extensão e e-

mail para pré-inscrição. 

As dúvidas colocadas ao final para debate foram voltadas para aplicações e softwares 

específicos, incluindo:  

a) Exemplos de softwares voltados para simulação em conforto e se a presente pesquisa 

envolvia esse tema; 

b) Softwares paramétricos utilizados na área da engenharia civil; 

c) Diferenças entre o Grasshopper (Scott Davidson) e o Dynamo (Autodesk); 

d) Debate sobre obras que utilizassem a fabricação digital na execução final. 

O curso de extensão foi proposto no período das férias, realizado no Laboratório de Informática 

(LabInfo), e também contou com o apoio dos professores do LabMaq, que acompanharam todo o 

processo. Ambos os espaços foram descritos na etapa de caracterização do cenário local (item 

3.2.1). 

Foram previstas 20 vagas, divididas entre profissionais (10 vagas) e estudantes de graduação 

(10 vagas), exigência estabelecida pela ação de extensão. Foram recebidas 29 solicitações até o 

fechamento da turma, com a aceitação dos 20 participantes por ordem de inscrição.  

O curso buscou vislumbrar todas as etapas previstas na proposta definida no item anterior, 

incluindo referencial teórico, exercícios com ferramenta/lógica e atelier de projeto. A programação 

prevista dividiu a carga horária nas seguintes atividades:  

a) Introdução teórica com apresentação de conceitos e exemplos, além da apresentação do 

ambiente de trabalho da ferramenta (4 horas); 

b) Introdução à ferramenta com exercícios passo-a-passo (8 horas); 

c) Aprofundamento na ferramenta e lógica paramétrica com exercícios de leitura de um objeto 

pré-determinado e posterior desenvolvimento do algoritmo (8 horas); 

d) Início de atividade projetual: apresentação do tema (bicicletário no campus da UFRN), 

divisão de equipes e brainstorm (4 horas);  

e) Apresentação parcial das propostas e discussão coletiva dos algoritmos (4 horas); 

f) Atelier com orientação por equipe / Desenvolvimento de modelos físicos (8 horas); 

g) Discussão final das propostas com auxílio dos modelos. Avaliação final do curso (4 horas). 

 



220 
 
 

Os exercícios envolvendo ferramenta e lógica foram distribuídos em 9 modelos paramétricos, 

incluindo os exemplos que obtiveram uma maior compreensão por parte dos alunos na etapa de 

desenvolvimento da proposta. Assim como no curso de extensão de 20 horas (item 4.2), os 

exercícios abordaram desde tópicos introdutórios, como elementos básicos de geração da forma 

(ponto, linhas, planos, superfícies) e operações de transformação (rotação, translação, escala), até 

um maior nível de complexidade, como manipulação de dados (série, listas, árvores de dados).  

Como material didático, os algoritmos de cada modelo foram organizados e impressos em folha 

A4 para serem consultados pelos participantes durante as aulas. Para substituir as instruções de sua 

construção passo-a-passo, com pouca utilização no curso de extensão anterior, os componentes 

foram descritos em legendas, com seu nome e função (Figura 81). Cada participante recebeu uma 

pasta para colecionar os 9 exercícios, entregues em cada aula correspondente. Também foi 

disponibilizado papel A4 para anotações.  

 
Figura 81 – Exemplo de um trecho do algoritmo (Exercício 01) com as legendas descrevendo seus componentes. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Optou-se por não incluir as imagens processuais, com as etapas do modelo sendo construído, 

porque aumentaria consideravelmente o volume de impressão em um curso gratuito. Como 

alternativa, as etapas de construção seriam mostradas a partir do próprio modelo paramétrico em 

sala de aula. O material impresso com o algoritmo dos 9 exercícios pode ser consultado no 

Apêndice F.  

A seguir, será descrita a aplicação do curso, composto de 10 aulas (4 horas/aula) distribuídas ao 

longo de 9 dias; com posterior análise, considerando observação em sala de aula, resultados dos 

trabalhos e aplicação de questionários.  
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O 1º dia iniciou com a apresentação do curso e dos participantes, incluindo perfil, experiências 

anteriores e expectativas. Houve aula expositiva com o mesmo conteúdo apresentado na palestra, 

para revisão dos conceitos e possibilidades de aplicação, seguida da introdução ao ambiente de 

trabalho do software Rhinoceros e seu plug-in Grasshopper. Para tanto, foram realizados os 

exercícios 01 e 02, correspondentes ao desenvolvimento de um paraboloide e um hiperboloide, 

previamente trabalhados nas disciplinas optativas (Figura 66). A metodologia utilizada foi construir 

cada algoritmo passo-a-passo, junto aos participantes, explicando a função de cada componente.   

No 2º dia, foram trabalhados os exercícios 03 e 04, cujos modelos incluem uma parede senoidal 

de tijolos desencontrados, baseada na Iglesia del Cristo Obrero de Eladio Dieste, e uma superfície 

retorcida a partir da rotação de suas seções, baseada no Turning Tower de Santiago Calatrava – 

ambos também utilizados previamente nas disciplinas optativas (Figura 68). O exercício 03 seguiu a 

mesma metodologia do 01 e 02, enquanto o exercício 04 foi inicialmente utilizado para a primeira 

atividade de leitura e descrição lógica de um objeto. Antes do desenvolvimento do algoritmo, foram 

apresentadas duas obras que utilizavam a mesma lógica do modelo: o Turning Tower (Santiago 

Calatrava), mencionado anteriormente, e o BBInfo Tower (Kusus + Kusus Architekten) (Figura 82).  

 
Figura 82 – Obras que apresentam a lógica do modelo desenvolvido no exercício 04 – BBInfo Tower (a) e Turning 

Tower (b) 

(a)  (b)  
Fonte: Sites especializados na área ou dos próprios os escritórios responsáveis

32
, 2016 

 

Posteriormente, solicitou-se que os participantes deduzissem e descrevessem a lógica 

compositiva presente em ambas as obras, através de diagramas e croquis. Após todos entregarem 

seus resultados, a solução foi discutida coletivamente e desenvolvido o algoritmo passo-a-passo e 

buscando-se demonstrar como soluções diferentes podem partir de uma mesma lógica/modelo. 

                                                           
32

 (a) http://www.kusus-architekten.de/ 

   (b) http://www.archdaily.com/771471/santiago-calatravas-turning-torso-wins-ctbuhs-10-year-award 
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No 3º dia, foram desenvolvidos os exercícios 05 e 06 (Figura 83): um forro com peças de 

ondulações independentes e uma parede com desenhos vazados que variam de acordo com a 

proximidade em relação a determinado ponto (atrator). Para ambos os exercícios, foram mostradas 

imagens com exemplos de aplicação da mesma lógica, seguido do desenvolvimento do algoritmo 

passo-a-passo com os participantes. Determinadas etapas do modelo em construção foram 

mostradas antes do desenvolvimento do algoritmo passo-a-passo para facilitar a compreensão de 

qual o objetivo de se utilizar determinados componentes.  

 
Figura 83 – Modelos desenvolvidos para o Exercício 05 (a) e Exercício 06 (b) 

(a)  

(b)  
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

No 4º dia, necessitou-se de parte do tempo para finalizar o exercício 06, da aula anterior. Os 

participantes foram levados para o LabMaq para conhecerem mais sobre os equipamentos e 

processos de fabricação, apresentados por um dos professores responsáveis pelo laboratório. Por 

fim, foi realizado o Exercício 07:  um objeto composto por chapas vazadas, a partir da subtração de 

duas geometrias, baseado na estante Mob (Atelier UM+D) e na intervenção espacial Rest Hole da 

Universidade de Seoul (UTAA). O modelo também foi anteriormente utilizado nas disciplinas 

optativas (Figura 75). Antes de ser desenvolvido o passo-a-passo, foram mostradas imagens com 

exemplos práticos da aplicação da mesma lógica e o algoritmo final funcionando para permitir uma 

visão geral. 
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No 5º dia, foram desenvolvidos os exercícios 08 e 09 para finalizar a etapa de treinamento com 

o software e o raciocínio paramétrico. Os dois exercícios incluíram uma sequência, onde foi 

modelado um cobogó paramétrico, com variação de desenho, e sua posterior aplicação em uma 

parede para simulação de sombra (Figura 84). Assim como no exercício 07, antes de ser 

desenvolvido o passo-a-passo, foram mostradas imagens com exemplos práticos da aplicação da 

mesma lógica e o algoritmo final funcionando para permitir uma visão geral. 

 
Figura 84 – Modelos desenvolvido com o exercício 08 (cobogó) e 09 (simulação) 

 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Com a finalização da primeira metade do curso, esperou-se ter oferecido aos participantes 

embasamento quanto ao referencial teórico, uso do Grasshopper e mudança da lógica de 

leitura/descrição de objetos, a partir da abordagem paramétrica.  

A partir do 6º dia de curso, foram iniciadas as atividades de projeto em atelier, com a 

apresentação do problema, formação das equipes e brainstorm. A partir do feedback com as 

disciplinas optativas, dessa vez optou-se por estabelecer o mesmo problema para toda a turma: o 

desenvolvimento de um bicicletário para o campus da UFRN, devido à pertinência do tema para a 

instituição, que estava em processo de implementação de estrutura cicloviária, somada à experiência 

adquirida na etapa do grupo de estudos (item 4.1).  

Para auxiliar os participantes, foram disponibilizados manuais técnicos e editais recentes de 

concurso de ideias envolvendo a problemática, formato de apresentação e quais os critérios 

deveriam ser vislumbrados:  

a) Área coberta para o espaço das bicicletas; 

b) Guarda volume; 

c) Possibilidade de expandir ou replicar, considerando diversas áreas do campus.  
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Com a desistência de um estudante no 2º dia do curso, a turma de 19 participantes foi 

distribuída em 4 equipes. Como uma das equipes preferiu trabalhar em dupla, os dois participantes 

com maior experiência e domínio no uso da modelagem paramétrica foram designados para auxiliar 

todas as equipes como monitores durante a etapa de atelier. Assim, a turma se dividiu em 3 equipes 

de 5 membros, uma dupla e dois monitores.  

Durante a atividade de brainstorm os participantes foram incentivados a não utilizarem o 

Grasshopper, trabalhando com conceitos, diagramas e croquis na busca de identificar suas intenções 

de projeto, características fundamentais e variáveis (Figura 85). As equipes adotaram estratégias 

diferentes: enquanto algumas trabalharam a mesma ideia em conjunto, outras incentivaram cada 

participante a pensar em uma solução individual para depois discutirem em grupo.  

 
Figura 85 – Croquis desenvolvidos pelas diferentes equipes durante a etapa de brainstorm 

   
 

 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

O 7º dia foi dedicado à definição das propostas de projeto, com desenvolvimento do modelo 

paramétrico em atelier. As equipes foram auxiliadas pela pesquisadora e monitores, mas não foi 

possível realizar a apresentação parcial e discussão coletiva, pois utilizou-se todo o tempo da aula 

para o próprio projeto. Além dos croquis, algumas equipes também utilizaram o SketchUp e o 

AutoCad para visualizar a proposta ou desenhar curvas que seriam importadas para o Grasshopper.  
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O 8º dia foi dividido em dois turnos de 4 horas cada, tanto para orientação em atelier, quanto 

fabricação dos modelos físicos no LabMaq. Durante o curso, apenas a impressora 3D a pó estava 

disponível e os participantes contaram com o auxílio de um dos servidores da instituição com 

experiência no uso dos equipamentos. Enquanto as equipes trabalhavam no desenvolvimento dos 

modelos ou montagem da apresentação final, foram realizados testes de impressão do projeto das 2 

equipes que finalizaram seus modelos paramétricos primeiro (Figura 86). Porém, como as soluções 

envolviam a disposição de perfis, os modelos físicos em pó ficaram com a base fragilizada e 

quebraram antes de serem completamente retirados da impressora. Percebendo que a impressão 3D 

poderia não ser a mais adequada para as soluções adotadas pelas equipes, optou-se por não insistir 

na fabricação para não haver mais perda de material e frustração por parte dos participantes.  

 
Figura 86 – Fabricação em impressão 3D a pó do modelo de bicicletário de uma das equipes 

   
Fonte: Autoria própria, 2016 

 

No 9º e último dia, foram realizadas as apresentações das soluções finais e discussão coletiva 

do encerramento do curso, com a aplicação de questionários.  

Todas as equipes adotaram soluções baseadas na definição de um perfil inicial, que seria 

disposto ao longo de um eixo para a conformação geral dos bicicletários. Foram aplicados 

parâmetros para variação no próprio perfil e/ou na sua disposição. 

A equipe A optou por trabalhar uma estrutura que integrasse o bicicletário a um banco como 

área de convivência. Houve a intenção de mesclar a forma poligonal do perfil à organicidade da 

coberta, além de trabalhar a analogia com pergolados. Foram aplicados parâmetros no perfil 

principal e sua distribuição, com variação da altura, inclinação e pontos que controlam a curva da 

coberta, altura do banco, espaçamento e quantidade dos perfis. 

A equipe B adotou conceitos de modulação e permeabilidade, através de um único perfil que 

contém coberta e bicicletário, gerando uma volumetria fluída a partir de sua rotação. Foram 

aplicados parâmetros no perfil principal e sua distribuição, com possibilidade de variação na curva 
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de distribuição, espaçamento, quantidade de perfis, rotação dos perfis no plano YZ e espessura de 

cada perfil.   

O resultado final das equipes A e B podem ser vistos na Figura 87. 

 

Figura 87 – Resultado final da proposta da equipe A (a) e da equipe B (b) 

(a)  (b)  

Fonte: Apresentação final do curso de extensão, 2016 

 

A equipe C propôs um perfil que pudesse ser fixado a elementos construtivos existentes, como 

postes e muros, através de uma curva para compor tanto o bicicletário quanto a coberta. Como 

parâmetros, o trecho do bicicletário sofre rotação para se adequar a diferentes alturas de bicicleta, 

enquanto a curva de distribuição do perfil pode se adequar a diferentes elementos construtivos.  

 
Figura 88 – Resultado final da proposta da equipe C (a) e da equipe D (b) 

(a)  (b)  
Fonte: Apresentação final do curso de extensão, 2016 
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A equipe D trabalhou a concordância de curvas em um mesmo perfil onde, a curva referente à 

coberta pode sofrer rotação, em função da necessidade de proteção solar; enquanto a curva do 

bicletário se mantem estático, porém, com possibilidade de diferentes distanciamentos para a 

composição de bancos em determinados trechos. A composição final também busca o efeito de 

movimento.  O resultado final das equipes C e D podem ser vistos na Figura 88. 

Ao longo das apresentações, 3 equipes registraram em suas considerações finais as 

contribuições e dificuldades percebidas no uso da modelagem paramétrica, colaborando com a 

coleta de dados. O Quadro 30 apresenta tais comentários, que serão acrescentados às observações e 

resultados dos questionários para a análise final do curso.  

 
Quadro 30 – Considerações finais registradas nas apresentações de 3 das 4 equipes que participaram do curso 

Considerações 01 

 Dificuldade de concretizar o projeto, devido ao processo de concepção do Grasshopper;  

 Importância da maquete para a execução das estruturas; 

 Importância da parametrização dentro do processo de projeto, conferindo uma maior liberdade 

ao projetista com um menor dispêndio de tempo. 

Considerações 02 

Dificuldades 

 Pensar desconstruindo a forma 

 Projetar em novo programa 

 Traduzir o raciocínio em algoritmos 

 Curso de curta duração 

Benefícios 

 Nova maneira de pensar e projetar 

 Aprendizado de nova ferramenta 

 Possibilidade de criação de novas formas 

projetuais 

Considerações 03 

 Uma ferramenta de grande potencial para o processo de concepção especialmente de formas 

complexas, ao mesmo tempo em que permite variações formais. 

 Possibilita estudos de aspectos como conforto, estrutura, iluminação natural entre outros. 

 O uso do programa exige conhecimento de programação computacional que tornou um desafio 

para nossa concepção. 

 A dificuldade de mensuração (medidas, escalas, formas bidimensionais etc). 

 Não elimina outros processos de concepção, seja tradicional ou não. 

Fonte: Apresentação final do curso de extensão, 2016 
 

Os questionários, aplicados no último dia de curso, contaram com a resposta dos 19 

participantes, atingindo uma amostra de 100%. O formato seguiu o mesmo apresentado para as 

disciplinas optativas (item 4.3.3), estruturado em 3 blocos: 1. Caracterização do participante; 2. 

Atividades do curso; 3. Modelagem Paramétrica. 

O bloco de caracterização do participante incluiu as opções: projetista, docente, mestrando, 

doutorando ou estudante de graduação, com curso e semestre. Perguntou-se, ainda, se possuía 

alguma experiência anterior com modelagem paramétrica.  

O bloco sobre as atividades do curso pediu que o participante marcasse um valor de 0 a 10 para 

avaliar a contribuição que cada atividade apresentou para o seu aprendizado sobre a Modelagem 

Paramétrica. Estipulou-se que considerasse 0 como “nenhuma contribuição” e 10 como 

“contribuição fundamental”. Como lista de atividades foram colocadas as seguintes:  
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1. Apresentação inicial de conceitos e exemplos de aplicação na arquitetura e design. 

2. Desenvolvimento do algoritmo passo-a-passo, com a explicação geral de cada componente. 

3. Apresentação da lógica geral do algoritmo e aplicação em exemplos, antes do 

desenvolvimento passo-a-passo.  

4. Apresentação do objeto para que os participantes tentem descrever a sua lógica de formação 

através de desenhos esquemáticos. 

5. Atividade de desenvolvimento de projeto em equipe, para que os participantes busquem 

aplicar a Modelagem Paramétrica em uma situação prática. 

6. Desenvolvimento de modelos físicos através de equipamentos de fabricação auxiliada por 

computador. 

Considerando que não foi possível fabricar modelos físicos satisfatórios para nenhuma das 

equipes, o item 6 não será considerado na análise.  

O bloco sobre a Modelagem Paramétrica incluiu 3 questões discursivas que abordaram 

separadamente: as pretensões de uso no futuro, as dificuldades percebidas durante o curso e 

sugestões. As perguntas consistiram nas mesmas utilizadas para as disciplinas optativas (item 4.3.3). 

O formato final do questionário pode ser consultado no Apêndice G. 

Para a interpretação dos dados, foram utilizados os mesmos procedimentos da caracterização 

do cenário local (item 3.4): análise quantitativa para as questões objetivas dos blocos 1 e 2 

(Caracterização do participante e Atividades da Disciplina) e análise de conteúdo para as questões 

subjetivas do bloco 3 (Modelagem Paramétrica). 

Para a caracterização geral dos participantes, o curso disponibilizou 10 vagas para 

profissionais e 10 vagas para estudantes de graduação, das quais houve uma desistência. Os 

profissionais foram distribuídos em 2 projetistas, 2 docentes, 3 mestrandos e 2 doutorandos. 

Ressalta-se casos de profissionais que assinalaram duas ocupações, como doutorandos que também 

eram docentes, mas priorizou-se a atividade que levou o participante a procurar o curso – 

explicitado nas respostas sobre Modelagem Paramétrica.  

Dentre os 9 estudantes de graduação, 8 eram do curso de arquitetura e 1 do curso de design. É 

importante ressaltar que, como pré-requisito para inscrição, os estudantes de arquitetura precisavam 

ter concluído o 5º semestre e os de design o 4º semestre, pois considerou-se a conclusão das 

disciplinas de informática aplicada ao processo de projeto de cada currículo.  

Quanto a experiências anteriores, 47% afirmou ter tido algum contato anterior com 

Modelagem Paramétrica, sendo mencionadas disciplinas (10,5%), curso (10,5%), workshops (5%) e 

outros (21%). Pressupõe-se que as respostas com disciplinas se referiram à “Desenho Auxiliado por 
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Computador 02”, onde os estudantes trabalham com BIM (Revit), visto que ainda não há disciplina 

específica de Modelagem Paramétrica na UFRN.  

Em relação aos “outros”, foram mencionados “autodidata em BIM”, “tutoriais”, “fase da 

pesquisa” e “palestra”. Nesse caso, é importante ressaltar a pressuposição de que pelo menos 3 

respondentes (16%) colocaram ter experiência em BIM, não modelagem paramétrica propriamente 

dita.  

Para ilustrar a caracterização geral dos 19 participantes, a Figura 89 apresenta o quantitativo 

quanto à natureza da ocupação, enquanto a Figura 90 apresenta a experiência anterior. 

Considerando o tamanho da amostra e para atingir uma maior representatividade, os dados foram 

colocados em número de participantes, não percentual.  

 
Figura 89 – Quantidade de participantes por ocupação 

 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Figura 90 – Distribuição de respostas quanto à experiência anterior com Modelagem Paramétrica 

 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Sobre as atividades da do curso, foram calculadas as médias para a nota que os participantes 

atribuíram para cada item, apresentadas no Quadro 31, por ordem decrescente. Foi mantida a 

numeração antes da descrição do item para facilitar sua identificação na lista do questionário. 
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Ressalta-se que o item 6, sobre o uso de fabricação do modelo físico, não foi considerado por não 

ter sido realizado com êxito durante o curso.  

 
Quadro 31 – Médias das notas atribuídas pelos participantes para cada atividade realizada no curso, em ordem 

decrescente  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE MÉDIA 

1.Apresentação inicial de conceitos e exemplos de aplicação na arquitetura e design. 9,32 

5.Atividade de desenvolvimento de projeto em equipe, para que os participantes 

busquem aplicar a Modelagem Paramétrica em uma situação prática. 
9,16 

3.Apresentação da lógica geral do algoritmo e aplicação em exemplos, antes do 

desenvolvimento passo-a-passo. 
9,05 

2. Desenvolvimento do algoritmo passo-a-passo, com a explicação geral de cada 

componente.  
8,89 

4. Apresentação do objeto para que os participantes tentem descrever a sua lógica de 

formação através de desenhos esquemáticos. 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

As maiores médias foram aferidas para as atividades de introdução aos conceitos/exemplos 

(9,32) e atividade projetual em atelier (9,16), respectivamente. Na sequência, a apresentação geral 

do algoritmo e aplicação em exemplos, com posterior desenvolvimento passo-a-passo, se mostrou a 

melhor metodologia da etapa de ensino da ferramenta e lógica paramétrica (9,05). Em seguida, 

empatados, o desenvolvimento do algoritmo passo-a-passo (8,89) e apresentação do objeto para que 

os participantes descrevessem sua lógica.  

É importante ressaltar que, mesmo para uma turma com pouca experiência em modelagem 

paramétrica, a importância da aplicação em atelier foi reconhecida pois, apenas na prática é possível 

o enfrentamento com o problema de projeto e com as dúvidas próprias da aplicação da nova 

ferramenta/lógica na atividade projetual.  

Em relação à estratégia de ensino da ferramenta/lógica, novamente destacou-se a importância 

de mostrar a lógica geral do algoritmo e da aplicação em exemplos práticos antes de ensinar apenas 

o passo-a-passo e a função dos componentes.  

Por fim, destaca-se que, apesar de se considerar a ordem decrescente, as médias apresentaram 

notas satisfatórias (9,32-8,89), o que demonstra uma boa aceitação das atividades.  

Sobre as pretensões de uso no futuro, a maioria dos participantes afirmou ter interesse em 

continuar trabalhando com a modelagem paramétrica, com apenas 1 resposta negativa para 18 

positivas, representando 95% de adesão à modelagem paramétrica ao final do curso.  

As justificativas para as respostas positivas incluíram tanto objetivos pessoais, como aplicação 

em pesquisa de doutorado e ensino em disciplinas de geometria disciplina/projeto, quanto 

características aferidas à abordagem paramétrica pelos participantes: liberdade formal, formas 

complexas, variedade de alternativas no estudo de soluções, simulação e nova forma de pensar.  
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O quadro 32 exemplifica as justificativas mais recorrentes, incluindo respostas positivas e 

negativas. 

 
Quadro 32 – Exemplos das justificativas sobre pretensões de uso no futuro, com respostas positivas e negativas  

“Sim. Possibilita uma grande variedade de possibilidades de projeto e estudos formais.” 

“Sim. Pretendo, quando possível, voltar a estudar esse tipo de modelagem, principalmente com vistas a usar 

esse conhecimento em sala de aula com alunos das disciplinas de projeto.” 

“Sim. Sou professora de G.G01 - Geometria Gráfica 01 - disciplina do primeiro período do CAU-UFRN. O 

programa Rhinoceros me abriu a mente para explorar a geometria como ferramenta de concepção de forma 

digital.” 

“Sim. É uma nova forma de pensar; é fácil de variar os modelos.” 

“Sim. Porque acredito ser uma nova maneira de projetar, que permite um maior leque de alternativas formais.” 

“Sim. Procuro utilizar a modelagem paramétrica juntamente com questões de desempenho termo-luminoso 

para minha dissertação de mestrado.” 

“Sim. Porque a modelagem paramétrica abre um leque de possibilidades projetuais e, previamente, já pensei de 

forma paramétrica no processo projetual, mas os softwares conhecidos não pemitiram o desenvolvimento e 

teste de melhor forma.” 

“Não. Apesar dele proporcionar formas mais complexas e sofisticadas, demandou maior tempo na criação. 

Paralelo, acredito que preciso estudar mais o programa para avaliar melhor.” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Sobre as dificuldades, a maioria das respostas incluiu a lógica ou raciocínio paramétrico 

(68%), seguido do uso do software (32%) e do pouco tempo de curso para a quantidade de conteúdo 

(26%). Apenas um respondente afirmou não ter tido dificuldades, por questão de experiência.  

O quadro 33 exemplifica as respostas mais recorrentes, quanto às dificuldades percebidas 

durante o uso da Modelagem Paramétrica. 

 
Quadro 33 – Exemplos com as respostas mais recorrentes quanto às dificuldades percebidas para o uso da Modelagem 

Paramétrica 

“Senti dificuldade na formação do algoritmo para desenvolvimento do projeto. Não na utilização dos 

comandos, mas sim no passo-a-passo.” 

“Achei pouco tempo para muitos conceitos. Vou precisar de um tempo para apreender tudo, refletir e ampliar.” 

“Pouco tempo para um conteúdo extenso, pois como nunca tinha trabalhado com isso, achei bem difícil. 

Talvez uma mesma carga horária de curso, porém menos horas por dia.”  

“Desenvolver o pensamento de criação projetual através da desconstrução da forma, e mentalizar o passo-a-

passo da construção do modelo.” 

“Dificuldade na própria concepção em conjunto com o desenvolvimento do algoritmo, devido à pouca prática 

anterior.” 

“A de abstrair geometricamente o que se quer e qual ferramenta usar para produzir o efeito desejado.” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Por fim, as sugestões mais recorrentes, colocadas pelos participantes, incluíram maior duração 

do curso ou maior duração para alguma atividade específica, como exercícios de programação, 

exercícios de leitura de lógica, apresentação inicial do software e etapa de fabricação. Não houve 

um consenso ou recorrência na indicação de qual atividade necessitaria de maior tempo, portanto a 

única tendência percebida foi a carga horária insuficiente.  
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O quadro 34 exemplifica as respostas mais recorrentes quanto às sugestões para futuras 

aplicações. 

 
Quadro 34 – Exemplos com as respostas mais recorrentes quanto às sugestões para futuros cursos 

“Aumentar o tempo de duração do curso, com um número maior de exercícios para fixar o aprendizado. 

“Fazer mais atividades sozinha e ser um curso com maior tempo de duração.” 

“Sobre a impressão 3D: sugiro que seja feito com ‘mais calma’, no sentido de haver um curso só sobre isso (de 

um dia). Pois para alunos, ficamos perdidos com relação a como modelar um arquivo pronto para imprimir.”  

“Tempo maior de curso. Desenvolvimento do algoritmo em umas duas tardes de curso, pelo menos.” 

“Iniciar o curso com atividades mais simples e dar mais tempo durante o momento da explicação para o aluno 

fazer o exercício.” 

“Os trabalhos de prática podem ser mais produtivos/interessantes em grupos menores, e também a carga 

horária poderia ser mais diluída e com mais exercícios de programação.” 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Como uma análise geral do curso, percebeu-se que, apesar da maioria na turma não ter 

experiência com o tema, os resultados foram satisfatórios, com o desenvolvimento e investigação de 

algoritmos complexos, avaliações positivas na contribuição das atividades propostas para o 

aprendizado sobre o tema, além do reconhecimento do potencial da modelagem paramétrica e 

pretensões de aplicação no futuro.  

As principais dificuldades coincidiram com o observado ao longo de experimentos anteriores 

(mudança na lógica e na ferramenta), associada à carga horária reduzida para todo o percurso 

didático necessário – da introdução do tema ao atelier.  

Também foram percebidas dificuldades quanto ao uso dos laboratórios de fabricação, 

previamente apontadas em etapas anteriores, como manutenção e especificidades dos equipamentos. 

Durante o curso, buscou-se utilizar a impressora 3D a pó, devido à indisponibilidade da cortadora a 

laser por questões técnicas. Porém as características de seu processo de fabricação (adição de 

camadas de pó e cola) não eram as mais adequadas para uma solução em perfis, de espessura 

delgada, levando à fragilidade do objeto. Para tanto, o mais adequado seriam processos em corte 

(subtrativos) que utilizassem a própria espessura do material para representar a espessura do perfil. 

Também poderia ter sido tentado a impressão apenas da volumetria geral de cada solução, porém 

não seria possível analisar as principais questões de cada proposta, como estrutura e adequação dos 

bicicletários.  

5.3. Proposta Parcial após Experimentos Pedagógicos.  

A proposta das diretrizes metodologias para introduzir a abordagem paramétrica no ensino deve 

prever os seguintes aspectos, observados ao longo do percurso da pesquisa: 1. dificuldades; 2. 

habilidades; 3. contribuições; 4. processo de implementação; 5. espaços de discussão e apoio. A 

seguir, cada um desses aspectos será apresentado.  
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A principal dificuldade apontada quanto ao uso da abordagem paramétrica no processo de 

projeto se refere à representação da ideia do projetista em modelo paramétrico, através da 

estruturação de um algoritmo e definição de parâmetros. Nesse processo, estão envolvidas questões 

relativas à mudança de olhar e raciocínio (pensamentos algorítmico/sistêmico), e ao conhecimento 

sobre a própria ferramenta. Tais questões incluem: 

a) Identificar como o modelo paramétrico irá contribuir para a resolução do problema de 

projeto em questão; 

b) Identificar quais características da proposta projetual deverão ser transformadas em 

parâmetros (características fixas x características variáveis); 

c) Compreender a relação causa-consequência durante a definição dos dados de entrada 

(inputs) e organização do fluxo de informações ao longo do algoritmo; 

d) Compreender o funcionamento de cada componente (input-função-output) do software. 

e) Transpor a abstração geométrica característica dos modelos paramétrico para a realidade 

construtiva de modelos físicos ou solução real. 

A partir das dificuldades observadas nos experimentos didáticos e verificadas no levantamento 

de dados teórico/empírico, foram identificadas habilidades que devem ser desenvolvidas durante o 

processo de aprendizado. Essas habilidades podem ser específicas do processo paramétrico de 

projeto ou comuns a qualquer processo de projeto, incluindo:  

a) Formular problemas: ligada à compreensão e descrição dos problemas, inclui a capacidade 

de encontrar, expressar, entender e examinar problemas, identificando elementos para explicitá-los 

e se utilizando de diferentes pontos de vista para lidar com sua complexidade; 

b) Representar ideias: ligada à capacidade de exteriorizar seus pensamentos e as mudanças 

realizadas ao longo do processo através de uma representação, caracterizando o projeto como 

“conversa”. Inclui os diferentes meios de representação e suas interfaces com a modelagem 

paramétrica; 

c) Análise e síntese: trata-se de obter e organizar várias informações aparentemente 

desconexas para formular uma resolução de um problema, a partir das demandas iniciais. Garante a 

compreensão entre o todo, as partes e as relações estabelecidas para adquirir as propriedades 

desejadas; 

d) Referências projetuais e construtivas: fundamentado nas experiências e formações 

anteriores do projetista, garante informações essenciais para estruturação e alimentação do modelo 

paramétrico, principalmente voltado para situações específicas, como descrição de sistemas 

construtivos, simulação de estrutura e conforto. Está relacionado a repertórios projetuais e 

construtivos, e sua capacidade de associar a um determinado contexto; 
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e) Pensamento abstrato: uma abstração descreve um conceito geral ao invés de um exemplo 

específico. O uso da abstração permite reconhecer o que há de essencial na ideia/solução projetual, 

durante a estruturação do modelo paramétrico, e identificar as variáveis que o tornarão ajustável a 

diferentes situações; 

f) Pensamento matemático: o uso da matemática por projetistas é confirmado por fatos 

históricos e os sistemas paramétricos valorizam essa prática, ao exigir a construção explícita da 

composição geométrica. Assim, a capacidade de descrever uma ideia em modelo paramétrico 

depende diretamente do conhecimento e domínio que o projetista apresenta em tópicos como 

geometria, fórmulas, teoremas e gráficos; 

g) Conceber fluxo de dados: capacidade de conceber, organizar e editar dependências, 

compreendendo como os dados fluem através do modelo paramétrico, a fim de gerar o resultado 

desejado;  

h) Pensamento algorítmico: o modelo paramétrico é descrito através de um algoritmo, que 

consiste na descrição de um processo através de seu passo a passo, de maneira precisa. Em 

contraste, projetistas geralmente descrevem objetos e não processos, além de trabalharem com 

representações imprecisas que contam com um leitor humano para interpretá-las adequadamente;  

i) Conhecimento sobre o software: domínio quanto aos diferentes comandos e componentes 

do software. A experiência com a ferramenta permite adquirir repertório sobre as funções 

disponíveis para realizar as operações desejadas, além dos diferentes tipos de dados de entrada e 

saída com os quais se pode trabalhar.  

Para facilitar a compreensão da importância de cada habilidade durante o processo paramétrico 

de projeto, foi desenvolvido um quadro (Quadro 35) buscando relacionar quais delas precisam ser 

exercitadas, no intuito de superar cada dificuldade mencionada anteriormente.  

Buscou-se caracterizar, ainda, se a dificuldade se relaciona ao uso da ferramenta (F) e/ou à 

complexidade do raciocínio paramétrico (R), e se a habilidade foi identificada a partir do 

levantamento bibliográfico sobre o processo geral de projeto e/ou processo paramétrico de projeto.  

É importante ressaltar que o quadro é esquemático e que determinadas habilidades são 

importantes durante todo o processo de projeto, porém as relações foram estabelecidas a partir das 

principais causas de cada dificuldade, com base no que se observou durante os experimentos 

didáticos e referencial teórico/empírico levantado. 



 
 

 

 

 

 

Quadro 35 – Quadro identificando quais habilidades devem ser exercitadas para superar as principais dificuldades percebidas no processo paramétrico de projeto 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2016 
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Identificar quais são as contribuições do uso da abordagem paramétrica também é essencial 

para sua introdução no ensino de projeto, no intuito de compreender suas especificidades e se 

apropriar do seu potencial. Ao longo da pesquisa, foram colocadas contribuições de diferentes 

naturezas, podendo ser organizadas em 3 focos diferentes: 1. processo de projeto; 2. produto; 3. 

ensino. 

As contribuições com foco no processo de projeto interferem no resultado indiretamente, pois 

o modelo paramétrico é utilizado durante a concepção e avaliação da solução mais adequada. São 

elas:  

a) Maior controle e liberdade de composição, pois permite um leque amplo de possibilidades 

formais, a partir de determinados critérios, desde que o projetista tenha os conhecimentos 

necessários (geométricos, estruturais, funcionais) para descrevê-las;  

b) Agilidade no estudo de alternativas, a partir da variação de parâmetros de um único modelo, 

auxiliando a experimentação e tomada de decisão, sem a perda da identidade e coerência da 

proposta. Nesse item também são incluídos os ambientes de simulação para aspectos específicos, 

como estrutura e conforto; 

c) Agilidade na alteração ou correções da proposta, desde que previstas pelos parâmetros 

definidos no modelo; 

d) Interfaces com os processos de fabricação auxiliados por computador, que resgatam a 

importância do modelo físico no desenvolvimento do projeto e permitem a execução de peças 

finais. Esse aspecto também pode contribuir tanto para o produto quanto o ensino.  

As contribuições com foco no produto podem ser percebidas pela própria solução final, 

incluindo:  

a) Personalização em série ou customização em massa, através da geração de um grande 

número de produtos diferentes, todos provenientes de um mesmo projeto/modelo, mas ajustáveis às 

especificidades da situação;  

b) Formas mais complexas que os resultados obtidos por meios de representação tradicionais, 

tanto analógicos quanto digitais.  

Por fim, as contribuições com foco no ensino foram observadas a partir dos próprios desafios 

impostos pela abordagem paramétrica, contribuído para que os estudantes desenvolvam habilidades 

ou conhecimentos importantes para todo projetista. São elas:  

a) Desenvolvimento do domínio em geometria e outros campos da matemática, visto que são 

conhecimentos fundamentais para estruturar o modelo paramétrico de acordo com a ideia desejada, 

representando corretamente as intenções de projeto; 
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b) Desenvolvimento de conhecimentos voltados para a execução do projeto, como sistemas 

construtivos, estrutura, materiais e montagem, visto que são informações essenciais para a 

estruturação do modelo e definição de parâmetros; 

c) Considerando a crítica ao ensino baseado na “caixa preta”, onde o processo de projeto não é 

explicado e a criatividade é um talento dominado por apenas alguns, o processo paramétrico de 

projeto leva o estudante a explicitar e registrar a lógica de composição da solução adotada e suas 

respectivas variáveis. Assim, o desenvolvimento do modelo paramétrico através da estruturação do 

algoritmo e da escolha de seus parâmetros devem refletir as intenções de projeto. Esse exercício 

incentiva o estudante a pensar a solução como um sistema, onde a estrutura e organização das partes 

irão resultar na funcionalidade do todo e, mesmo com a alteração de variáveis, sua lógica e 

identidade serão mantidas; 

d) Direcionamento do foco para o processo e não para o produto final, onde o importante não é 

a representação de um único modelo estático, mas a descrição da lógica estruturada através de um 

modelo dinâmico. Destaca-se que o atelier com foco no processo é um dos aspectos colocados pela 

abordagem contemporânea do ensino de projeto.    

No que diz respeito ao processo de implementação do tema no ensino de projeto, os 

experimentos didáticos e o levantamento teórico/empírico demonstraram a necessidade de se 

trabalhar a abordagem paramétrica, tanto a partir da ferramenta (domínio do software) quanto da 

leitura e descrição lógica dos objetos a serem projetados (raciocínio paramétrico). Considerando-se 

o “pensamento sistêmico”, o “ensino prático reflexivo” e a “aprendizagem baseada em problemas”, 

é necessário que o tema seja abordado desde seus aspectos introdutórios até o atelier de projeto, 

com o aumento gradativo de complexidade, e vislumbrando os seguintes objetivos:  

a) Conhecer conceitos relacionados e aplicações em exemplos práticos: a partir da leitura de 

textos e análise de obras, estabelecer um primeiro contato com a abordagem paramétrica na 

compreensão de seus conceitos (parâmetro, algoritmo, projeto paramétrico) e possíveis 

contribuições para o processo de projeto (estudo de alternativas, simulação, personalização em 

série/customização em massa);  

b) Compreender a relação entre um objeto e um algoritmo: a partir da comparação entre 

um objeto dado e seu respectivo algoritmo, identificar a lógica estabelecida pelo projetista para 

descrever o seu objeto em algoritmo, reconhecendo as características fixas e variáveis (parâmetros) 

determinadas para atingir as intenções de projeto (propriedade). Nesse caso, destacou-se a estratégia 

de iniciar o ensino do software pela apresentação da lógica geral do algoritmo e sua aplicação em 

exemplos práticos, para depois reconstruí-lo passo-a-passo junto aos estudantes, explicando a 

função de cada componente. Para estudantes mais experientes, apenas apresentar a lógica geral e os 
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exemplos, deixando que cada um estruture o algoritmo individualmente e aponte suas possíveis 

dúvidas; 

c) Desenvolver o algoritmo de um objeto existente, deduzindo a sua lógica de composição 

e possíveis parâmetros: a partir da análise de um objeto dado, reconhecer suas características fixas 

e variáveis (parâmetros) e representar sua lógica compositiva através do desenvolvimento de um 

algoritmo; 

d) Trabalhar um projeto utilizando a abordagem paramétrica, o que inclui a concepção 

do objeto e o desenvolvimento do respectivo algoritmo: analisar um problema e estabelecer uma 

proposta, a partir de um algoritmo/modelo paramétrico, determinando os parâmetros que 

enriquecerão o processo de projeto e refletirão as intenções do projetista na busca de uma solução. 

Nessa etapa também deverão ser aprofundadas as interfaces com outros meios de representação, 

com destaque para o croqui, a fabricação auxiliada por computador e o BIM.    

Por fim, é importante destacar os possíveis espaços de discussão e apoio sobre o tema, 

considerando que a discussão ainda é recente e pouco vislumbrada na estrutura curricular 

obrigatória dos cursos de graduação: 

a) Grupos de pesquisa e projetos de extensão: os grupos de pesquisa e projetos de extensão se 

mostraram como espaços importantes de investigação, geração e divulgação de conhecimento, 

sendo fundamentais para a renovação de conteúdo e metodologia dentro das disciplinas.  

b) Infraestrutura e apoio técnico: os laboratórios se mostraram como essenciais para o 

desenvolvimento de atividades que envolvam a modelagem paramétrica, tanto no uso dos 

computadores quanto para os equipamentos de prototipagem e fabricação digitais. Como desafio, 

destacaram-se os insumos, manutenção e especificidades de cada equipamento.  

c) Atividades extracurriculares: cursos e workshops foram destacados como espaços 

alternativos de aprendizagem, principalmente em relação aos softwares. Alguns workshops também 

preveem atividades em atelier, incentivando a investigação projetual sem determinadas limitações 

de carga horária e avaliação, presentes em disciplinas.  

5.4. Grupo Focal 

A etapa do grupo focal previu a apresentação da proposta parcial da pesquisa a docentes e 

pesquisadores que participaram de atividades anteriores, no intuito de colocá-la em discussão e 

coletar feedback para concluir sua versão final.  

Para tanto, além dos aspectos levantados no item anterior, as estruturas curriculares dos cursos 

de Arquitetura e Urbanismo, e Design também precisaram ser vislumbradas, considerando que os 

experimentos didáticos reforçaram a hipótese de que uma única disciplina não seria suficiente para 
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abranger todo o percurso necessário para a introdução da abordagem paramétrica no ensino de 

projeto.  

Resgatou-se, portanto, o resultado da análise dos Projetos Pedagógicos das referências 

nacionais e locais (item 3.6) para cruzá-lo com as diretrizes apresentadas no item anterior (5.3) e 

estabelecer a proposta de como a abordagem paramétrica poderia ser inserida ao longo da estrutura 

curricular dos cursos, considerando todas as suas Áreas de Conhecimento. 

5.4.1.  Aplicação do Grupo Focal e discussão da proposta parcial, considerando Projetos Pedagógicos 

(Áreas de Conhecimento e Estrutura curricular). 

Para dar início à proposta parcial, foram retomadas as Áreas de Conhecimento, resumidas a 

partir dos Projetos Pedagógicos, considerando sua descrição geral, possíveis disciplinas e 

distribuição ao longo dos semestres (estrutura curricular).   

Posteriormente, observou-se a importância de cruzar essas áreas com duas diretrizes 

apresentadas para o ensino da abordagem paramétrica: as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

estudantes durante o processo, e as contribuições que o processo de projeto paramétrico pode trazer 

para o trinômio processo de projeto/produto/ensino. A partir desse cruzamento, buscou-se 

identificar as possíveis interfaces entre as Áreas de Conhecimento e a abordagem paramétrica, 

através de uma colaboração mútua: enquanto as habilidades envolvidas no processo de projeto 

paramétrico podem ser desenvolvidas através de todas as Áreas de Conhecimento ao longo do curso 

(e não apenas uma única disciplina), as Áreas de Conhecimento podem se apropriar das 

contribuições da abordagem paramétrica adequadas ao seu escopo, através de atividades que já 

vislumbrem o conteúdo previsto por suas respectivas disciplinas obrigatórias, sem aumento de carga 

horária.  

Nesse intuito, considerou-se que a proposta da presente pesquisa deveria partir de dois quadros 

que identificassem essas interfaces: 1. Habilidades x Áreas de Conhecimento; 2. Contribuições da 

Abordagem Paramétrica x Áreas de Conhecimento. A discussão e validação desses quadros tornou-

se o principal objetivo da realização do grupo focal, com a apresentação de cada item aos 

participantes: 1. Áreas de Conhecimento; 2. Habilidades; 3. Contribuições – a serem resumidos a 

seguir.  

As Áreas de Conhecimento, descritas no item 3.6, incluem: 1. Representação e Linguagem; 2. 

Planejamento e Projeto; 3. Teoria e História; 4. Tecnologia. Para a discussão da proposta parcial, 

foram definidas as disciplinas obrigatórias para cada área, com base no levantamento feito sobre as 

instituições analisadas no cenário nacional/local. Para tanto, foram consideradas apenas as 
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disciplinas comuns à maioria das instituições, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, e as 

disciplinas da UFC, como único exemplo para o curso de Design.  

Ressalta-se que essa referência é apenas uma base para dar suporte à discussão de como a 

abordagem paramétrica poderá ser introduzida em cada Área de Conhecimento, estando claro que 

as disciplinas obrigatórias poderão apresentar variações de acordo com os cursos de diferentes 

instituições. 

A área de Representação e Linguagem considera disciplinas de Geometria e/ou Matemática 

aplicada; Plástica ou Espaço e Forma; Desenho à mão livre; Desenho Técnico; Programação Visual; 

e Desenho Auxiliado por Computador ou Informática Aplicada.  

A área de Planejamento e Projeto abrange as disciplinas de Projeto de Arquitetura, 

Planejamento e Projeto Urbano, e Paisagismo, para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Para o 

curso de Design, incluirá Projeto de Produto e Projeto Gráfico. Com o desenvolvimento da proposta 

final mais adiante, será discutida, ainda, a integração dessas disciplinas através do Projeto 

Integrado, coerente com a hipótese da presente pesquisa, e com exemplos encontrados em 

referências estudadas (curso de arquitetura da UFRN e de design da UFC).   

A área de Teoria e História considera a sequência de disciplinas de História da arquitetura, 

cidade, artes e design. Para o curso de Arquitetura e Urbanismo, soma-se, ainda, a disciplina 

referente a Patrimônio; enquanto o de Design inclui Semiótica, Antropologia Cultural, Gestão 

Empresarial (da Inovação) e Marketing. 

Por fim, a área de Tecnologia incluirá, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, disciplinas de 

Conforto Ambiental; Instalações; Resistência e Estabilidade; Sistemas Estruturais; Tecnologia das 

Construções; e Topografia. Para o curso de Design, haverá uma sequência de disciplinas em 

Ergonomia; e Materiais e Processos.  

A distribuição das áreas de conhecimento ao longo da estrutura curricular terá como base os 

quadros resumos (Quadro 24 e 25) desenvolvidos na etapa de caracterização (item 3.6). Tais 

quadros foram apresentados aos participantes durante o Grupo Focal e serão resgatados na 

discussão da proposta final.  

As habilidades envolvidas durante o processo paramétrico de projeto foram descritas, 

considerando o levantamento bibliográfico, e associadas às dificuldades registradas através de 

coleta de dados nas referências nacionais/locais e experimentos didáticos (item 5.3/ Quadro 35). 

Incluem, portanto: 1. Formular problemas; 2. Representar ideias; 3. Análise e síntese; 4. Referências 

projetuais e construtivas; 5. Pensamento abstrato; 6. Pensamento matemático; 7. Conceber fluxo de 

dados; 8. Pensamento algorítmico; 9. Conhecimento sobre o software. Como mencionado 
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anteriormente, algumas são comuns a todo processo de projeto, enquanto outras são específicas da 

abordagem paramétrica.  

As contribuições do processo paramétrico de projeto para o trinômio processo de 

projeto/produto/ensino foram estabelecidas a partir de todo o percurso da pesquisa, desde o 

levantamento bibliográfico aos experimentos didáticos (item 5.3), incluindo:  1. Maior liberdade 

compositiva, associada a critérios de projeto; 2. Estudo de alternativas e simulação de cenários; 3. 

Maior agilidade nas alterações de soluções pré-definidas; 4. Interfaces com a fabricação auxiliada 

por computador; 5. Incentivo à customização em massa; 6. Maior controle na geração de formas 

complexas; 7. Apoio ao ensino de geometria e matemática; 8. Apoio ao desenvolvimento de 

conhecimentos em execução de projeto; 9. Descrição e registro da lógica compositiva; 10. Foco do 

ensino no processo, e não no produto final.  

Definidos os itens a serem apresentados e discutidos na etapa de Grupo Focal, foi estabelecido 

o procedimento para a sua aplicação, realizada em dois grupos separadamente: UFC e UFRN.  

O grupo da UFC incluiu 6 participantes, sendo 3 docentes, 1 mestrando e 2 pesquisadores, 

considerando-se o vínculo existente com a instituição no momento da pesquisa.  

O grupo da UFRN incluiu 7 participantes, sendo todos docentes da instituição e 3 doutorandos. 

A atividade do grupo focal foi iniciada com a apresentação e esclarecimento dos itens 

mencionados anteriormente: 1. resumo esquemático com a contextualização da pesquisa; 2. 

descrição das Áreas de Conhecimento e sua distribuição na estrutura curricular dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, e Design; 3. relação entre as Áreas de Conhecimento e as habilidades 

necessárias para o processo de projeto paramétrico; 4. relação entre as Áreas de Conhecimento e as 

contribuições da abordagem paramétrica.     

A princípio, os tópicos 3 e 4 seriam apresentados aos participantes como quadros desenvolvidos 

pela própria autora, a partir do levantamento bibliográfico, coleta de dados e experimentos 

didáticos, para uma posterior discussão e feedback por parte do grupo. Porém, com a aplicação do 

primeiro grupo focal (UFC), percebeu-se que, enquanto o quadro do item 3 (Áreas de 

Conhecimento x Habilidades) apresentou um maior senso comum durante o debate, o quadro do 

item 4 (Áreas de Conhecimento x Contribuições da Abordagem Paramétrica) precisaria de uma 

reflexão maior para se chegar a uma validação. Assim, foi sugerido que os próprios participantes 

preenchessem o quadro a partir de sua experiência individual, possibilitando uma posterior análise 

dos resultados e sobreposição da opinião da maioria.  

Para tanto, foi entregue aos participantes um texto com a descrição resumida de cada uma das 

contribuições da abordagem paramétrica, definidas pela pesquisa, além do quadro que eles 

deveriam preencher. Para o preenchimento do quadro (Apêndice D), pediu-se que os participantes 
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refletissem como cada Área de Conhecimento poderia se apropriar das contribuições da abordagem 

paramétrica, considerando-se 3 níveis: 

a) Contribuição essencial: a contribuição está diretamente relacionada ao escopo da Área de 

Conhecimento em questão, tornando-se um auxílio essencial ao ensino do conteúdo de suas 

disciplinas obrigatórias – os participantes deveriam assinalar a relação com “XXX” (peso 3); 

b) Contribuição possível: a contribuição pode trazer benefícios ao escopo da Área de 

Conhecimento, tornando-se uma opção para o ensino do conteúdo de suas disciplinas 

obrigatórias – os participantes deveriam assinalar a relação com “XX” (peso 2); 

c) Contribuição indireta: a contribuição auxilia outra Área de Conhecimento, trazendo 

benefícios que se refletem indiretamente na área em questão – os participantes deveriam 

assinalar a relação com “X” (peso 1); 

d) Se a contribuição não se aplica à Área de Conhecimento em questão – os participantes não 

deveriam assinalar a relação (peso 0). 

Os quadros relacionando as Áreas de Conhecimento às Habilidades e Contribuições da 

abordagem paramétrica serão apresentados junto à análise dos dados referentes ao Grupo Focal, já 

considerando a contribuição dos participantes, a partir do feedback coletado. Esses quadros servirão 

de base para a proposta final da pesquisa.   

5.4.2.  Análise dos dados  

Durante a realização do Grupo Focal, os participantes apontaram os itens que lhe geraram 

dúvidas, esclarecidos durante a discussão; trouxeram sugestões para a pesquisa; e opinaram sobre os 

dois quadros, que resultaram no principal registro dessa etapa: 1. Áreas de Conhecimento x 

Habilidades; 2. Áreas de Conhecimento x Contribuições da Abordagem Paramétrica.  

O quadro relacionando quais habilidades necessárias ao processo de projeto paramétrico podem 

ser desenvolvidas durante cada Área de Conhecimento foi debatido durante o próprio Grupo Focal, 

sendo feitas alterações pontuais em relação ao apresentado pela pesquisa.  

Inicialmente, foram realizadas alterações no título de algumas habilidades para tornar mais 

claro o que significava sua definição.  

O título da habilidade “referências projetuais e construtivas” foi substituído por 

“conhecimentos específicos de outras áreas”, para deixar claro que não são conhecimentos inerentes 

à atividade projetual, mas de outras áreas como história (referências projetuais) e tecnologia 

(referências construtivas), resgatados no processo de projeto como repertório a ser aplicado em 

situações específicas.   
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As habilidades “pensamento abstrato” e “pensamento matemático”, retiradas do referencial 

teórico, foram acrescidas da especificação “não numérico” e “numérico” respectivamente, para 

tornar mais específico o diferencial entre ambos, considerando que a matemática também trabalha 

com abstrações.  

Por fim, a partir da discussão com o grupo focal, foram acrescidas duas relações antes não 

observadas pela autora – o desenvolvimento do pensamento abstrato (não numérico) na área de 

Teoria e História, e o conhecimento em software na área de Tecnologia. 

A seguir, como resultado do Grupo Focal, serão apresentadas as habilidades consideradas pela 

pesquisa para cada Área de Conhecimento, esquematizadas no Quadro 36 para uma melhor 

visualização. Lembrando-se que, para a definição dessas relações, foi considerado o escopo de cada 

Área de Conhecimento em suas respectivas definições e disciplinas, na busca do reconhecimento de 

ênfases, e não uma ruptura entre as áreas ou habilidades.  

Para Teoria e História, foram selecionadas as habilidades: 1. Formular; 2. Conhecimentos 

específicos de outras áreas (referências projetuais); 3. Pensamento Abstrato (não numérico). A área 

contribuirá, portanto, para o estudo de referências projetuais e o reconhecimento de como tais 

soluções são respostas a um contexto específico (linguagem). Garante-se, assim, o desenvolvimento 

da capacidade de compreender/analisar problemas e a formação de um repertório projetual que 

possa ser resgatado como contribuição para situações futuras.  

Para Planejamento e Projeto, considerou-se que a atividade projetual em atelier é o momento 

síntese em que todas as habilidades são desenvolvidas em aplicações práticas. Nesse caso, 

“Conhecimentos Específicos de Outras Áreas” foi a única opção não incluída, por sua ênfase em 

referências adquiridas em outras disciplinas, que poderão ser resgatadas para determinada situação 

de projeto ou não.  

Para Representação e Linguagem, foram selecionadas as habilidades: 1. Representar; 2. 

Pensamento Abstrato (não numérico); 3. Pensamento Matemático (numérico); 3. Pensamento 

Algorítmico; 4. Fluxo de dados; 5. Software. A área contribuirá para o desenvolvimento da 

capacidade de perceber e estruturar elementos bi e tridimensionais que compõem formas e espaços, 

garantindo que o estudante se aproprie dos diferentes meios de representação para exteriorizar seus 

pensamentos e mudanças durante a concepção projetual. É nessa área que se concentra o 

embasamento para as habilidades específicas do projeto paramétrico, que posteriormente deverão 

ser aplicados e aprofundados na atividade em atelier.  

 



 
 

 

 

Quadro 36 – Quadro identificando em quais Áreas de Conhecimento as Habilidades necessárias para o processo de projeto paramétrico podem ser desenvolvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

 



 
 

Por fim, para Tecnologia, foram selecionadas as habilidades: 1. Formular; 2. Conhecimentos 

Específicos de Outras Áreas; 3. Pensamento Matemático (numérico); 4. Software.  A área 

contribuirá para o estudo de recursos tecnológicas e a solução de problemas voltados para o 

conforto, funcionamento e processos de produção dos objetos de design, arquitetura e urbanismo. 

Os conhecimentos em software foram incluídos ao serem considerados determinados softwares e 

plug-ins de modelagem paramétrica, voltados especificamente para estudos relacionados à área, 

como conforto e estrutura, que deverão ser estudados e contextualizados em disciplinas que 

abordem os respectivos conteúdos. 

No que diz respeito ao quadro de Áreas de Conhecimento x Contribuições da Abordagem 

Paramétrica, foi necessário analisar os dados coletados com o preenchimento pelos participantes, no 

intuito de se estabelecer uma visão de maioria.  

Devido ao estabelecimento de pesos de 0 a 3 para cada opção de resposta (contribuição não se 

aplica/indireta/possível/essencial, respectivamente), foi possível calcular uma média entre o 

conjunto de respostas para cada Área de Conhecimento x Contribuição. Considerando-se que os 

dois grupos apresentavam quantidades diferentes de respondentes (6 para a UFC e 7 para a UFRN), 

o cálculo foi realizado separadamente para cada grupo e tirada uma média final entre os dois 

resultados.  

As análises serão apresentadas a partir de quadros, contendo as médias para cada Contribuição 

x Área de Conhecimento. Baseando-se em regras matemáticas de arredondamento, contribuições 

com média igual ou acima de 2,5 serão consideradas como essenciais (3,0), igual ou acima de 1,5 

como possíveis (2,0), e igual ou acima de 0,5 como indiretas (1,0). A princípio, serão colocados os 

resultados de cada instituição, para possível comparação, e posteriormente o quadro resumo com a 

média geral de ambas, em ordem decrescente.   

Por fim, a partir da média geral de ambas as instituições, cada Área de Conhecimento será 

comentada, no intuito de embasar como a área em questão poderia se apropriar do processo de 

projeto paramétrico, considerando as contribuições mais adequadas ao seu escopo, ou seja, aquelas 

classificadas como essenciais e/ou possíveis. Além do resultado dos Grupos Focais, apresentado 

através dos quadros, novas considerações poderão ser acrescentadas na etapa da proposta, 

complementando o posicionamento dos respondentes com a experiência adquirida pela própria 

autora durante o percurso da pesquisa. 

O Quadro 37 apresenta a média das respostas para cada Área de Conhecimento, especificando 

os dois grupos focais separadamente. Em vermelho, buscou-se ressaltar as contribuições que não 

obtiveram o mesmo resultado em ambos os grupos, ou seja, que estão classificadas em níveis 

diferentes quando a média é arredondada de 0 a 3. Por exemplo, para a contribuição “Estudo de 
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diferentes alternativas...” e a área Tecnologia (T), a média arredondada na UFC é calculada de “2,2” 

para “2,0” e a contribuição é considerada como possível, enquanto na UFRN a média arredondada é 

de “2,7” para “3,0”, classificada como essencial. Por outro lado, para a contribuição “Incentivo a 

personalização em série...” e a área Representação e Linguagem (RL), apesar das notas entre 

instituições apresentarem uma maior diferença entre valores (“0,8” para UFC e “1,4” na UFRN), 

ambas são arredondadas para “1,0”, ficando na mesma categoria (“contribuição possível”).  

 

Quadro 37 – Cálculo da média para os resultados de cada instituição  

(Em uma escala de 0 a 3,0; em vermelho, estão indicadas as disparidades os grupos focais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Observou-se que a maioria das diferenças se encontraram nas áreas de Representação e 

Linguagem (RL) e Teoria e História (TH), embora a maioria fosse de apenas um nível: essencial x 
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possível ou indireta x não aplicável. As áreas de Planejamento e Projeto (PP) e Tecnologia (T) 

apresentaram diferenças pouco expressivas.  

A contribuição com maior diferença entre as médias foi a “Descrição e registro da lógica 

adotada (linguagem)...” para a área de Teoria e História, considerada essencial pelo grupo da UFC, 

com média de “2,8”, e possível pelo grupo da UFRN, com média “1,6”. A nota quase máxima 

estabelecida pelo grupo da UFC pode ser justificada pela presença de pesquisadores que já 

desenvolvem estudos sobre o uso da abordagem paramétrica para a análise de obras históricas ou 

produção espontânea em cenários específicos (ex. autoconstrução), como meio de reconhecer 

recorrências e compreender como determinadas soluções são respostas projetuais referentes a seus 

respectivos contextos (históricos, sociais, econômicos...). 

Após o cálculo da média entre os dois grupos focais, foram gerados os quadros referentes a 

cada Área de Conhecimento, com os resultados finais em ordem decrescente. Cada Área de 

Conhecimento será comentada a seguir, apresentando-se as contribuições caracterizadas como 

essenciais e/ou possíveis, em função dos quadros finais.    

 

Quadro 38 – Quadro com o resultado geral dos dois Grupos Focais, para as contribuições relacionadas à Área de 

Representação e Linguagem 

REPRESENTAÇÃO E LINGUAGEM 

FORMAS COMPLEXAS 2,9 

CONHECIMENTOS EM GEOMETRIA E MATEMÁTICA 2,8 

FABRICAÇÃO AUX. POR COMPUTADOR 2,7 

DESCRIÇÃO DA LÓGICA COMPOSITIVA 2,7 

LIBERDADE COMPOSITIVA ASSOCIADA A CRITÉRIOS 2,3 

AGILIDADE NAS ALTERAÇÕES 2,0 

FOCO NO PROCESSO 1,7 

SIMULAÇÃO 1,6 

CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 1,1 

CONHECIMENTOS EM EXECUÇÃO 1,1 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

A área de Representação e Linguagem (Quadro 38) apresentou 4 contribuições essenciais, 

incluindo maior controle de formas complexas; conhecimentos em geometria e matemática, 

fabricação auxiliada por computador; e descrição da lógica compositiva (linguagem) – relacionadas 

diretamente ao estudo/compreensão da forma, geometria descritiva e o uso de modelos físicos como 
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meio de representação. Nas estruturas curriculares atuais, Representação e Linguagem já é a área 

por onde se inserem as disciplinas relacionadas a ferramentas computacionais, como desenho 

auxiliado por computador ou informática aplicada. A partir do reconhecimento das contribuições 

destacadas, é possível vislumbrar a inclusão do tema em outras disciplinas, como Geometria e/ou 

Matemática aplicada; Plástica ou Espaço e Forma; e Desenho Técnico. 

Na área de Planejamento e Projeto (Quadro 39) todas as contribuições foram consideradas 

pelos respondentes, sendo a maioria como essenciais, validando a importância de cada uma delas 

para a atividade projetual e reforçando o espaço do atelier como síntese, onde o conteúdo das outras 

áreas também será colocado em prática. Em destaque estão: 1. liberdade compositiva associada a 

critérios; 2. estudo de alternativas ou simulação; 3. agilidade nas alterações; 4. descrição da lógica 

compositiva – todas próximas à pontuação máxima de 3,0. Para a proposta final da pesquisa, será 

discutida a possibilidade de se trabalhar com o Atelier de Projeto Integrado e como cada uma das 

contribuições pode se inserir ao longo da atividade em atelier.   

 

Quadro 39 – Quadro com o resultado geral dos dois Grupos Focais, para as contribuições relacionadas à Área de 

Planejamento e Projeto 

PLANEJAMENTO E PROJETO 

LIBERDADE COMPOSITIVA ASSOCIADA A CRITÉRIOS 2,9 

SIMULAÇÃO 2,9 

AGILIDADE NAS ALTERAÇÕES 2,9 

DESCRIÇÃO DA LÓGICA COMPOSITIVA 2,9 

FABRICAÇÃO AUX. POR COMPUTADOR 2,7 

FOCO NO PROCESSO 2,7 

CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 2,5 

FORMAS COMPLEXAS 2,5 

CONHECIMENTOS EM EXECUÇÃO 2,3 

CONHECIMENTOS EM GEOMETRIA E MATEMÁTICA 1,9 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

A área de Teoria e História (Quadro 40) teve apenas uma contribuição considerada como 

possível: a descrição da lógica compositiva do projeto, o que permite explicitar como determinada 

solução é resultado de uma intenção projetual, em resposta a uma problemática/contexto 

(linguagem). Apesar das disciplinas de Teoria e História não apresentarem qualquer relação direta 

com o uso de ferramentas computacionais, a abordagem paramétrica passa a oferecer uma 
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contribuição importante na análise e compreensão de referências, quando considerado que o 

processo de projeto deve se basear em um pensamento sistêmico. Analisar referências projetuais 

parametricamente auxilia no reconhecimento de suas características intrínsecas que ultrapassam 

questões estéticas, além de destacar possíveis recorrências diante de um determinado contexto 

(histórico, social, cultural, etc). 

 

Quadro 40 – Quadro com o resultado geral dos dois Grupos Focais, para as contribuições relacionadas à Área de Teoria 

e História 

TEORIA E HISTÓRIA 

DESCRIÇÃO DA LÓGICA COMPOSITIVA 2,2 

FOCO NO PROCESSO 1,3 

LIBERDADE COMPOSITIVA ASSOCIADA A 

CRITÉRIOS 
1,1 

SIMULAÇÃO 0,9 

CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 0,8 

CONHECIMENTOS EM GEOMETRIA E 

MATEMÁTICA 
0,8 

AGILIDADE NAS ALTERAÇÕES 0,7 

FABRICAÇÃO AUX. POR COMPUTADOR 0,7 

FORMAS COMPLEXAS 0,7 

CONHECIMENTOS EM EXECUÇÃO 0,7 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

A área de Tecnologia (Quadro 41) apresentou apenas contribuições possíveis, com destaque 

para: 1. simulação; 2. agilidade nas alterações; 3. conhecimentos em execução; 4. fabricação 

auxiliada por computador - todas com média acima ou igual a 2.0. As contribuições destacadas 

estão relacionadas ao estudo de alternativas em ambiente virtual, esclarecimento de aspectos 

técnicos do projeto, a partir de sua descrição em algoritmo e parâmetros, além do potencial de 

materialização de maquetes, protótipos e elementos construtivos, aproximando projeto e execução. 

A aproximação da abstração do projeto à realidade do objeto/construção, somada à possibilidade de 

simular seu comportamento/funcionamento antes da execução propriamente dita são aspectos 

fundamentais para disciplinas relacionadas a conforto ambiental, estrutura, ergonomia, materiais e 

processos, o que torna claro como a área poderia se apropriar das contribuições do projeto 

paramétrico. 
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Quadro 41 – Quadro com o resultado geral dos dois Grupos Focais, para as contribuições relacionadas à Área de 

Tecnologia 

TECNOLOGIA 

SIMULAÇÃO 2,4 

AGILIDADE NAS ALTERAÇÕES 2,2 

CONHECIMENTOS EM EXECUÇÃO 2,1 

FABRICAÇÃO AUX. POR COMPUTADOR 2,0 

CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 1,8 

FORMAS COMPLEXAS 1,7 

CONHECIMENTOS EM GEOMETRIA E 

MATEMÁTICA 
1,6 

LIBERDADE COMPOSITIVA ASSOCIADA A 

CRITÉRIOS 
1,3 

DESCRIÇÃO DA LÓGICA COMPOSITIVA 1,2 

FOCO NO PROCESSO 0,9 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Analisando os quadros que relacionavam as Áreas de Conhecimento com cada contribuição 

observou-se, ainda, uma discrepância na compreensão sobre como a abordagem paramétrica pode 

contribuir para cada área, com destaque para Teoria e História, que apresentou as notas mais baixas 

– embora se perceba pela pesquisa o quanto essa contribuição pode ser importante.   Essa variação 

reforça a hipótese do presente estudo quanto à necessidade de uma visão integrada na introdução da 

abordagem paramétrica ao longo do curso, vislumbrando as especificidades de cada Área de 

Conhecimento e as contribuições aqui listadas, levantadas desde o referencial teórico aos 

experimentos didáticos.  

Por fim, também foram considerados comentários e sugestões durante o grupo focal, como 

possível contribuição para a proposta final da pesquisa, resumidos a seguir:  

a) Vislumbrar na pesquisa não apenas as disciplinas, mas os componentes curriculares 

definidos nas diretrizes nacionais para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, e Design;  

b) Incluir um conteúdo curricular que preveja a introdução à programação ou linguagem 

computacional, direcionada para a arquitetura, urbanismo e/ou design;   

c) A importância do embasamento em conhecimentos preliminares, como questões construtivas 

e geométricas, fundamentais para se trabalhar com a modelagem paramétrica.  

d) Refletir sobre em quais disciplinas se irá incluir cada conteúdo relevante à introdução da 

abordagem paramétrica, desde conceitos iniciais à softwares e plug-ins.  
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Os resultados que relacionam habilidades e contribuições às respectivas Áreas de 

Conhecimento foram utilizados para o desenvolvimento da proposta revisada, além de auxiliarem 

na sugestão das atividades didáticas a serem incorporadas às disciplinas obrigatórias.  

5.5. Proposta Final – Diretrizes Metodológicas para a introdução da abordagem paramétrica na 

estrutura curricular de cursos de Arquitetura e Urbanismo, e Design.  

Com a conclusão de todo o percurso estabelecido pela pesquisa, além da confirmação da 

hipótese colocada inicialmente, foram coletados os elementos necessários para a disposição da 

proposta final, no intuito de se introduzir o processo paramétrico no ensino de projeto, em cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, e Design, considerando sua estrutura curricular. Para tanto, foram 

resgatados conteúdos apresentados anteriormente, nos itens 5.3 (Proposta Parcial) e 5.4 (Grupo 

Focal). A proposta revisada contém os seguintes itens:  

a) Áreas de conhecimento dos conteúdos curriculares, com destaque para as disciplinas 

obrigatórias nas quais se considerou possível a utilização da modelagem/abordagem paramétrica; 

b) Habilidades necessárias para o aprendizado do processo paramétrico de projeto, a serem 

desenvolvidas pelos estudantes ao longo de cada Área de Conhecimento; 

c) Contribuições que o processo paramétrico de projeto pode trazer para cada Área de 

Conhecimento; 

d) Sugestões de atividades didáticas para se aplicar a modelagem paramétrica nas disciplinas 

obrigatórias de cada Área de Conhecimento, considerando habilidades a serem desenvolvidas (item 

b) e contribuições possíveis (item c); 

e) Resumo das etapas de implementação da abordagem paramétrica ao longo da estrutura 

curricular dos cursos, considerando todos os itens anteriores e os conceitos: 1. pensamento 

sistêmico; 2. aprendizagem baseada em problema; 3. atelier de projeto integrado; 

f) Sugestões para a inclusão da abordagem paramétrica em atividades complementares, listadas 

pelo Ministério da Educação (2010) como: projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, 

projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências, e 

disciplinas oferecidas por outras instituições. 

Para resumir os itens a, b, c e d, a proposta final contém uma sessão para cada Área de 

Conhecimento, incluindo sua descrição geral, disciplinas obrigatórias, habilidades a serem 

desenvolvidas, contribuições do processo paramétrico e possíveis atividades didáticas envolvendo a 

abordagem paramétrica.  

Para o item e, foram utilizadas como base as estruturas curriculares resumidas para os cursos 

analisados (Quadros 24 e 25), inserindo-se as etapas de implementação da abordagem paramétrica 
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(item 5.3). Nesse processo, também foram consideradas as diferentes Áreas de Conhecimento e os 

conceitos de pensamento sistêmico, aprendizagem baseada em problema e atelier de projeto 

integrado (referencial teórico).  

Por fim, para o item f, verificou-se a importância das atividades complementares no processo 

de introdução da abordagem paramétrica, sugerindo-se possíveis aplicações com base nas 

referências teóricas/práticas e nos experimentos didáticos realizados pela pesquisa. 

 A seguir, cada item da proposta final será apresentado, considerando que alguns já foram 

detalhados em etapas anteriores do trabalho. Para uma maior compreensão de como a proposta foi 

construída ao longo da pesquisa, a Figura 91 traz uma lista com cada item a ser apresentado e a 

respectiva etapa que contribuiu para seu desenvolvimento.  

 

Figura 91 – Relação entre cada item da proposta final e as etapas desenvolvidas ao longo da pesquisa.  

 

Autoria própria, 2017. 
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Para o primeiro item da proposta, será apresentado um resumo de cada Área de Conhecimento, 

considerando disciplinas obrigatórias, habilidades e contribuições. As possíveis atividades didáticas 

a serem aplicadas em cada área serão discutidas posteriormente em maiores detalhes, por se tratar 

de um item ainda não apresentado em capítulos anteriores.  

A área de Representação e Linguagem (RL) tem por objetivo estimular o aluno a desenvolver 

uma linguagem gráfica adequada, compreendendo tanto o estudo da representação geométrica dos 

espaços e objetos, quanto os meios de sua expressão criativa. As disciplinas obrigatórias para as 

quais se sugere uso da modelagem/abordagem paramétrica incluem: 

a) Geometria e/ou Matemática aplicada;  

b) Plástica ou Espaço e Forma;  

c) Desenho Técnico;  

d) Desenho Auxiliado por Computador ou Informática Aplicada. 

Dentre as habilidades necessárias para o processo paramétrico de projeto, a área apresenta 

ênfase em: 1. Representar; 2. Pensamentos Abstrato/Matemático/Algorítmico; 3. Conceber fluxo de 

dados; 4. Aprendizado sobre o software. Em contrapartida, as principais contribuições que a 

abordagem paramétrica pode trazer para a área são:  

a) Maior liberdade na geração de formas complexas; 

b) Apoio ao desenvolvimento de conhecimentos em geometria e matemática; 

c) Uso do modelo paramétrico associado à fabricação auxiliada por computador; 

d) Descrição da lógica compositiva (linguagem). 

A área de Planejamento e Projeto (PP) envolve a capacidade de conceber e desenvolver 

projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e/ou produto, através da análise e resolução de 

problemas por meio de soluções criativas e adequadas ao contexto. Garante o domínio de métodos e 

técnicas de projetação, bem como a integração de saberes de outras áreas de conhecimento. As 

disciplinas obrigatórias para as quais se sugere uso da modelagem/abordagem paramétrica incluem:  

a) Projeto de Arquitetura (curso de Arquitetura); 

b) Planejamento e Projeto Urbano (curso de Arquitetura); 

c) Paisagismo (curso de Arquitetura); 

d) Projeto de Produto (curso de Design).  

Considerando-se a atividade projetual em atelier como o momento síntese em que todas as 

habilidades são desenvolvidas em aplicações práticas, apenas “Conhecimentos Específicos de 

Outras Áreas” não teria ênfase nessa área, por se tratar de referências adquiridas em outras 

disciplinas, que poderão ser resgatadas para determinada situação de projeto ou não.  
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De modo semelhante, todas as contribuições colocadas para a abordagem paramétrica são 

diretamente aplicáveis à área de Planejamento e Projeto, destacando-se como essenciais:  

a) Liberdade compositiva associada a critérios de projeto pré-definidos; 

b) Estudo de alternativas e simulação de cenários; 

c) Agilidade nas alterações do projeto, após determinada uma lógica pré-definida;  

d) Descrição da lógica compositiva (linguagem), tornando as tomadas de decisão do projeto 

mais explícitas;  

e) Uso do modelo paramétrico associado à fabricação auxiliada por computador; 

f) Foco do ensino voltado para o processo, e não um único produto final;  

g) Apoio à customização em massa;  

h) Maior liberdade na geração de formas complexas. 

A área de Teoria e História (TH) tem como objetivo apreender os conceitos que nortearam a 

concepção e sua produção em diferentes períodos da história ou contextos sociais, contribuindo para 

a compreensão do momento atual, a formação de um repertório de referências e o desenvolvimento 

de uma postura crítica. As disciplinas obrigatórias para as quais se sugere uso da 

modelagem/abordagem paramétrica incluem: 

a) Sequência de disciplinas de História da arquitetura, cidade, artes e/ou design.  

b) Patrimônio ou Técnicas Retrospectivas (curso de Arquitetura); 

c) Semiótica (curso de Design); 

d) Antropologia Cultural (curso de Design). 

Dentre as habilidades necessárias para o processo paramétrico de projeto, a área apresenta 

ênfase em: 1. Formular problemas; 2. Pensamento abstrato (não numérico); 3. Conhecimentos 

específicos em outras áreas (referências projetuais).  

A partir dos resultados da etapa de grupo focal, a única contribuição da abordagem paramétrica 

apontada para essa área foi a descrição da lógica compositiva do projeto, por explicitar como 

determinada solução é resultado de uma intenção projetual, em resposta a uma 

problemática/contexto (linguagem). Porém, considerando-se todo o percurso da pesquisa e as 

atividades didáticas a serem sugeridas mais adiante, também se propõe a inclusão de: 1. 

Conhecimento em geometria e matemática, a partir da modelagem paramétrica de obras que se 

destaquem nesse tópico (ex. formas complexas, regras compositivas), explicitando sua estrutura 

geométrica para o esclarecimento de dúvidas e o aprofundamento de sua compreensão; 2. Uso do 

modelo paramétrico associado à fabricação auxiliada por computador, para a confecção de modelos 

físicos como apoio durante o estudo das referências projetuais.  
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Por fim, a área de Tecnologia (T) subsidia as demais áreas, diante de conceitos e aplicação de 

recursos tecnológicos, visando o equilíbrio entre o projeto, a execução e o uso da edificação. São 

incluídos os diferentes aspectos sobre materiais, estabilidade, conforto, funcionamento e processos 

de produção. As disciplinas obrigatórias para as quais se sugere o uso da modelagem/abordagem 

paramétrica incluem: 

a) Conforto Ambiental (curso de Arquitetura); 

b) Resistência e Estabilidade (curso de Arquitetura); 

c) Sistemas Estruturais (curso de Arquitetura); 

d) Instalações e Equipamentos das edificações (curso de Arquitetura);  

e) Tecnologia das Construções (curso de Arquitetura); 

f) Topografia (curso de Arquitetura); 

g) Ergonomia (curso de Design); 

h) Materiais e Processos (curso de Design). 

Dentre as habilidades necessárias para o processo paramétrico de projeto, a área apresenta 

ênfase em: 1. Formular Problemas; 2. Conhecimentos específicos de outras áreas (referências 

construtivas); 3. Aprendizado sobre o software. Em contrapartida, as principais contribuições que a 

abordagem paramétrica pode trazer para a área são: 

a) Estudo de alternativas e simulação de cenários; 

b) Agilidade nas alterações do projeto após determinada uma lógica pré-definida;  

c) Conhecimento relacionados a processos de execução; 

d) Uso do modelo paramétrico associado à fabricação auxiliada por computador. 

Após o resumo dos aspectos discutidos para cada Área de Conhecimento, serão apresentadas 

sugestões de atividades didáticas que podem ser praticadas pelas disciplinas, considerando as 

habilidades que se pretende desenvolver e as contribuições a serem usufruídas a partir da 

modelagem/abordagem paramétrica.  

A primeira atividade consiste no uso do modelo paramétrico para demonstração ou 

explicação de conteúdo da disciplina, por parte do professor em aulas expositivas. Considerando 

que o modelo paramétrico permite explicitar a lógica compositiva, realizar simulações de cenário e 

dar apoio a conhecimentos em geometria, matemática e processos construtivos, os professores 

podem se utilizar de suas funções para ampliar a compreensão e esclarecer dúvidas dos estudantes 

sobre esses conteúdos, ilustrando, simulando ou demonstrando questões mais complexas. Em 

contrapartida, observando a utilização do modelo para a aplicação desses conhecimentos, os 

estudantes têm um primeiro contato com a abordagem paramétrica e suas possibilidades de 
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aplicação, desenvolvendo habilidades relacionadas aos pensamentos abstrato, matemático e 

algorítmico, além de conhecimentos específicos de outras áreas, como referências construtivas e 

projetuais.  

A segunda atividade consiste no exercício de desenvolver o modelo paramétrico de um 

objeto existente, descrevendo sua lógica compositiva e possíveis parâmetros.  Essa atividade foi 

considerada tanto a partir da etapa de coleta de dados quanto na aplicação dos experimentos 

didáticos, e permite desenvolver habilidades relacionadas aos pensamentos abstrato, matemático e 

algorítmico; conhecimentos específicos de outras áreas; representar ideias; estruturar fluxo de 

dados; e aprendizado sobre o software. Em contrapartida, a análise de uma obra existente para sua 

posterior modelagem paramétrica pode contribuir com conhecimentos em geometria/matemática; 

conhecimentos em execução; e a capacidade de compreender/descrever a lógica compositiva de um 

objeto (linguagem), relacionando como determinada solução corresponde a um problema de 

projeto/contexto.  

A terceira atividade consiste no exercício de utilizar o modelo paramétrico durante o 

processo de concepção, em disciplinas de Planejamento e Projeto. Estando relacionada diretamente 

à atividade projetual, e à proposta de soluções a partir de um determinado problema, essa atividade 

pode envolver todas as habilidades colocadas como necessárias para o processo de projeto 

paramétrico. De modo semelhante, dependendo do projeto que estará sendo desenvolvido, também 

é possível se apropriar de todas as contribuições da modelagem/abordagem paramétrica, com 

destaque para o foco do ensino no processo, e não em apenas um produto final – colocado como 

aspecto fundamental para o ensino de projeto contemporâneo, de acordo com o referencial teórico.  

Como aplicações específicas do modelo paramétrico nas atividades descritas anteriormente, é 

possível discriminar mais dois tipos de exercícios que podem apresentar variações em sua proposta, 

dependendo dos objetivos da disciplina: 1. o estudo de alternativas/simulação de cenários; 2. a 

fabricação do modelo físico a partir do modelo paramétrico.  

O estudo de alternativas e a simulação de cenários podem ser realizados tanto como etapa do 

desenvolvimento de projeto em atelier, onde o estudante trabalha com o modelo paramétrico que ele 

mesmo concebeu para possíveis tomadas de decisão; quanto para aplicação de conteúdos 

específicos em disciplinas de Tecnologia, em que o foco é a demonstração/investigação de 

diferentes cenários relacionados a conforto, estrutura, instalações ou procedimentos de execução.  

Por fim, a fabricação do modelo físico a partir do modelo paramétrico também pode ser 

utilizada tanto como etapa de desenvolvimento de um projeto, para a materialização e investigação 

de soluções durante a tomada de decisão, quanto para o estudo e melhor compreensão de conteúdos 
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específicos nas áreas de Representação e Linguagem, Tecnologia, e Teoria e História, ressaltando a 

importância do uso de maquetes e protótipos para o desenvolvimento conjunto de habilidades 

relacionadas à concepção e execução.     

O Quadro 42 apresenta uma sugestão de quais atividades didáticas se aplicam para cada Área 

de Conhecimento, considerando as habilidades e contribuições envolvidas em suas disciplinas 

obrigatórias.  

 

Quadro 42 – Quadro com a sugestão de quais atividades didáticas se aplicam para cada Área de Conhecimento. 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 

ÁREAS DE CONHECIMENTO 

Representação  

e Linguagem 

Planejamento e 

Projeto 
Teoria e História Tecnologia 

Demonstração de conteúdo 

por parte do professor 
        

Descrição paramétrica de um 

objeto existente 
        

Aplicação durante o processo de 

concepção 
        

Estudo de alternativas e/ou 

simulação de cenários 
        

Uso do modelo associado à 

fabricação aux. por computador 
        

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Estabelecidas a descrição das Áreas de Conhecimento e a sugestão de atividades didáticas que 

podem se utilizar do modelo paramétrico, o passo seguinte foi introduzir as etapas de 

implementação da abordagem paramétrica (item 5.3) junto à estrutura curricular dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, e Design (Quadros 24 e 25). Para tanto, também foram considerados os 

conceitos de pensamento sistêmico, aprendizagem baseada em problemas e atelier de projeto 

integrado, apresentados no referencial teórico (Capítulo 02).    

As etapas de implementação da abordagem paramétrica, organizadas por ordem de 

complexidade, incluem: 1.  Conhecer conceitos relacionados e aplicações em exemplos práticos; 2. 

Compreender a relação entre um objeto e um algoritmo; 3. Desenvolver o algoritmo de um objeto 

existente, deduzindo a sua lógica de composição e possíveis parâmetros; 4. Trabalhar um projeto 

utilizando a abordagem paramétrica, o que inclui a concepção do objeto e o desenvolvimento do 

respectivo algoritmo.  

Antes de incluir a estrutura curricular dos cursos, observou-se a necessidade de se estabelecer 

quais atividades didáticas poderão ser aplicadas junto às disciplinas obrigatórias para cada etapa de 

implementação da abordagem paramétrica, através da organização de uma sequência de pré-
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requisitos. Assim, atividades mais complexas, que envolvem uma maior gama de habilidades, 

dependerão de um conhecimento prévio a ser desenvolvido durante atividades anteriores, trazendo a 

mesma lógica adotada para a sequência de etapas de implementação da abordagem paramétrica: 

vislumbrar desde aspectos introdutórios até o atelier de projeto, com o aumento gradativo de 

complexidade.  

A Figura 92 apresenta a sugestão de atividades didáticas para cada etapa de implementação da 

abordagem paramétrica, a ser detalhada a seguir.  

 
Figura 92 – Atividades didáticas propostas para cada etapa de implementação da abordagem paramétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Para as duas etapas introdutórias que incluem “1. Conhecer conceitos relacionados e 

aplicações em exemplos práticos” e “2. Compreender a relação entre um objeto e um 

algoritmo” foram selecionadas as seguintes atividades:  

a) Demonstração de conteúdo por parte do professor, utilizando o modelo paramétrico; 

b) Estudo de alternativas ou simulação de cenários, para a aplicação de conteúdo específico; 

c) Uso da fabricação auxiliada por computador, para a confecção de modelos físicos utilizados 

durante a exposição ou investigação de conteúdo específico. 

Essas etapas também incluem conteúdo que deverá ser vislumbrado especificamente por 

disciplinas de desenho auxiliado por computador ou informática aplicada, como a explicação dos 

principais conceitos da linguagem computacional (parâmetro, algoritmo, dados de entrada, dados de 

saída, projeto paramétrico); além do ensino das funções básicas do software de modelagem 

paramétrica, através de aulas expositivas e exercícios em sala de aula.  

A etapa intermediária de “3. Desenvolver o algoritmo de um objeto existente” já pressupõe a 

capacidade de analisar um objeto dado e reconhecer sua lógica compositiva, além de suas 
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características fixas/variáveis, representando-o através de um algoritmo. Soma-se, ainda, o exercício 

do uso do software na modelagem de algo existente. Como atividades, foram colocadas:  

a) Descrição paramétrica de um objeto existente, com definição de algoritmo e parâmetros;  

b) Uso da fabricação auxiliada por computador para a confecção de modelos físicos de obras 

existentes, que sejam referência para a disciplina ou contribuam para exercitar a lógica paramétrica/ 

aprendizado do software.  

Por fim, a etapa avançada de “4. Trabalhar o projeto com o uso da abordagem 

paramétrica” é relativa ao exercício em atelier que se pretende aplicar para a área de Planejamento 

e Projeto, com a participação das outras áreas através da proposta do Atelier de Projeto Integrado. 

Compreende as seguintes atividades:  

a) Uso da abordagem paramétrica no processo de concepção; 

b) Estudo de alternativas ou simulação de cenários, para a tomada de decisão durante a 

atividade projetual; 

c) Uso da fabricação auxiliada por computador para a confecção de modelos físicos, durante a 

atividade projetual. 

Com a definição de quais atividades são sugeridas para cada etapa de implementação da 

abordagem paramétrica, finalizou-se a proposta com a inclusão da estrutura curricular de cada 

curso: Arquitetura e Urbanismo, e Design. Para tanto, observou-se as etapas de implementação 

dispostas em 3 fases: 1. Introdutória; 2. Intermediária; 3. Avançada.  

A fase Introdutória inclui as duas primeiras etapas de implementação e poderá ser 

desenvolvida ao longo do 1º ano, em ambos os cursos – período que contempla a maioria das 

disciplinas de Representação e Linguagem, além das disciplinas de fundamentação das demais 

Áreas de Conhecimento.  

A fase Intermediária inclui a terceira etapa de implementação e poderá ser desenvolvida ao 

longo do 2º ano, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e 3º semestre, no curso de Design – períodos 

que contemplam a primeira concentração das disciplinas de Tecnologia e dão início aos Ateliês de 

Projeto Integrado, em Planejamento e Projeto. Pressupõe-se que nessa fase os estudantes ainda não 

apliquem a modelagem paramétrica propriamente dita na atividade projetual, porém já se utilizem 

de outros meios digitais, como os modelos BIM
33

 (Arquitetura) e NURBs
34

 (Design). 

A fase Avançada inclui a quarta e última etapa de implementação, podendo ser desenvolvida a 

partir do 5º semestre, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e 4º semestre, no curso de Design. 

                                                           
33

 Sigla para Building Information Modeling – Modelagem da Informação da Construção. 
34

 Sigla para Non-Uniform Rational B-Spline – Modelagem de curvas e superfícies não uniformes através de pontos de 

controle e vetores.  
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Assim, garante-se a possibilidade do processo paramétrico ser aplicado na atividade projetual da 

maioria dos Ateliês de Projeto Integrado, onde as disciplinas de Planejamento e Projeto se 

relacionam às demais Áreas de Conhecimento.    

O Atelier de Projeto Integrado é proposto como componente curricular, baseado em duas 

experiências observadas nas referências locais: o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e o 

curso de Design da UFC.  

Para o curso de Arquitetura e Urbanismo, sugere-se que o Atelier de Projeto Integrado ocorra 

do 4º ao 8º semestre, período em que foi verificada a existência conjunta dos projetos em 

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo; enquanto para o curso de Design abrangerá do 3º ao 6º 

semestre, com a coexistência dos projetos Gráfico e de Produto. A componente curricular contará 

também com a assessoria de professores de outras Áreas de Conhecimento, consideradas 

complementares conforme a necessidade do problema de projeto estudado. 

Como mencionado para a Área de Conhecimento de Planejamento e Projeto, a aplicação do 

modelo paramétrico junto à atividade projetual em atelier pressupõe três atividades possíveis, a 

depender da problemática de projeto em discussão: 1. uso da abordagem paramétrica durante o 

processo de concepção propriamente dito; 2. estudo de alternativas ou simulação de cenários; 3. uso 

da fabricação auxiliada por computador para a confecção de modelos físicos. Assim, é importante 

ressaltar que o uso do modelo paramétrico deve partir das necessidades de investigação e/ou estudo 

de variáveis relacionadas à solução projetual em questão, e que essa solução deverá ser integrada 

com o auxílio do pensamento sistêmico. 

O Apêndice H ilustra essa proposta, com um resumo geral do processo de implementação da 

Abordagem Paramétrica, relacionando suas fases, etapas e atividades didáticas com a estrutura 

curricular levantada para os dois cursos (item 3.6): Arquitetura e Urbanismo, e Design.  

É importante ressaltar que, apesar de ser colocada uma sequência de fases com aumento 

crescente de complexidade (Introdutória, Intermediária e Avançada), a intenção é que se estabeleça 

um sistema de pré-requisitos e não uma estanqueidade entre as etapas. Assim, a proposta das 

atividades didáticas deve ser compreendida de modo cumulativo – atividades de uma etapa anterior 

podem ser utilizadas em disciplinas de etapas posteriores, evitando-se apenas precipitação de fases 

para que o estudante tenha a oportunidade de se apropriar do conteúdo de modo gradativo.  

Por fim, a proposta também deve vislumbrar outros componentes curriculares para além das 

disciplinas obrigatórias, destacando-se as atividades complementares. Como observado durante o 

referencial teórico, coleta de dados e experimentos didáticos, alguns espaços para além da sala de 

aula são essenciais como apoio à implementação da abordagem paramétrica, adequando-se a esse 
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item. Como destaque, colocam-se os laboratórios como infraestrutura e suporte técnico, 

considerando-se que os ateliês com softwares/computadores e as oficinas com equipamentos de 

fabricação apoiam o processo de projeto como uma cadeia, onde as etapas de concepção, 

desenvolvimento e materialização estão integradas e colaboram entre si para a aprendizagem do 

estudante. Também deve-se ressaltar esse espaço como local de troca entre alunos e professores, 

além do desenvolvimento de pesquisa e extensão, a partir do qual são investigados conhecimentos 

mais específicos e a universidade mantém contato com a sociedade. Como desafios, há a 

necessidade de pessoal capacitado como suporte técnico e de manutenção constante das máquinas. 

Nesse contexto, destacam-se como atividades complementares: 

a) Projetos de pesquisa e de extensão: os grupos de pesquisa e extensão são essenciais para o 

incentivo ao debate e à investigação de novos conhecimentos, estabelecendo tanto o vínculo entre 

graduação e pós-graduação, quanto entre universidade e sociedade. Atualmente, os projetos de 

pesquisa e extensão são as principais fontes de recursos financeiro e humano para a manutenção dos 

laboratórios, envolvendo bolsistas, pesquisadores, discentes, docentes e técnicos.   

b) Monitoria: os monitores se destacam como apoio durante as atividades em sala de aula e 

atividades complementares, com a organização de material didático, cursos, workshops e grupos de 

estudos. Por se tratarem em sua maioria de estudantes de graduação, apresentam um diálogo mais 

próximo com os colegas e desempenham um papel importante no incentivo e disseminação do 

tema, além da coleta de feedback. 

c) Eventos e disciplinas oferecidas por outras instituições: a criação de redes para o 

compartilhamento de conhecimentos e incentivo ao debate é fundamental, principalmente para 

temas recentes como a abordagem paramétrica. A organização de seminários, simpósios, 

congressos, conferências e disciplinas interinstitucionais amplia, ainda, a divulgação sobre o 

assunto, agrega pessoas e incentiva o contato entre instituições, garantindo a trocas de experiências 

e a possibilidade de novas descobertas.    

A partir dos itens apresentados, conclui-se a proposta para a introdução da abordagem 

paramétrica no ensino de projeto, buscando-se vislumbrar não apenas uma única disciplina, mas a 

estrutura curricular dos cursos, desde suas Áreas de Conhecimento às atividades complementares. 

Assim, reforça-se a coerência junto à hipótese inicialmente colocada e os pressupostos adotados 

como fundamentais para um ensino de projeto no cenário contemporâneo: pensamento sistêmico, 

aprendizagem baseada em problemas e atelier de projeto integrado, com foco no processo e não 

apenas um produto final.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão do percurso completo da pesquisa permitiu investigar questões relativas ao tema e, 

por meio dos resultados obtidos, o objetivo proposto a princípio pode ser considerado como 

atingido: compreender as especificidades do processo paramétrico de projeto (parametric design), 

com o auxílio do pensamento sistêmico, e propor diretrizes metodológicas para a aplicação de suas 

ferramentas e processos no ensino de projeto, em cursos de arquitetura e design, considerando 

disciplinas e estruturas curriculares. 

Nesse sentido, serão resumidos, a seguir, os resultados da pesquisa, como resposta à 

problemática inicialmente levantada, além de apresentadas reflexões sobre suas limitações, desafios 

para trabalhos futuros e conclusões finais.  

6.1. Discussão dos resultados 

Como principais resultados da pesquisa, destacam-se: 1. o registro de experimentos didáticos, 

como referência para futuros cursos e disciplinas; 2. a proposta de diretrizes metodológicas para a 

introdução da abordagem paramétrica na estrutura curricular dos cursos de arquitetura e design; 3. 

as reflexões sobre a introdução da abordagem paramétrica no ensino de projeto, considerando o 

referencial teórico/empírico, os experimentos didáticos e desenvolvimento da proposta, o que 

permitiu a confirmação da hipótese inicialmente sugerida.  

O registro dos experimentos didáticos incluiu dois cursos de extensão (20h e 40h) e duas 

disciplinas optativas (64h), realizados ao longo da pesquisa, onde se buscou trabalhar, a depender da 

carga horária: 1. Conceitos e exemplos de aplicação; 2. Compreensão da lógica paramétrica, a partir 

da leitura e descrição de objetos existentes; 3. Aprendizagem da ferramenta; 4. Aplicação da 

abordagem paramétrica na proposta de soluções de projeto, considerando um problema pré-

definido; 5. Aplicação do modelo paramétrico para a confecção do modelo físico, com o uso de 

processos de fabricação auxiliada por computador.   

Além de contribuírem no desenvolvimento da proposta final e na confirmação da hipótese, os 

experimentos didáticos permitiram a organização de material didático e o registro do processo como 

referência para futuros cursos e disciplinas, que prevejam algum de seus conteúdos. Foram 

identificadas duas estratégias para o ensino da ferramenta (Grasshopper) em sala de aula, a 

depender do nível de domínio por parte dos estudantes: 1. O professor apresenta a lógica geral do 

algoritmo, e desenvolve-o junto com os alunos passo-a-passo, explicando cada componente; 2. O 
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professor apresenta a lógica geral e as principais partes do algoritmo, e cada aluno tenta reproduzi-

lo individualmente, com esclarecimento de dúvidas eventuais.   

O 1º caso se mostrou mais adequado para turmas sem experiência prévia, enquanto o 2º caso 

foi preferido pelos estudantes que já haviam trabalhando anteriormente com o software. Porém, em 

ambas as situações, ressalta-se a importância do professor realizar uma apresentação inicial da 

lógica do algoritmo e possíveis aplicações em casos práticos, para que os estudantes compreendam 

o que estão trabalhando, e não apenas repliquem comandos de maneira isolada.  

Destaca-se, ainda, o material didático desenvolvido para os exercícios de modelagem 

paramétrica com o software Grasshopper, revisados ao longo dos experimentos didáticos, e 

apresentados no Apêndice F como parte da etapa de Validação (curso de extensão de 40h). Como 

possíveis atividades para a avaliação, somam-se os enunciados dos três principais exercícios 

desenvolvidos nas disciplinas optativas, revisados após a análise dos resultados da pesquisa para 

serem associados às seguintes fases do ensino da abordagem paramétrica:  

a) Introdutória: o exercício 01 inclui identificar e analisar projetos de arquitetura, urbanismo 

ou design, que se utilizem de processos paramétricos e já tenham sido executados. É referente à 

fase em que os estudantes devem se apropriar de conceitos e exemplos de aplicação, 

compreendendo como determinado objeto é resultado de um respectivo algoritmo e possíveis 

parâmetros.   

b) Intermediária: o exercício 02 inclui analisar obras existentes, com posterior 

desenvolvimento de algoritmos para o reconhecimento de sua lógica e possíveis parâmetros. É 

referente à fase em que os estudantes devem desenvolver o algoritmo de um objeto existente, 

deduzindo sua lógica compositiva e variáveis. Com os resultados das disciplinas optativas, 

percebeu-se que esse exercício também poderia preceder a atividade projetual (Exercício 03), 

como estudo de referências relacionadas ao problema de projeto a ser trabalhado, para sua maior 

compreensão.  

c) Avançada: o exercício 03 consiste em desenvolver uma solução de projeto com a utilização 

de modelagem paramétrica e fabricação auxiliada por computador. É referente à fase em que os 

estudantes devem trabalhar um projeto utilizando a abordagem paramétrica, o que inclui a 

concepção do objeto e o desenvolvimento do respectivo algoritmo. Sugere-se incluir a confecção 

do modelo físico com o uso da fabricação auxiliada por computador, como apoio à tomada de 

decisão e aproximação das etapas de concepção e execução.  
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Os enunciados revisados para cada um dos exercícios, de 01 a 03, estão no Apêndice I, 

incluindo sua descrição, seus objetivos e sua forma de apresentação, de acordo com o contexto da 

disciplina optativa Espaço e Forma 3 (UFC).  

A proposta das diretrizes metodológicas iniciou-se com o levantamento das Áreas de 

Conhecimento, a partir das estruturas curriculares dos cursos analisados; as habilidades necessárias 

para a aplicação do processo de projeto paramétrico; e as contribuições da abordagem paramétrica 

para o trinômio processo de projeto/produto/ensino.  Com os experimentos didáticos, percebeu-se a 

necessidade de se estabelecer etapas para a implementação da abordagem paramétrica, 

considerando-a um processo gradual de aumento de complexidade, que inclui não apenas o 

aprendizado de ferramentas, mas uma mudança na lógica projetual que envolve os pensamentos 

algorítmico e sistêmico. Essas etapas foram associadas à proposta de atividades didáticas e 

distribuídas ao longo dos semestres dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, e Design, considerando 

Áreas de Conhecimento e o estabelecimento de 3 fases: Introdutória, Intermediária e Avançada, 

garantindo aos estudantes a oportunidade de se apropriar do conteúdo de modo gradativo. 

Além disso, a proposta incluiu a sugestão do Atelier de Projeto Integrado, com início na fase 

Intermediária da estrutura curricular, buscando a colaboração entre as Áreas de Conhecimentos, e o 

papel dos componentes curriculares de Planejamento e Projeto como espaço de síntese, onde o 

conteúdo das outras áreas também deve ser colocado em prática.  

Foram consideradas as atividades complementares essenciais para criar um ambiente de apoio à 

implementação da abordagem paramétrica para além das salas de aula, incluindo os laboratórios, 

grupos de pesquisa/extensão, monitoria e eventos.  

Por fim, as reflexões sobre a introdução da abordagem paramétrica no ensino de projeto, 

realizadas de acordo com o referencial teórico/empírico e os experimentos didáticos, permitiram a 

confirmação da hipótese previamente estabelecida: “considerando que o processo paramétrico de 

projeto exige do projetista tanto habilidades comuns ao processo geral de projeto quanto 

habilidades específicas da abordagem paramétrica, sua introdução no ensino extrapola o âmbito 

de uma única disciplina, trazendo a necessidade de ser pensada a partir de uma visão sistêmica, 

prevendo de modo integrado a estrutura curricular dos cursos e o modelo de atelier de projeto”.  

A partir do referencial teórico, foram levantadas as habilidades envolvidas no processo de 

projeto paramétrico (gerais e específicas); as características da abordagem paramétrica e suas 

possíveis contribuições; as principais questões envolvidas no ensino contemporâneo de projeto 

(foco no processo, ensino prático reflexivo, aprendizagem baseada em problema e atelier de projeto 

integrado) e a importância do pensamento sistêmico. Também buscou-se levantar exemplos de 
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aplicação da modelagem paramétrica no ensino, a partir de casos nacionais e internacionais, como 

referências iniciais. Apesar de mais restritas a disciplinas específicas ou workshops, algumas 

estratégias foram observadas, tanto para estudantes de início de curso, como a análise de padrões ou 

uso de modelos pré-definidos; quanto para disciplinas de atelier, que propõem a solução de um 

determinado problema de projeto com o uso do modelo paramétrico, desde a concepção à 

materialização (fabricação auxiliada por computador).   

As visitas de campo às referências nacionais (UNICAMP e IAU-USP) reforçaram aspectos 

verificados no referencial teórico, aprofundando as possíveis estratégias para a aplicação de 

disciplinas e a atuação de grupos de pesquisa/laboratórios. Ampliou-se a compreensão sobre os 

desafios e as contribuições relacionados à implementação da abordagem paramétrica, além de se 

confirmar que sua introdução no ensino ainda se dá, em sua maioria, por iniciativas particulares de 

professores e grupos de pesquisa.  

A caracterização do cenário local (UFRN e UFC) permitiu compreender as instituições na 

qual se aplicou o desenvolvimento da pesquisa, além de trazer indicativos sobre os desafios que se 

enfrentaria para a introdução da abordagem paramétrica. A partir da aplicação de questionários 

junto ao corpo discente do curso de arquitetura, em ambas as instituições, percebeu-se que 

estudantes que haviam tido contato com o BIM na primeira metade do curso apresentavam menos 

dificuldades e um aprofundamento maior do que aqueles que necessitaram passar por um processo 

de adaptação, por trabalharem inicialmente com ferramentas de CAD tradicionais. 

Complementarmente, o acompanhamento e aplicação de questionários junto a duas turmas de 

Design (UFC), em que a disciplina de projeto já previa o uso da modelagem paramétrica, permitiu 

levantar as principais dificuldades e possíveis contribuições percebidas pelos estudantes.  

Dessa forma, tanto no cenário nacional quanto local, observou-se que as principais dificuldades 

referentes à abordagem paramétrica incluíam, não apenas o uso do software, mas a mudança da 

lógica projetual referente ao pensamento algorítmico e a determinação de possíveis parâmetros.  

Por fim, os experimentos didáticos foram estruturados com base em tais dificuldades, 

considerando-se a necessidade de se estabelecer uma sequência de etapas com aumento gradativo 

de complexidade, desde a introdução de conceitos/exemplos, aprendizado do software, e 

compreensão da lógica paramétrica, até sua aplicação durante a atividade projetual e uso conjunto 

com a fabricação auxiliada por computador.  

Apesar dos resultados positivos dos cursos e disciplinas optativas, registrados através das 

atividades desenvolvidas e respostas dos questionários aplicados com os participantes, uma das 

principais críticas foi a insuficiência de tempo para se apropriar de um conteúdo tão extenso e 
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complexo. Observou-se também uma grande variação entre as sugestões colocadas para aplicações 

futuras, a depender do grau de experiência dos respondentes: aqueles com menos experiência 

sugeriram mais tempo em atividades introdutórias, enquanto os que já haviam trabalhado com o 

tema em disciplinas ou cursos anteriores recomendaram uma maior dedicação à aplicação em 

projeto e fabricação de modelos físicos. Foram observadas, ainda, dificuldades que não eram 

necessariamente relacionadas à modelagem paramétrica, mas a habilidades comuns a qualquer 

processo de projeto, como formular problemas, conhecimento em geometria, pensamento 

abstrato/matemático e domínio em técnicas construtivas.   

A partir da aplicação dos Grupos Focais, junto aos especialistas das instituições locais, foi 

observado como cada Área de Conhecimento poderia se apropriar da abordagem paramétrica para 

contribuir com sua aplicação. 

Assim sendo, a hipótese foi confirmada com a impossibilidade de se aplicar em uma única 

disciplina/curso todo o percurso necessário para uma apropriação efetiva da abordagem paramétrica 

no ensino de projeto, além da necessidade de uma visão integrada entre as diferentes Áreas de 

Conhecimento, o que ampliou a proposta da pesquisa para a estrutura curricular dos cursos e a 

inclusão do Atelier de Projeto Integrado.  

Essa proposta também se mostrou coerente com o pensamento sistêmico e as questões 

colocadas para o ensino contemporâneo de projeto, onde se defende o direcionamento do foco para 

o processo, e não um único produto final, além do Atelier de Projeto Integrado como ambiente de 

investigação e colaboração – ponto de convergência para as diferentes Áreas de Conhecimento. 

Essa compreensão traz a discussão sobre qual seria o nível de capacitação para o corpo docente das 

Áreas de Conhecimento, considerando a aplicação do modelo paramétrico para as especificidades 

de cada uma. Por exemplo, enquanto professores de Representação e Linguagem trabalharão 

diretamente com a ferramenta, os professores de Teoria e História deverão ter uma maior 

compreensão do pensamento paramétrico durante a descrição lógica de diferentes obras 

(linguagem). 

Ressalta-se ainda que, ao contrário de um aumento de carga horária através da inclusão de 

novas disciplinas, buscou-se reconhecer quais contribuições a abordagem/modelagem paramétrica 

poderia trazer para cada Área de Conhecimento levantada nos cursos analisados, propondo-se 

atividades didáticas compatíveis aos seus próprios conteúdos, em uma assimilação gradual e 

diluída.  

Como possíveis reflexos do trabalho realizado, também é importante colocar como o tema se 

encontra nas instituições do cenário local, após a conclusão da pesquisa. 
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Na UFC, está sendo ofertada novamente a disciplina optativa Espaço e Forma 3 (2017.1), 

utilizando a mesma programação adotada durante o experimento didático (item 4.3). Porém, com 

base nos resultados da pesquisa, foram realizadas revisões pontuais, como a transformação do 

exercício 02 em etapa preliminar do exercício 03 (Apêndice I), no intuito de otimizar a carga 

horária e antecipar as questões relativas à atividade projetual. 

Apesar de contar com apenas 3 estudantes, devido ao horário incompatível com as disciplinas 

obrigatórias dos semestres de maior interesse (terças e quintas, de 14h00 às 16h00), buscou-se 

ampliar suas atividades para um grupo de estudos, com a participação aberta a todas as turmas de 

arquitetura e design.  

O grupo de estudos, coordenado pelo professor de EF3 e dois monitores, resultou em um meio 

de compartilhar o conteúdo investigado durante a disciplina, como a introdução da ferramenta, 

resolução de algoritmos e suas possíveis aplicações. Baseando-se em referências estudadas durante 

o exercício 01, como o “Cobogló” do escritório SUBdv, o grupo procurou aplicar o conteúdo 

estudado em uma atividade de investigação de padrões para alvenarias em bloco cerâmico, 

intitulada “FaBRICKe” (Figura 93).  

 
Figura 93 – Discussão do modelo paramétrico para padrões de alvenaria em bloco cerâmico, realizado no grupo de 

estudo – iniciativa da disciplina EF3 (UFC). 

  

Fonte: LED :: Modelagem Paramétrica, 2017. 

 

Foram desenvolvidos modelos paramétricos e posterior fabricação de gabaritos em papelão 

para sua montagem em maquete, com pretensões de se realizar experimentos em escala real durante 

o período de férias (Figura 94).  

Os 3 estudantes de EF3 encontram-se em Trabalho Final de Graduação (TFG), enquanto o 

grupo de estudos apresentou uma maior procura por parte dos estudantes de primeiro semestre. 
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Figura 94 – Imagens da maquete executada com gabaritos em papelão, impressos a partir do modelo paramétrico 

desenvolvido.  

  

Fonte: LED :: Modelagem Paramétrica, 2017. 

 

Como reflexo da aplicação da pesquisa, também se discute a ampliação do conteúdo sobre 

processos paramétricos durante a disciplina obrigatória Espaço e Forma 2 (EF2), através do estudo 

de algoritmos menos complexos e a introdução do plug-in Grasshopper. Atualmente, a disciplina já 

prevê abordagens contemporâneas de concepção formal e produção, incluindo as novas tecnologias 

de projeto e fabricação; porém com foco em formas complexas e NURBs, com uso do software 

Rhinoceros. Ressalta-se que essa disciplina é obrigatória em ambos os cursos de arquitetura e 

design.  

Especificamente para o curso de Arquitetura e Urbanismo, discutem-se ainda as possibilidades 

de integração das disciplinas EF2 e EF3 com a obrigatória Desenho Arquitetônico Auxiliado por 

Computador (DAAC), prevendo o uso conjunto da modelagem paramétrica com o Building 

Information Modeling (BIM), através dos vínculos lançados recentemente entre o software 

Archicad e o plug-in Grasshopper.  

Na UFRN, a presente pesquisa buscou acompanhar a revisão do Projeto Pedagógico, em fase 

de aprovação, devido à previsão de serem inseridas disciplinas optativas, contemplando temas 

relacionados à Modelagem Paramétrica e Fabricação Digital, além da confirmação do BIM como 

conteúdo de disciplina obrigatória.  

A proposta do curso de extensão de 40h, somada a uma palestra aberta de introdução ao tema e 

à aplicação da etapa do grupo focal, permitiu a participação de estudantes, pesquisadores e docentes 

da instituição, relacionados a diversas áreas, como representação, conforto, planejamento urbano e 

projeto. Dessa forma, buscou-se ampliar a discussão sobre o tema e incentivar novas possibilidades 

de sua aplicação, a partir das visões das diferentes Áreas de Conhecimento.  
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Com os resultados da pesquisa, espera-se proporcionar apoio às novas disciplinas através do 

estudo de referências, desenvolvimento de materiais didáticos e coleta de feedbacks com a 

participação de estudantes e docentes, fornecendo uma base construída a partir de considerações 

observadas dentro da própria instituição.  

Por fim, ressalta-se também a entrega de Trabalhos Finais de Graduação (TFG) 

contemplando o tema, em ambas as instituições, realizada por estudantes que participaram dos 

experimentos didáticos da pesquisa, com três exemplos descritos a seguir.  

O primeiro trabalho, desenvolvido na UFRN sob a orientação do prof. Marcelo Tinoco, teve 

como objetivo explorar o conceito de “Design Paramétrico”, através da elaboração do projeto de um 

pavilhão cultural na cidade de Natal (Figura 95).  

 
Figura 95 – Projeto desenvolvido em Trabalho Final de Graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN, com uso da modelagem paramétrica para o estudo da fachada.  

 

Fonte: Pereira, 2016. 

 

Foram destacadas especificidades teóricas e práticas do processo, no intuito de torna-lo mais 

tangível a estudantes e profissionais. O modelo paramétrico foi utilizado no estudo da fachada, 

através de um elemento modular que pudesse ser replicado como envoltória, a fim de que o edifício 
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fosse ao mesmo tempo “legível e leve”. Nesse caso, pensou-se em um elemento em forma de fita, 

que sofresse torções em diferentes intensidades ao longo da fachada, reforçando a linearidade e 

transparência, já presentes no edifício (PEREIRA, 2016). A Figura 95 apresenta os resultados do 

trabalho, incluindo o elemento básico da fachada, o algoritmo desenvolvido e a visões gerais do 

edifício.  

O segundo trabalho, desenvolvido na UFRN sob a orientação da profa. Eunádia Cavalcante, 

teve como objetivo compreender como se deu a evolução espacial do tema circo/escola, desde os 

primeiros registros até os dias atuais, e aplicar esse conhecimento em um produto arquitetônico. A 

modelagem paramétrica foi utilizada para garantir a unidade de espaços diferentes e 

complementares, a partir da utilização de uma cobertura que “abraçasse todo o programa e 

trouxesse para a arquitetura a mesma sensação de encantamento e movimento que uma 

apresentação circense traz”.  Essa cobertura foi resultado de uma estrutura complexa de madeira 

que inclui vigas de madeira laminada colada, produzidas em máquinas de CNC avançadas através 

de leitura digital. Essas vigas se confundem, pois ora se desdobram em pilares, ora tocam o chão e 

ora são cobertura (SATTLER, 2016). A figura 96 mostra a lógica de construção dessa coberta, 

modelada no Rhinoceros a partir do seu plug-in Grasshopper. 

 
Figura 96 – Projeto desenvolvido em Trabalho Final de Graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN, com o uso da modelagem paramétrica para o desenvolvimento da coberta de um circo escola.  

 

Fonte: Sattler, 2016. 
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O terceiro trabalho, desenvolvido na UFC sob a orientação do prof. Daniel Cardoso, teve como 

objetivo trabalhar uma proposta de “micro-habitação pré-fabricada, incrementativa e de baixo 

custo”, como opção para pessoas que necessitam de abrigos emergenciais. A modelagem 

paramétrica foi utilizada junto à fabricação auxiliada por computador e ao conceito de “open source 

architecture”, ou seja, uma solução que pudesse ser difundida e desenvolvida posteriormente por 

qualquer pessoa que tivesse interesse, através de licenças abertas.  

Tendo em meta uma melhor difusão das ideias colocadas no projeto, o modelo paramétrico foi 

criado para a propagação da proposta e adequações a diferentes realidades. Os parâmetros foram 

aplicados às dimensões de peças moduladas pré-fabricadas, incluindo estrutura, lajes de piso, 

painéis de vedação e coberta, além de possíveis variações no relevo (ROCHA, 2017). 

A Figura 97 apresenta o algoritmo referente ao modelo paramétrico desenvolvido durante o 

trabalho, e uma de suas possíveis configurações.  

 
Figura 97 – Projeto desenvolvido em Trabalho Final de Graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, 

com o uso da modelagem paramétrica para o desenvolvimento de abrigos emergenciais. 

Fonte: Rocha, 2017. 
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Todos os elementos modulados foram pensados para a utilização de processos de fabricação 

digital em fresadora CNC, imprescindível para que a montagem final seja executada com fluidez, 

uma vez que a precisão das furações e encaixes evita a realização de ajustes no canteiro, ou seja, o 

atraso do andamento da obra. Para a apresentação do TFG, o resultado da proposta foi fabricado em 

escala real. 

Os TFGs apresentados são importantes como exemplos do aumento crescente do interesse 

sobre o tema e da superação de estigmas iniciais de que a modelagem paramétrica se resume a 

intenções formais gratuitas e extravagantes. Uma compreensão aprofundada do processo 

paramétrico de projeto permite, assim, sua aplicação em soluções de diferentes naturezas, de acordo 

com a intenção do projetista e as necessidades do contexto em que se encontra o problema de 

projeto.  

6.2. Limitações da Pesquisa e Desafios para Trabalhos Futuros 

Como principal limitação da pesquisa, destaca-se que os experimentos didáticos foram 

aplicados com participantes de perfis variados, incluindo estudantes de diferentes semestres, 

docentes e profissionais. Apesar dos participantes serem caracterizados, principalmente em relação 

ao nível de domínio sobre o tema e experiências anteriores, não foi possível estabelecer um grupo 

de controle para efeitos de comparação.  

Ademais, enquanto os experimentos didáticos ficaram restritos a cursos de extensão e 

disciplinas optativas, a proposta final considerou a necessidade de se vislumbrar as estruturas 

curriculares dos cursos, o que necessitaria de um nível muito amplo de intervenção nas instituições 

estudadas, não sendo passível de aplicação como parte da pesquisa.  

Como desafios para trabalhos futuros, são colocados aspectos da abordagem paramétrica no 

contexto do ensino e do processo de projeto.  

No que diz respeito ao contexto do ensino, é importante destacar que a proposta apresentada 

pressupõe um ambiente de atelier integrado, com base na colaboração entre professores de 

diferentes áreas, trazendo a necessidade do envolvimento de amplo corpo docente, durante o 

compartilhamento de atividades e a troca de conhecimentos. Ressalta-se que não é necessário o 

domínio da ferramenta por parte de todos os professores envolvidos, e sim a compreensão das 

especificidades da abordagem paramétrica e suas possíveis contribuições.  

Soma-se, ainda, que o foco do ensino no processo, e não apenas um produto final, exige 

revisões no método de avaliação dos trabalhos, onde se possa verificar as habilidades dos 

estudantes quanto à análise e resolução de problemas de projeto, para além do contexto específico 
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colocado durante determinada disciplina; o que caracteriza a capacidade de reflexão sobre a ação e 

aprendizagem baseada em problemas.  

Por fim, como apoio para o aprendizado das ferramentas/softwares relacionados à modelagem 

paramétrica, são sugeridas estratégias didáticas de Ensino à Distância (EAD). A disponibilização 

de material didático on line pode auxiliar o nivelamento no domínio da ferramenta por parte dos 

estudantes, complementando a orientação em sala de aula. O tema não foi aprofundado durante a 

pesquisa, mas nos experimentos didáticos como as disciplinas optativas, foram sugeridos aos 

estudantes sites e tutoriais gratuitos disponíveis na internet, além de grupo virtual em rede social 

para trocas de experiências fora de aula.     

Para essas questões, sugerem-se os seguintes trabalhos futuros:  

a) Estudos de caso que acompanhem mais diretamente a aplicação da abordagem paramétrica 

durante o Atelier de Projeto Integrado ou a colaboração entre disciplinas de diferentes Áreas de 

Conhecimento, considerando as diretrizes metodológicas colocadas pela presente pesquisa; 

b) Desenvolvimento e aplicação de métodos de avaliação que prevejam o foco do ensino no 

processo, considerando o uso dos modelos paramétricos e a fabricação de modelos físicos durante a 

atividade projetual.  

c) Estudos de caso que apliquem estratégias de Ensino à Distância como complementação de 

atividades em sala de aula, verificando suas possíveis contribuições para o nivelamento dos 

estudantes na aprendizagem de softwares, disponibilizando mais tempo em atelier para 

compreensão da lógica paramétrica e desenvolvimento de projeto. 

No que diz respeito ao contexto do processo de projeto, destacam-se aplicações mais 

complexas que potencializam as contribuições da abordagem paramétrica. Apesar de mencionadas 

no referencial teórico, essas aplicações não puderam ser vislumbradas nos experimentos didáticos 

por exigirem um maior nível de aprofundamento, que demandaria mais tempo e domínio por parte 

dos participantes. 

A primeira aplicação consiste no uso conjunto do modelo paramétrico e a tecnologia BIM 

para projetos de arquitetura e urbanismo (item 2.2.2). Demandas por essa integração se tornam cada 

vez mais claras, pois, enquanto o primeiro contribui para as etapas iniciais de concepção e a criação 

e/ou customização de objetos específicos; a segunda é mais apropriada para as etapas posteriores do 

desenvolvimento do projeto, como detalhamento, documentação, compatibilização e gerenciamento 

de obra.  
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A segunda aplicação inclui alguns modelos de projeto digital que, segundo a classificação de 

Oxman (item 2.2), são estruturados inicialmente a partir de parâmetros, porém incluem funções 

específicas que aumentam sua complexidade: os modelos generativos e os modelos de desempenho.  

Os modelos generativos (generative model) se caracterizam pela disposição de mecanismos 

computacionais com o objetivo de formalizar processos de geração de forma e potenciais soluções 

para determinados problemas, a partir de regras, relações e princípios. Nesse caso, sugere-se a 

inclusão da linguagem de programação textual (scripting) para desenvolver implementações mais 

complexas, como a aplicação recursiva de regras, ampliando as possibilidades e capacidades dos 

aplicativos de programação visual (CELANI e VAZ, 2012).  

Os modelos de desempenho (performance model) se caracterizam pelo seu processo de 

formação ser direcionado por um desempenho desejado, utilizando tecnologias que permitam a 

geração da forma baseada nessas condicionantes. Pode ser definido por uma técnica de formação ou 

processos generativos, porém suas variáveis são obrigatoriamente condicionantes que determinarão 

seu desempenho ou comportamento, como questões de conforto e estrutura. Nesse caso, a 

simulação de desempenho antecede a geração da forma e é sua determinante, o que o diferencia de 

outros modelos digitais.  

Assim, para trabalhos futuros, sugerem-se estudos que investiguem aplicações da abordagem 

paramétrica no ensino, considerando esses 3 contextos específicos: 1. O uso do modelo paramétrico 

associado a modelos BIM, vislumbrando o processo de projeto da concepção à documentação; 2. O 

desenvolvimento de modelos generativos, onde a linguagem de programação visual é potencializada 

pela linguagem de programação textual; 3. O uso do modelo paramétrico como modelo de 

desempenho, onde a geração da forma é determinada pela simulação de condicionantes de 

performance, trazendo implicações na tomada de decisão e mudanças no processo de projeto.  

6.3. Críticas e Conclusões 

Com a conclusão da presente pesquisa, a investigação sobre as especificidades da abordagem 

paramétrica permitiu compreender as habilidades envolvidas para seu uso e suas possíveis 

contribuições.  

Observou-se que, para além do estigma comum da modelagem paramétrica para fins 

estritamente formais e extravagantes, sua introdução no ensino de projeto colabora com questões 

essenciais para o contexto pedagógico contemporâneo, como o foco do ensino no processo; o 

ensino prático reflexivo; a aprendizagem baseada em problemas; a prática do Atelier de Projeto 

Integrado e a colaboração entre professores e estudantes.  
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Assim, tais aspectos se mostraram fundamentais para que a abordagem paramétrica possa ser 

introduzida ao longo da estrutura curricular dos cursos, de maneira gradual e diluída, contribuindo 

junto às diversas Áreas de Conhecimento em suas respectivas especificidades. Uma compreensão 

aprofundada do processo paramétrico de projeto permite sua aplicação em soluções de diferentes 

naturezas, de acordo com a intenção do projetista e as necessidades do contexto em que se encontra 

o problema de projeto.  

Através de uma integração com os diferentes meios de representação, do croqui à fabricação 

auxiliada por computador, a abordagem paramétrica incentiva, assim, uma aproximação entre os 

processos de concepção e execução, além de uma visão processual do projeto, onde o espaço do 

atelier é colocado como ambiente de experimentação, colaboração e investigação de problemas e 

soluções.   

Porém, é visível o aumento de complexidade diante dos aspectos envolvidos que vão desde a 

compreensão da lógica algorítmica até a fabricação auxiliada por computador, com o 

desenvolvimento de competências que vão além da expertise de uma única disciplina, enfatizando a 

necessidade de colaboração e resgatando a importância do pensamento sistêmico dentro de uma 

visão integrada de processo de projeto.  
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APÊNDICE D – Quadro preenchido pelos participantes do Grupo Focal 

(Contribuição da Abordagem Paramétrica x Área de Conhecimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

E LINGUAGEM

PLANEJAMENTO E 

PROJETO

TEORIA E

 HISTÓRIA
TECNOLOGIA

 1) Maior liberdade compositiva associada à 

definição de critérios de projeto.  

 2) Estudo de diferentes alternativas de projeto e 

simulação de cenários.

 3) Maior agilidade na alteração de soluções já 

pré-definidas.

 4) Estabelecimento de Interfaces com a 

Fabricação Auxiliada por Computador.

 5) Incentivo à personalização em série ou 

customização em massa. 

 6) Maior controle na geração de formas 

complexas. 

 7) Apoio ao desenvolvimento de domínio em 

geometria e outros campos da matemática. 

 8) Apoio ao desenvolvimento de conhecimentos 

voltados para a execução do projeto.  

 9) Descrição e registro da lógica da  composição 

(linguagem) adotada e suas possíveis variáveis, 

contribuindo p/ explicitar a solução de projeto.  

 10) Direcionamento do foco do ensino / 

aprendizagem para o processo de projeto, e não 

apenas um único produto final.

É UMA CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL XXX

É UMA CONTRIBUIÇÃO POSSÍVEL XX

É UMA CONTRIBUIÇÃO INDIRETA X

CONTRIBUIÇÃO DA ABORDAGEM 

PARAMÉTRICA PARA AS ÁREAS DE 

CONHECIMENTO

ÁREA DE CONHECIMENTO

LEGENDA



297 
 
 

APÊNDICE E – Modelo questionários (Disciplinas Optativas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 
 

APÊNDICE F – Material Didático (Validação)  
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APÊNDICE G – Modelo questionários (Curso UFRN)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE H – Quadro resumo da proposta de implementação da abordagem paramétrica no ensino de projeto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE I – Enunciado revisado dos exercícios aplicados nas 

disciplinas optativas (UFC).  

    
    CTDAUUFC 

 

Descrição do Exercício 1 

 

DESCRIÇÃO 

O exercício consiste em identificar e analisar projetos de arquitetura, urbanismo ou 

design que se utilizem de processos paramétricos e já tenham sido executados (ou 

se encontrem em execução). As equipes serão formadas por 3 ou 4 integrantes, 

apresentando uma obra por estudante. A análise dos projetos deverá vislumbrar os 

seguintes critérios: 

• como a abordagem paramétrica foi aplicada no desenvolvimento do projeto – 

contribuições para o processo, parâmetros identificados, opções geradas, solução 

final adotada; 

• descrição lógica do objeto projetado – quais partes compõem o objeto, como as 

partes se relacionam, quais as características fixas e variáveis;  

• interfaces com processo de fabricação auxiliados por computador – prototipagem 

rápida e/ou fabricação digital.  

 

 

OBJETIVOS 

Esta atividade tem como objetivos: 

• formar um repertório de soluções como referências sobre o tema abordado; 

• compreender as mudanças trazidas pela utilização da abordagem paramétrica, 

não apenas como ferramenta, mas como lógica projetual; 

• desenvolver a capacidade de identificar e analisar o uso de processos 

paramétricos em projeto, incluindo potenciais e aplicações. 

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

A atividade será apresentada na forma de seminário. Os resultados deverão ser 

apresentados por meio de slides, entregues em formato PDF. Cada equipe dispõe 

de 20 minutos para a exposição dos resultados.  
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CTDAUUFC 

 

Descrição do Exercício 2 

 

DESCRIÇÃO 

O exercício consiste em uma etapa preliminar ao atelier de projeto, onde serão 
analisadas obras como referência, com posterior desenvolvimento de algoritmos 
para o reconhecimento de sua lógica e possíveis parâmetros.  
O estudante deverá selecionar uma obra existente, com o mesmo problema de 
projeto a ser desenvolvido na etapa de aterlier, e representá-la parcialmente em um 
modelo paramétrico, com estudo de variáveis.    
Os trabalhos serão desenvolvidos individualmente, e serão considerados os 
seguintes critérios de avaliação:   

• reconhecimento e compreensão da lógica adotada na obra selecionada para 
análise;  

• representação da obra a partir do modelo paramétrico/algoritmo, 
desenvolvido pelo estudante – nível de complexidade x detalhamento, parâmetros 
adotados, funcionamento correto do modelo. 

 

 

OBJETIVOS 

Esta atividade tem como objetivos: 

• aprofundar a compreensão sobre a abordagem paramétrica, a partir da 
análise de projetos e desenvolvimento dos seus respectivos algoritmos; 
• estudar ferramentas disponíveis para a modelagem paramétrica, a partir do 
desenvolvimento de algoritmos para a representação de obras existentes; 

• dar início à compreensão do problema de projeto a ser abordado na etapa de 
aterlier, criando repertório de referências. 

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

A atividade será apresentada na forma de seminário, por meio de slides e modelo 
paramétrico. Os resultados deverão ser entregues em formato PDF, GH 
(Grasshopper) e 3DM (Rhinoceros). A apresentação por meio de slides deverá 
incluir a análise da obra selecionada, considerando os seguintes aspectos: 

• Qual o problema de projeto, considerando o contexto da obra selecionada?  

• Quais as intenções colocadas pelo projetista na escolha da solução de 
projeto adotada? 

• Como essas intenções foram traduzidas em espaço/forma na solução 
adotada? 
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Descrição do Exercício 3 

 

DESCRIÇÃO 

O exercício consiste em desenvolver uma solução de projeto com a utilização de 
modelagem paramétrica e prototipagem digital. Será composto das seguintes 
etapas: 
1. Definição do problema de projeto, área de intervenção e brainstorm. 
2. Estudos iniciais, conceito, croquis e definição de possíveis parâmetros; 
3. Desenvolvimento do projeto e modelagem; 
4. Fabricação do modelo físico – maquete; 
5. Revisão da solução proposta e possíveis alterações; 
6. Definição da proposta final.  
 
Os trabalhos serão desenvolvidos individualmente, e serão considerados os 
seguintes critérios de avaliação:   

• Contribuição da abordagem paramétrica e da prototipagem digital durante o 
processo de desenvolvimento da proposta; 

• Adequação da solução adotada, considerando o problema de projeto; 

• Registros de todo o processo, incluindo croquis, modelo digital, renderizações e 
modelo físico.  

 

 

OBJETIVOS 

Esta atividade tem como objetivos: 

• Aplicar a abordagem paramétrica e a prototipagem digital durante o processo de 
projeto, identificando suas possíveis contribuições na investigação de soluções; 

• Desenvolver uma compreensão lógica do objeto projetado, considerando o uso da 
abordagem sistêmica;  

• Desenvolver maior domínio sobre as técnicas e ferramentas digitais previamente 
estudadas. 

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

A atividade será apresentada na forma de seminário, por meio de slides, modelo 
paramétrico e modelo físico. Os resultados deverão ser entregues em formato PDF, 
GH (Grasshopper), 3DM (Rhinoceros) e maquete.  
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ANEXO A – Estrutura curricular (UNICAMP) 
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ANEXO B – Disciplinas por Área de Conhecimento (UNICAMP) 
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ANEXO C – Estrutura curricular (IAU-USP) 
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ANEXO D – Disciplinas por área de Conhecimento (UFRN) 
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ANEXO E – Disciplinas por Eixo Curricular (UFC-ARQ) 
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ANEXO F – Disciplinas  por Departamento (UFC-Design) 
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ANEXO G – Banner com trabalho final de EF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


