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RESUMO 

 

Nesta tese, questiona-se se os projetos arquitetônicos desenvolvidos em trabalhos finais de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo expressam a preocupação com o lugar no que se refere 

à relação edifício-sítio e à escolha de materiais e sistemas construtivos, ou seja, se apresentam 

expressão tectônica no sentido framptoniano. O objeto de estudo desta tese é, então, a inserção 

da tectônica nos projetos de arquitetura desenvolvidos nos Trabalhos Finais de Graduação 

(TFG) de quatro escolas de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, entre os anos de 2009 e 2013. 

Como universo de análise foram utilizados TFG de quatro instituições de ensino selecionadas 

para análise, onde procurou-se compreender como os projetos de arquitetura desenvolvidos 

pelos discentes concluintes se expressam tectonicamente, no que diz respeito às dimensões 

topográfica e cultural do lugar considerando, especialmente, a importância da materialidade 

construtiva da arquitetura, sua expressão tectônica enquanto construção, assim como dos 

trabalhos acadêmicos de final de curso como fonte de investigação da formação profissional na 

área. A hipótese é que parte significativa dos estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo 

não explicita claramente, nos projetos arquitetônicos desenvolvidos em seus Trabalhos Finais 

de Graduação, o papel das particularidades do sítio/local de implantação na definição do partido 

e desenvolvimento das ideias iniciais, nem a influência do contexto cultural para a escolha dos 

materiais e sistemas construtivos adotados, o que se deve principalmente à prevalência de uma 

cultura projetual mais alicerçada na forma e na função, relegando as dimensões tectônicas a um 

segundo plano. Na pesquisa foi realizado um estudo de caso por meio de procedimentos 

metodológicos analíticos e interpretativos por meio de observação direta e da análise dos 

Trabalhos Finais de Graduação na área de Projeto Arquitetônico de quatro escolas consideradas 

de referência nesse campo no Brasil. Os cursos de arquitetura e urbanismo (CAU) analisados 

se inserem nas seguintes instituições: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Universidade Federal da Paraíba, Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de 

Campinas. Foram realizados procedimentos técnicos de estudo de casos múltiplos, sendo a 

abordagem essencialmente de cunho qualitativo. Percebeu-se que há uma disparidade no 

formato de desenvolvimento dos Trabalhos Finais de Graduação das quatro escolas e que isto 

se deve em grande parte às normas específicas dos TFG em que são fixadas as diretrizes para o 

seu desenvolvimento. Além disto, os resultados obtidos nas análises dos Trabalhos Finais de 

Graduação foram confrontados com a bibliografia trabalhada, indicando a pertinência da análise 

destes projetos sob a ótica da tectônica framptoniana, que leva em consideração um grupo de 

características relativas ao sítio de implantação as quais, de acordo com o autor, são 

imprescindíveis ao exercício projetual. Os resultados obtidos permitiram, também, a 

comprovação da hipótese de pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, the question is if the architectural projects developed in final undergraduate works 

express the concern with the place, regarding the relation building-site and the choice of 

materials and constructive systems. In other words, what is the tectonic expression of the final 

undergraduate works in the framptonian sense. The thesis subject of study is the insertion of 

the tectonics in the architecture projects developed in the final undergraduate works of four 

Architecture and Urbanism schools of Brazil, between the years of 2009 and 2013.  

As a universe of analysis, the works of four selected educational institutions were used for 

analysis, where it was tried to understand how the architectural projects developed by the 

students are expressed tectonically, with respect to the topographical and cultural dimensions 

of the place considering, especially, the importance of the constructive materiality of the 

architecture, its tectonic expression as a construction, as well as of the academic works of end 

of course as source of investigation of the professional formation in the area. The hypothesis is 

that a significant part of the students of Architecture and Urbanism courses do not clearly 

demonstrate, the architectural projects developed in their undergraduate works, the role of 

site/place of implementation particularities in the definition of the party and development of the 

initial ideas, nor the influence of the cultural context on the choice of materials and constructive 

systems adopted, which is mainly due to the prevalence of a project culture based more on form 

and function, relegating the tectonic dimensions to a secondary plane. In the research was 

carried out a case study through analytical and interpretative methodological procedures 

through direct observation and the analysis of the final undergraduate works in the area of 

Architectural Project of four schools considered of reference in this field in Brazil. The 

Architecture and Urbanism courses analyzed are part of the following institutions: Federal 

University of Rio Grande do Norte, Federal University of Paraíba, University of São Paulo and 

State University of Campinas. Technical procedures for multiple case studies were carried out, 

the approach being essentially of a qualitative nature. It was noticed that there is a disparity in 

the format of development of the final undergraduate works of the four schools and that this is 

due in large part to the specific norms in which the guidelines for its development are fixed. In 

addition, the results obtained in the analysis of the final undergraduate works were confronted 

with the bibliography, indicating the pertinence of the analysis of these projects from the 

perspective of the framptonian tectonics, which takes into account a group of characteristics 

related to the site of implantation which, according to the author, are essential to the design 

exercise. The results obtained also allowed the verification of the research hypothesis. 

 

Keywords: Architectural Project. Tectonics. Final Undergraduate Works. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um projeto arquitetônico envolve um processo complexo de desenvolvimento e 

refinamento progressivo das múltiplas soluções projetuais possíveis para o problema do projeto, 

soluções que são, por sua vez, passíveis de múltiplas interpretações. Para se concretizar 

enquanto processo e produto, desenvolve-se em diversas fases que vão desde a análise do lócus 

da intervenção, definição do programa, passando pela concepção do conceito e partido 

projetual, até chegar à proposta executiva, para fins construtivos (GOUVEIA, 1998). Além 

disto, o desenvolvimento do projeto arquitetônico é uma sequência com fim pré-determinado, 

resultante de um processo mental sofisticado que manipula muitas informações, misturando-as 

num conjunto de ideias e, finalmente, concretizando-as (LAWSON, 2011). Para os muitos tipos 

de projeto, inclusive o de arquitetura, é importante não só ter competência técnica, como 

também avaliação estética (LAWSON, 2011). No âmbito desse processo, encontra-se, dentre 

outras, a relação entre materiais, técnicas de construção e a forma arquitetônica.  

Dentre os temas em voga na arquitetura contemporânea, está a discussão sobre a 

tectônica, termo inerente ao uso e à configuração de uma edificação em relação aos materiais 

utilizados e à disposição deles no conjunto da obra (FRAMPTON, 1995). De acordo com alguns 

autores como Legault (2005), Amaral (2009) e Rocha (2012), Kenneth Frampton apresenta a 

tectônica sob duas abordagens: uma que atua como crítica ao Pós-Modernismo e outra como 

instrumento teórico-analítico, sendo associada a uma dimensão topográfica, incluindo contexto, 

clima e luz, e, principalmente, ao conceito de place-form (forma ou caráter do lugar), como 

resistência ao uso da tecnologia sem consideração à cultura local. Frampton ainda relaciona a 

tectônica a dimensões táteis, sendo elas: stereotomic/tectonic, ontological/representational e 

tectonic/atectonic1, enfatizando na primeira dicotomia a importância da relação sítio-edifício, 

principalmente no que diz respeito ao assentamento do envoltório arquitetônico no terreno 

(FRAMPTON, 1983; 1995), demonstrando a importância de tratar o projeto de arquitetura 

dentro do contexto em que se insere.  

Sabe-se que a prática profissional da arquitetura é bastante complexa, assim como é seu 

ensino, que lida com questões de metodologia e outras especificidades da área. O desafio de 

ensinar a fazer arquitetura é ainda maior quando se fala especificamente do fazer o projeto, pois 

a formação e a prática profissional na área não fazem necessariamente com que o professor 

                                                 
1 Optou-se por não traduzir alguns termos utilizados por Kenneth Frampton, mas quando traduzidos foi indicado, 

ao final do trecho entre parênteses. 
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“saiba promover a qualidade do ensino-aprendizado do projeto” (VIDIGAL, 2010, p. 5). Hoje, 

as diretrizes curriculares brasileiras para os cursos de Arquitetura e Urbanismo são 

estabelecidas pelo Ministério da Educação que define um currículo dividido em disciplinas de 

fundamentação, de profissionalização e no Trabalho de Curso (TC) ou, como é comumente 

chamado em algumas escolas, Trabalho Final de Graduação (TFG). Este último deve ser 

supervisionado por um docente do curso e envolver todos os procedimentos de uma 

investigação técnico-científica (BRASIL, 2010). O TFG é considerado como a síntese dos 

conteúdos apreendidos pelos alunos durante o curso onde é facultado aos estudantes escolher 

um tema, justificá-lo e desenvolvê-lo. Na presente pesquisa, questiona-se: os projetos de 

arquitetura desenvolvidos nos trabalhos de curso (TC) expressam a preocupação com o lugar, 

notadamente no que se refere à relação edifício-sítio e à escolha de materiais e sistemas 

construtivos? Enfim, qual é sua expressão tectônica no sentido framptoniano?  

O interesse por este tema surgiu ao longo de pesquisas anteriores sobre Trabalhos Finais 

de Graduação, desenvolvidas no âmbito do Grupo PROJETAR da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) onde atuei como bolsista de iniciação científica e depois como 

bolsista de apoio técnico, no período 2006 a 2009. Na ocasião, embora não fosse esse o foco 

daquelas pesquisas, foi percebido que parte significativa dos estudantes autores dos projetos de 

arquitetura que foram consultados não costumava levar em consideração as particularidades do 

sítio/local de implantação para definição do partido e desenvolvimento de seus projetos. Da 

mesma forma, não eram muito evidentes as justificativas para a escolha das soluções 

construtivas e materiais adotados e sua relação o contexto cultural do local do projeto. 

A partir dessas evidências iniciais, e considerando o interesse pessoal pela dimensão 

tectônica da arquitetura, presente nos debates contemporâneos, a pesquisa de doutorado aqui 

apresentada teve por objetivo principal identificar e analisar a expressão tectônica dos projetos 

arquitetônicos desenvolvidos em Trabalhos Finais de Graduação em quatro escolas de 

arquitetura brasileiras, no que diz respeito às dimensões topográfica e da cultura construtiva do 

lugar em que são inseridos. Para proceder ao desenvolvimento desse estudo, teve-se como 

objetivos específicos: (1) proceder ao aprofundamento teórico-conceitual sobre os temas da 

tectônica, do ensino de projeto de arquitetura e do TFG como síntese do aprendizado na 

graduação em Arquitetura e Urbanismo; (2) investigar como são definidos os elementos 

arquiteturais dos projetos em relação à inserção do edifício no sítio; (3) verificar como se 

expressa e é justificada nos Trabalhos Finais de Graduação a escolha dos materiais e sistemas 

construtivos utilizados como soluções no projeto e qual a interferência do contexto construtivo 

local nessas decisões projetuais.  
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Assim, seu objeto de estudo é a inserção da tectônica nos projetos de arquitetura 

desenvolvidos nos TFG de quatro escolas de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O recorte 

temporal escolhido foi o período que se situa entre os anos 2009 e 2013. A escolha deste 

intervalo de cinco anos se deu por dois motivos: em primeiro lugar, procurou-se abordar no 

trabalho o período imediatamente seguinte ao que já havia sido estudado nas pesquisas 

anteriores do Grupo PROJETAR e por isto escolheu-se trabalhar com TFG a partir do ano de 

2009; além disto, inicialmente tinha-se a ideia de trabalhar com um recorte maior, mas pensando 

na possibilidade de desenvolver trabalho dentro de quatro anos de um doutorado, optou-se por 

restringir este período a 5 (cinco) anos resultando assim no recorte citado. A opção por um 

período imediatamente após o intervalo temporal das pesquisas anteriores considerou também 

a possibilidade de realimentação do sistema do PROJEDATA (banco de dados do Grupo 

Projetar) com os trabalhos finais de graduação coletados, de forma que eles poderiam ser 

analisados de maneira sequencial também por outros olhares dos membros do Grupo.  

A hipótese levantada, com base nas referidas evidências empíricas iniciais, foi de que 

parte significativa dos estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo selecionados para 

estudo não explicita claramente, nos projetos arquitetônicos desenvolvidos em seus Trabalhos 

Finais de Graduação, o papel das particularidades do sítio/local de implantação para a definição 

do partido e desenvolvimento das ideias iniciais, assim como não considera adequadamente o 

contexto local na escolha dos materiais e sistemas construtivos adotados, em grande parte, 

devido à prevalência de uma cultura projetual mais alicerçada na forma e na função, relegando 

as dimensões tectônicas a um segundo plano. Acredita-se, ainda, que esse problema seja 

também devido ao uso, muitas vezes confuso, ou até pela desconsideração do significado do 

termo tectônica, que poderia ser mais bem trabalhado nos cursos de graduação de modo a 

auxiliar os estudantes na compreensão da materialidade arquitetônica e de como esta deveria 

ser considerada no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, desde as fases iniciais de 

concepção. 

Para o desenvolvimento do estudo o procedimento metodológico principal, foi a 

pesquisa analítica e interpretativa por meio de observação direta e análise dos Trabalhos Finais 

de Graduação, na área de Projeto Arquitetônico, de quatro escolas brasileiras de Arquitetura e 

Urbanismo consideradas de referência nesse campo. O trabalho utilizou procedimentos técnicos 

de estudo de casos múltiplos, sendo a abordagem essencialmente de cunho qualitativo. A 

fundamentação teórica foi baseada em pesquisas bibliográficas relacionadas com os temas 

“tectônica”, “projeto arquitetônico” e a respeito do “ensino de projeto” em cursos de 

Arquitetura e Urbanismo brasileiros que deram base para a elaboração do instrumento analítico 
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para aplicação em estudos de casos. Este instrumento de análise também foi construído 

baseando-se na pesquisa denominada “Arquitetura, Projeto e Produção de Conhecimento no 

Brasil” realizada pelo Grupo PROJETAR entre os anos de 2006 e 2008 (VELOSO; ELALI, 

2011), que teve como foco os TFG de escolas brasileiras a partir de quatro olhares distintos 

(teoria e conceitos, processos e métodos de projeto, relações pessoa-ambiente e formas e usos 

dos espaços). 

Para a definição do universo de nossa pesquisa, foram pré-selecionadas dez escolas de 

Arquitetura e Urbanismo brasileiras reconhecidas por sua tradição em pesquisa e crítica na área 

de projeto arquitetônico, pela qualidade do ensino de graduação e/ou por possuírem Programas 

de Pós-Graduação com linha específica em Projeto de Arquitetura, assim como tradição em 

pesquisa e ensino na área de tecnologia da construção. As faculdades ou cursos de Arquitetura 

e Urbanismo pré-selecionados pertencem às seguintes instituições: Universidade de Brasília 

(UNB), Universidade de São Paulo (USP), Universidade de São Paulo – São Carlos (USP-SC), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. A escolha destas também considerou a distribuição regional, apresentando 

representantes de quase todas as regiões brasileiras. 

Dada à limitação de recursos financeiros e do tempo para desenvolvimento dessa tese 

de doutorado, para a pesquisa aplicada, foi realizado um recorte na quantidade de escolas que 

atendiam aos critérios acima enunciados e integrariam a base de análise. Para tanto, considerou-

se principalmente o acesso às escolas e aos TFG apresentados no período de estudo, assim como 

o fato dos cursos de arquitetura e urbanismo se inserirem em Centros de Tecnologia das 

Universidades a que pertencem. Assim, decidiu-se trabalhar com quatro escolas, sendo duas do 

Nordeste (Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e 

duas do Sudeste (Universidade Estadual de Campinas e o Instituto de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, em São Carlos). Para a definição da amostragem dos Trabalhos 

de Conclusão analisados em cada escola, utilizou-se o método de Amostra Aleatória Simples 

no qual os elementos que fazem parte da amostra foram selecionados por meio de sorteio sem 

eleger critérios que pudessem privilegiar um ou outro trabalho como, por exemplo, temas ou 

metodologias específicas utilizadas. 

Além dessa Introdução (Capítulo 1) o texto apresenta, no Capítulo 2, o referencial 

teórico-conceitual que embasou a pesquisa, construído por meio de leitura de textos de autores 
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que tratam dos temas “projeto arquitetônico”, “ensino de projeto arquitetônico” e “tectônica”. 

O Capítulo 3, descreve mais detalhadamente os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

principalmente quanto à definição do universo e do instrumento analítico.  

No capítulo 4, são apresentadas as características dos cursos selecionados para estudo, 

assim como as normas de cada escola para os trabalhos de curso. O capítulo seguinte (Capítulo 

5) apresenta a análise tectônica geral dos projetos arquitetônicos selecionados, aprofundando a 

discussão com exemplos representativos de cada caso. No sexto capítulo é mostrada uma 

exemplificação de análise completa de um TFG por escola, assim como uma análise 

comparativa entre os resultados obtidos em cada escola. 

Finalmente, o último capítulo faz as considerações finais e sistematiza os resultados 

obtidos, assim como os discute à luz do referencial teórico e das informações constantes de 

cada um dos currículos das escolas pesquisadas. Em seguida, apresentam-se as referências 

bibliográficas utilizadas e, em apêndice, o modelo de ficha que foi utilizado para agregar os 

dados analisados nos Trabalhos Finais de Graduação e as fichas de análise preenchidas com os 

dados dos trabalhos que aparecem na exemplificação de análise completa.  
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2. PROJETO E TECTÔNICA: REFERENCIAL TEÓRICO-

ANALÍTICO 

Quando é realizada uma pesquisa sobre o termo “tectônica” é comum se deparar com 

significados diversos para a expressão, muitos dos quais não diretamente relacionados com a 

área de arquitetura. Neste capítulo, são apresentados os principais significados da expressão, 

identificados na revisão de literatura na área da arquitetura, desde o surgimento do tema até 

como este é abordado atualmente. Procurou-se identificar uma definição adequada para os fins 

desta pesquisa e quais os aspectos da materialidade arquitetônica devem ser aqui considerados. 

Mas, antes disso, considerando a análise aplicada a projetos em contexto acadêmico, foi 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto de arquitetura, seu conceito, natureza e 

diferentes modos de realização, assim como a respeito do Trabalho Final de Graduação (TFG) 

ou, como denominado pela Diretriz Curricular Nacional, o Trabalho de Curso (TC) no âmbito 

da formação profissional do arquiteto urbanista no Brasil. 

O Referencial Teórico-Analítico está então dividido em dois tópicos. O primeiro deles 

aborda aspectos sobre o projeto de arquitetura, em especial, na sua relação com o sítio de 

implantação, assim como trata da questão do ensino de projeto de arquitetura no Brasil e do 

Trabalho Final de Graduação como trabalho-síntese do aprendizado em escolas de AU. A 

segunda parte aborda o tema tectônica, sua história e sua utilização como abordagem analítica, 

de acordo, principalmente, com o que foi postulado por Kenneth Frampton. Com base nessa 

discussão, são apresentadas, ao final do capítulo, as categorias analíticas consideradas na tese. 

2.1 Sobre o Projeto Arquitetônico 

2.1.1 A Análise, Mediante o Projeto Arquitetônico, das Relações Entre a Arquitetura e 

o Sítio de Implantação 

Na arquitetura é possível, por meio do Projeto Arquitetônico, prevenir problemas 

relativos ao espaço habitado e/ou propor-lhes soluções a partir da antecipação do que vai ser 

construído/modificado. Assim, arquitetos e urbanistas geram lugares e estes podem influenciar 

na qualidade de vida dos usuários, direta ou indiretamente, pois há uma interação contínua e 

dinâmica entre o homem e o que o cerca, seja um edifício construído ou meio urbano. Destarte, 

pode-se dizer que a arquitetura está diretamente ligada às atividades que exercemos e que esta 

muda e evolui à medida que formas novas ou reinterpretadas de identificar os lugares são 

inventadas ou aprimoradas (UNWIN, 2013). 
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A produção da arquitetura deve ocorrer de maneira cuidadosa para evitar erros na 

construção e uso dos espaços, pois estes “podem causar inconveniências graves e custos 

elevados, e podem até mesmo ser perigosos” (LAWSON, 2011, p. 17). Em contrapartida, bons 

projetos podem melhorar a vida do usuário, seja este permanente ou temporário, a partir do 

momento que problemas são previstos e atividades podem ser executadas de uma maneira 

segura e correta. O processo de produção da arquitetura começa com uma ideia ou conceito que 

se relaciona a um sítio em particular ou a um contexto. Ele se desenvolve em uma forma, que 

terá funções ou atividades a ela associadas. Tal forma, por sua vez, é desenvolvida 

estruturalmente e materialmente e, por fim, é concluída, enquadrando experiências de luz, som 

e espaço (FARRELLY, 2007).  

Pode-se inferir, então, que a arquitetura faz diferença quando sugere e executa mudanças 

físicas no tecido do mundo (UNWIN, 2013), que são realizadas considerando uma realidade 

existente. Qualquer um que tenha em mãos um projeto, seja ele de um edifício, de parte de uma 

cidade ou de um parque, sabe que está submetido, basicamente, a um programa arquitetônico e 

a uma localização (LEUPEN et al, 1999). Além disto, o projetista precisa lidar com uma série 

de normas fixas, assim como demandas não escritas e que são inspiradas por uma cultura ou 

costume referentes ao lugar de inserção.  

A arquitetura é desenvolvida levando em conta um processo de pensamento, desenho e 

projeto, processo que, em última análise, produz um edifício (FARRELLY, 2007). É por isto 

que quando se discute o projeto de arquitetura não se deve levar em consideração apenas o 

produto final construído, mas sim todo o processo de projetação, situações e condicionantes 

que estão envolvidos e que são anteriores à sua concretização material pois, como afirma Zonno 

(2014), não basta falar da linguagem (seja ela na arte ou arquitetura), a partir da leitura dos 

signos resultantes; é fundamental entender os processos de concepção, as diferentes estratégias 

que caracterizam as poéticas arquitetônicas. Muito do que será o resultado do projeto depende 

da natureza do que se propõe e daquilo que nele irá interferir. “Nenhum projeto de arquitetura 

está livre de condicionantes contextuais; e muitas ideias produtivas advêm de entendê-los e 

responder a eles” (UNWIN, 2013, p. 16).  

Ainda sobre o contexto, Zonno (2014) afirma: 

[...] Não só isso, mas a ideia de que podem ser múltiplas as formas de pensar 

a criação do lugar de modo contextual. Contextualizar não significa 

representar, mas sim interpretar o sítio, o existente, como potência tanto da 

permanência como da impermanência, a partir dos modos de relação que se 

diferenciam: imagético, fenômeno, discursivo, performático (ZONNO, 2014, 

p. 25). 



26 

 

A arquitetura normalmente ocupa um lugar ou contexto, fixando-se em um sítio, que 

afetará seu design e desenvolvimento em termos de orientação, vistas para e de um edifício e 

de como ele se relaciona com outras estruturas ao seu redor. Arquitetura pode também ser 

simbólica e ter um significado associado a isso; pode também ser religiosa, uma catedral, por 

exemplo, ou uma associação com identidade nacional, como escritórios do governo 

(FARRELLY, 2007). 

É na fase de concepção do projeto o momento ideal para se sugerir as estratégias, sejam 

elas de uso, conforto, tecnologia, entre outras; também é nesse momento que são percebidos os 

desafios e especificidades daquele projeto e feitas as escolhas adequadas de acordo com as 

condicionantes existentes. Dentre os elementos que devem ser levados em conta, estão as 

condições impostas pelos usuários, pois a essência da arquitetura é “influenciada pelas pessoas 

cujas atividades ela acomoda” (UNWIN, 2013, p. 25). Ainda estão neste rol as condicionantes 

técnicas, as condicionantes impostas pela legislação e as condições físicas e naturais do lugar, 

pois este “é condição sine qua non da arquitetura. Nós nos relacionamos com o mundo por meio 

da mediação feita pelo lugar. Situar-nos é um requisito a priori para a nossa existência. Ser 

implica estar em um lugar específico em um momento específico” (UNWIN, 2013, p. 24). O 

lugar possui caráter concreto, empírico, existencial e articulado; é definido pela qualidade das 

coisas e elementos, por valores simbólicos e históricos e, além de ambiental, relaciona-se com 

o corpo humano fenomenologicamente (ZONNO, 2014).  

Assim, considerando que, em geral, o edifício é inserido em um contexto (seja ele real 

ou imaginário), pois o projeto não é elaborado considerando um “vazio”, destaca-se a 

importância do sítio de implantação para o projeto arquitetônico. O local de inserção, por ser o 

lugar em que vai ser executado o futuro projeto, é a parte mais palpável do contexto e este, em 

seu sentido mais amplo, também inclui a história do lugar, o plano de fundo para a tarefa de 

projeto e os processos sociais (LEUPEN et al, 1999). No caso de projetos feitos para um lugar 

concreto, há um entorno específico, impregnado em sua própria história. Tais características, 

as limitações da localização, formam parte do contexto em que se insere o projeto (LEUPEN et 

al, 1999), e que comumente lhe condicionam ou restringem com maior ou menor intensidade. 

Vale salientar que, no âmbito deste trabalho, será enfocada a noção de sítio, não sendo 

consideradas centrais as definições mais amplas de lugar (em sua conotação afetiva, por 

exemplo), paisagem, espaço, entre outras designações que se relacionam evidentemente com o 

sítio e que permeiam as discussões teórico-conceituais e filosóficas, que vão além do nosso 

escopo teórico e analítico. Aqui estuda-se a dimensão física do lugar de inserção do objeto 

arquitetônico projetado, o qual será chamado de sítio de implantação, assim como a cultura 
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construtiva local e seus possíveis rebatimentos nas definições de materiais e sistemas 

construtivos, principalmente. Considera-se, então, nesta tese o lugar em seu sentido físico, 

como sítio de implantação, que possui uma série de características e um conjunto de 

identidades particulares e especificidades, como características físicas, ambientais, culturais, 

históricas, configurando-se, assim, em um contexto específico.  

Alguns autores como Bernard Leupen et al em seu livro Projecto y analisis: evolución 

de los princípios em arquitectura (1999) e Lorraine Farrelly em The Fundamentals of 

Architecture (2007) usam a expressão contexto para definir os aspectos tangíveis e intangíveis 

do sítio. É importante salientar que o sítio de implantação pode ter características menos óbvias, 

mas suas características físicas, sua topografia, suas características geológicas, as vegetações 

existentes, por exemplo, servem de indicadores para o projeto arquitetônico (FARRELLY, 

2007). Deve-se considerar ainda que a localização de um edifício não se relaciona apenas com 

o sítio em si, mas também com uma área ao redor, seu entorno imediato:  

Isto apresenta uma gama de questões a serem consideradas, como a escala dos 

edifícios circundantes e os materiais da área que foram anteriormente 

utilizados para construir edifícios. No sítio é importante imaginar ideias de 

forma, massa, materiais, acessos e vistas. O sítio é uma limitação para o design 

e provedor de oportunidades incríveis. Isto é, o que torna a arquitetura 

específica e única já que dois sítios não são exatamente os mesmos. Todo sítio 

tem o seu próprio ciclo de vida, que cria ainda mais variáveis em termos de 

sua interpretação e compreensão. A análise do sítio de implantação é crítica 

para a arquitetura, pois fornece critérios para o arquiteto trabalhar 

(FARRELLY, 2007, p. 14, tradução nossa).  

Destaca-se também a importância do lugar para a arquitetura como é enfatizada por 

Frampton (1995, p. 8) quando afirma que, “Antes de transformar um suporte em uma coluna, 

um teto em um coroamento, antes de colocar pedra sobre pedra, o homem colocou a pedra sobre 

o solo para reconhecer um local em meio ao desconhecido, a fim de tomar conta deste e 

modificá-lo”2. Leva-se em consideração aqui a percepção do criador do projeto arquitetônico, 

quanto aos aspectos materiais do sítio de implantação. Muito disto tem relação com as 

dimensões tectônicas, as dimensões táteis da arquitetura estabelecidas pela relação entre o 

corpo, o sítio e a obra construída, ou seja, de onde decorre a relevância da forma do lugar e do 

embasamento3 (local de inserção). Antes de partir para as especificidades da tectônica é 

importante tratar da relação projeto x sítio de implantação de maneira mais geral, partindo da 

                                                 
2 Livre tradução do trecho: “Before transforming a support into a column, a roof into a tympanum, before placing 

stone on stone, man placed the stone on the ground to recognize a site in the midst of an unknown universe: in 

order to take account of it and modify it” (FRAMPTON, 1995, p. 8).  

 
3 Frampton (1995) em várias oportunidades chama o sítio de implantação, o terreno em si, de embasamento.  
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consideração de que o sítio é de tal importância para o projeto arquitetônico que este pode 

congregar vários dos aspectos que interferem no livre exercício projetual, como os geográficos, 

topográficos, formais e culturais. 

No que diz respeito aos quesitos técnicos, compreender o sítio de implantação traz o 

conhecimento necessário para serem evitados equívocos que podem comprometer o uso dos 

espaços. Podem ser evitadas incompatibilidades referentes ao conforto ambiental, e à própria 

natureza do lugar, podendo interferir no dia-a-dia, as quais irão necessitar de reparos 

posteriores, que poderiam ter sido previstos e prevenidos. Algumas correções a posteriori 

podem interferir, por exemplo, nas soluções formais e construtivas pretendidas para o edifício 

e podem chegar a comprometer a arquitetura e suas relações de uso. Quanto aos requisitos 

conceituais, compreender o sítio de implantação pode contribuir para gerar o espaço 

arquitetônico “na medida em que tem o potencial de induzir modos diferenciados de ordenação 

da construção e das relações de uso que ali acontecem” (MACIEL, 2003). O que o autor procura 

explicar é que a conformação do terreno natural, sua relação com a estrutura urbana e aspectos 

naturais do sítio, permitem identificar quais as diretrizes deverão ser seguidas na ordenação do 

espaço e da forma e, como os contextos são sempre distintos, é importante saber como os 

projetistas interpretam uma localização em particular. “Nessa concepção, o objeto arquitetônico 

deve incorporar e valorizar a singularidade da construção de cada sociedade, de cada lugar 

(ZONNO, 2014, p. 82).  

Como um chefe de construção, o arquiteto deve ter uma visão geral da edificação, tanto 

como um objeto intelectualmente produzido, quanto como uma atividade de construção. Essa 

visão geral exige um entendimento do contexto da edificação (que pode ser uma paisagem 

natural ou uma cidade, ou um lugar intermediário), e uma compreensão do próprio edifício, em 

termos de seu conceito ou ideia subjacente, suas funções ou usos, sua materialidade e estrutura 

(FARRELLY, 2007). É possível perceber, desta maneira, que o lugar de inserção de um projeto 

arquitetônico tem muito a contribuir para a forma e função finais de uma edificação. E como o 

contexto é sempre distinto, é importante saber como o projetista irá interpretá-lo:  

Portanto, é essencial ter um profundo conhecimento do sítio. A interpretação 

que os planejadores fazem do contexto é o que lhes permitirá estabelecer suas 

próprias premissas do projeto. Além disso, este conhecimento do sítio pode 

ajudá-los a identificar com precisão os problemas do terreno e, 

consequentemente, formular o trabalho a ser feito no terreno (LEUPEN et al, 

1999, p. 152, tradução nossa). 
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Historicamente, a preocupação com o sítio de implantação e com a cultura 

local/contexto4 foi deixada de lado em alguns momentos na história, especialmente pelo 

fenômeno da universalização da arquitetura, resultante da internacionalização do movimento 

modernista (FRAMPTON, 2008). Essa universalização acelerou o processo de destruição sutil, 

não apenas das culturas tradicionais, mas também do núcleo criativo de grandes civilizações e 

culturas. 

A corrida do pós-guerra para reconstruir as cidades produziu muitas edificações 

peculiares e padronizadas, mas poucas delas realmente caracterizadas como obras-primas da 

arquitetura. Isso se deu principalmente porque o “fator humano” estava em último lugar na lista 

de necessidades em um mundo que procurava acomodar a tecnologia sempre em mudança e a 

ambição empresarial, que buscava maximizar a rentabilidade (DODWELL, 1996). Foi neste 

momento que houve um grande avanço tecnológico em diversas áreas, incluído aí o campo da 

construção civil. Nesta área os avanços vieram acompanhados de um estado crescente de 

agitação entre os projetistas sobre as possibilidades da técnica e de uma fé cega no progresso. 

A partir de então, os edifícios começaram a ser interpretados e projetados em termos 

tecnológicos e econômicos (LEUPEN et al, 1999). A maneira com que as obras modernas foram 

tratadas mostra que apenas alguns aspectos eram considerados em seu desenvolvimento, mas, 

mesmo assim, de maneira superficial, sendo a questão do sítio de implantação e da cultura local 

algumas delas. Frampton (2008), em sua obra “História Crítica da Arquitetura Moderna”, 

afirma que a arquitetura realizada neste período se multiplicou, em alguns casos sem considerar 

a cultura local e “essa predisposição tornou-se formalista nos casos em que condições 

específicas, fossem elas climáticas, culturais ou econômicas, não pudessem suportar a aplicação 

de uma tecnologia leve e avançada” (FRAMPTON, 2008, p. 303).  

Vale ponderar, entretanto, que a partir dos anos 1950, questionando o caráter 

abstrato da arquitetura modernista, observa-se a valorização de um caráter 

mais concreto, da “verdade dos materiais” e do “lugar” como espaço 

existencial e fenomenológico. A materialidade da arquitetura valoriza a 

experiência sensível do corpo em sua integralidade – experiência não mais 

restrita só à visão −, como observamos nas poéticas fenomenológicas de 

Steven Holl, Tadao Ando e Peter Zumthor. Mas, além do aspecto estético da 

materialidade, é preciso salientar a intrínseca relação entre as técnicas 

construtivas e as condições materiais e a própria concepção do espaço e da 

linguagem arquitetônica – a exemplo da expressividade estrutural e tectônica 

em Louis Kahn e Vilanova Artigas (ZONNO, 2014, p. 62).  

                                                 
4 “Cultura local” aqui é considerada como o contexto em que se insere o sítio de implantação.  
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A ânsia de ostentar o “progresso”, o poder econômico, a abundância de tecnologia, fez 

com que, principalmente em tempos contemporâneos, em muito se desconsiderasse a questão 

ambiental na arquitetura (CORBELLA; YANNAS, 2003); porém, nas últimas décadas, surgiu 

uma preocupação, derivada das tendências ambientais em dar atenção aos aspectos físicos, em 

especial quando se trata da utilização de elementos que podem melhorar a situação de conforto, 

seja ele térmico, luminoso, acústico ou energético dos espaços construídos, aproveitando os 

recursos existentes na área de intervenção e utilizando materiais pertinentes ao sítio, ou seja, 

elementos sabidamente de grande importância para o conforto humano (seja ele térmico, 

acústico ou psicológico) dentro das edificações projetadas, levando em consideração as 

necessidades dos usuários. 

Ainda há muito o que se fazer para que haja a real valorização da cultura local na 

arquitetura, pois, por outro lado, existem aspectos que estão relacionados à produção das 

edificações atualmente que dificultam essa ênfase, especialmente no que diz respeito à relação 

com o mundo globalizado. Nos dias de hoje, tem-se uma vertente que considera que a 

arquitetura deve ultrapassar a cultura local e o contato com o sítio de implantação, somando 

fatores para que esta arquitetura seja voltada para o mundo, para a globalização (SACCHETO, 

2011).  

O conceito de uma cultura local ou nacional é uma proposição paradoxal não 

apenas devido à atual e óbvia antítese entre cultura de raiz e civilização 

universal, mas também porque todas as culturas, tanto antigas quanto 

modernas, parecem ter dependido, para seu desenvolvimento intrínseco, de 

uma certa fertilização cruzada com outras culturas (FRAMPTON, 2008, p. 

382).  

No entanto, acredita-se que a valorização da cultura local, restrita nesta tese à cultura 

construtiva local, pode ser uma alternativa de resposta a alguns problemas enfrentados pela 

utilização de soluções que não condizem com a realidade do sítio de implantação. Na crítica ao 

Modernismo:  

O contextualismo representou uma arma, e provocou uma mudança de atitude 

projetual em vários arquitetos, foi proposto como uma correção de rota, para 

reconduzir o modernismo ao bom caminho. Muitos arquitetos como: Álvaro 

Siza, Rafael Moneo, Aldo Rossi e etc. migraram para este viés contextualista, 

o que representou no cenário internacional o aparente fim do movimento 

moderno e o início de uma nova estrada (SOUTO, 2010, p. 14).  

Ao longo dos anos, a arquitetura vernácula tradicional se desenvolveu e trouxe com ela 

também o incremento de técnicas. “Por meio de tentativa e erro, a intuição dos construtores 

criou espaços que respeitam e se aproveitam do clima e materiais locais para garantir o conforto 
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necessário aos ocupantes desse espaço” (MAIA; ANDRADE, 2016). É preciso que a arquitetura 

proposta não desfigure a paisagem local. O texto do arquiteto japonês Tadao Ando, presente na 

coletânea de Kate Nesbitt “Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 1965-1995” 

(2008), dá uma boa perspectiva do que pode ser feito para evitar os estragos da arquitetura 

realizada sem considerar o sítio de intervenção, para assim produzir uma arquitetura rica e 

variada: 

A arquitetura é condicionada por fatores econômicos e na maior parte das 

vezes governada pela padronização e mediocridade. O projetista sério deve 

questionar inclusive os requisitos dados e refletir profundamente sobre o que 

realmente lhe está sendo encomendado. Esse tipo de investigação poderá 

revelar-lhe o caráter específico latente em uma encomenda e esclarecer o 

papel vital que uma lógica intrínseca cumpre na realização de uma obra 

arquitetônica (ANDO, 2008, p. 495).  

O autor ainda acrescenta: “A presença da arquitetura [...] cria, inevitavelmente, uma 

nova paisagem. Isso implica a necessidade de descobrir a arquitetura que o próprio sítio está 

pedindo” (ANDO, 2008, p. 497), quais soluções são adequadas, quais materiais são necessários. 

Destarte, a arquitetura contemporânea ganha um papel importante que é o de proporcionar aos 

usuários lugares arquitetônicos5 que os façam sentir a presença do sítio, da natureza, do 

precedente, ou seja, da cultura local. 

A relação com o lugar é fundamental para a arquitetura; nenhum projeto de 

qualidade pode ser indiferente ao seu entorno. Projetar é estabelecer relações 

entre partes de um todo; isso vale tanto para as relações internas a um projeto 

quanto para as que cada edifício estabelece com seu entorno, do qual é uma 

parte. A inserção de um artefato arquitetônico – edifício, conjunto de edifícios 

ou espaço aberto planejado – em um sítio qualquer, nunca se dá sem 

consequências importantes. Se, por um lado, a arquitetura é sempre construída 

em um lugar, por outro lado, ela constrói esse lugar, isto é, modifica a situação 

existente em maior ou menor grau. Todo lugar é algo complexo, composto de 

topografia, geometria, cultura, história, clima, etc.  (MAHFUZ, 2003, p. 68). 

Acredita-se, assim, que o conhecimento sobre o sítio de implantação, assim como da 

cultura construtiva local, faz com que a arquitetura tenha uma forte ligação com o usuário, 

fazendo com que este se sinta inserido na paisagem e não como um estranho.  

A pesquisa arquitetônica supõe uma responsabilidade de descobrir e revelar 

características formais de um sítio, ao lado de suas tradições culturais, clima 

e aspectos naturais e ambientais, a estrutura da cidade que lhe constitui o seu 

pano de fundo, e os padrões de vida e costumes ancestrais que as pessoas 

levarão para o futuro (ANDO, 2008, p. 497). 

                                                 
5 “Lugares arquitetônicos”: termo utilizado por Tadao Ando em seus textos ao se referir ao produto final do projeto 

de arquitetura (NESBIT, 2008, p. 497).  
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Diante do exposto, chega-se à conclusão que falar sobre a relação da arquitetura com o 

sítio de implantação traz alguns pontos que devem ser observados, especialmente quando se 

procura trabalhar com análise de projeto de arquitetura. Como o projeto se relaciona com o sítio 

de implantação? Quais as atitudes/estratégias projetuais que podem indicar a preocupação com 

esta relação? Como e quais elementos do sítio de implantação devem ser considerados em um 

projeto arquitetônico? Tais questões são relativamente frequentes no atelier de projeto e 

parecem simples, mas são na verdade difíceis de serem respondidas no âmbito do processo 

projetual. Para responder a tais perguntar, primeiramente acredita-se que é necessário investigar 

como são definidos os elementos arquiteturais dos projetos em relação à inserção do edifício 

no sítio, mas para isto é necessário analisar as características do local de implantação, para 

assim saber qual o potencial construtivo de combinação entre as técnicas, materiais e sistemas 

construtivos empregados. Neste âmbito, pode-se reforçar que centrar as decisões arquitetônicas 

considerando as características do sítio de implantação ajuda a evitar arbitrariedades na 

justificativa de escolha das soluções e dos materiais utilizados. Acredita-se que qualquer 

operação, tanto se tratando de uma intervenção de grande escala em uma paisagem como a 

reforma de um edifício existente, de uma operação em pequena escala ou o início de uma 

transformação a longo prazo, irá requerer uma tomada de postura clara por parte dos projetistas 

sobre como irão tratar o contexto de seus projetos (LEUPEN et al, 1999). As características 

naturais de um lugar são claramente transformadas pela presença material de edifício e sugerem 

o que é valorizado ou percebido naquele local (CARLSON-REDDIG, 1997). 

Quando se fala de projetos de estudantes de arquitetura, podem surgir outras questões 

como, por exemplo, sobre como podem ser feitas as análises a respeito da consideração da 

cultura construtiva local no projeto de arquitetura proposto. No contexto do atelier de projeto, 

onde espera-se que os alunos tratem de inúmeros detalhes referentes ao projeto de arquitetura, 

e alguns deles, tais como a materialidade da arquitetura são normalmente determinados de 

última hora ou mesmo negligenciados no processo de projeto (CARLSON-REDDIG, 1997). 

Assim, é necessário analisar mais atentamente como é tratada a questão do sítio de implantação 

no ensino/aprendizado do projeto. Aqui, mais especificamente, interessa-nos também saber 

como se expressa, nos Trabalhos Finais de Graduação, a interferência do contexto ou a cultura 

construtiva local na escolha dos sistemas, técnicas e materiais construtivos6 utilizados como 

                                                 
6 É importante frisar que se considera aqui o sistema construtivo como sendo o conjunto de subsistemas e 

componentes, que segue normas e especificações voltadas para a execução de determinado serviço e que todo 

sistema construtivo guia a escolha de técnicas de execução e materiais (ALLEN; IANO, 2009). 
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soluções no projeto, o que pode ser expresso tanto nos desenhos como nos textos justificativos. 

É importante frisar que quando as decisões materiais de um projeto arquitetônico se centram 

em seu sítio de implantação são evitadas as justificativas arbitrárias sobre as escolhas materiais. 

Em qualquer contexto, os materiais são afetados pelo clima; sob a exposição solar extrema, 

alguns desbotam; quando muda a umidade, alguns apodrecem; com a oscilação de temperatura, 

alguns racham (CARLSON-REDDIG, 1997). 

Deste modo, espera-se que os alunos pensem mais criticamente a respeito da 

materialidade da arquitetura, pois as considerações sobre estas questões não podem ser 

marginalizadas. A reflexão sobre as características do sítio de implantação e sobre os materiais, 

devem ser consideradas e integradas no processo de projeto.  

Os estudantes deveriam ser ensinados que a arquitetura, como uma arte da 

construção, é fundamentada principalmente em seu meio – materiais. Assim 

sendo, a atenção à sua materialidade irá ajudar, por meio de seus projetos, a 

transmitir mais claramente suas ideias, intenções e valores, assim como as 

questões críticas de um determinado projeto (CARLSON-REDDIG, 1997, p. 

140, tradução nossa). 

É importante pensar criticamente a respeito dos elementos que interferem nos projetos 

de arquitetura, e considerar que esta prática não é tão difícil de ser executada nos ateliês de 

projeto dentro das escolas de arquitetura. A estas questões podem ser adicionadas as situações 

de ensino nestas faculdades, levando-nos a pensar a maneira como é tratada a materialidade 

arquitetônica dentro dos cursos e, especialmente, nas disciplinas de projeto arquitetônico. É 

preciso então fazer não apenas uma reflexão sobre a relação sítio x projeto de arquitetura, 

mas também como ela se insere no ensino de projeto arquitetônico nas escolas brasileiras, 

tomando como espelho principal os Trabalhos Finais de Graduação.  

2.1.2 O Ensino de Projeto de Arquitetura no Brasil: o Trabalho Final de Graduação 

(TFG) como síntese do aprendizado nos cursos de Arquitetura e Urbanismo 

brasileiros 

Quando tratamos da profissão do arquiteto e urbanista é importante ressaltar que essa 

lida com uma grande diversidade de aspectos configurando-se como uma atividade complexa. 

Da mesma maneira que a prática profissional em arquitetura tem esta característica, o ensino 

também é desafiador, pois  

Como arquitetos e docentes muitos de nós não dispomos, tanto quanto 

pensamos, de fundamentação teórica e de ferramentas intelectuais 

imprescindíveis para, no exercício dessa outra profissão, a de professor, 

detectar as origens de um problema, identificar os seus contornos, os limites 
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de nossa atuação, e os procedimentos possíveis, ou a serem criados, requeridos 

para a ação (TEIXEIRA, 2005, p. 18). 

O desafio de ensinar a fazer arquitetura é ainda maior quando se fala especificamente 

do fazer projeto, pois a formação do arquiteto é marcada pela dualidade entre a liberdade 

fundamental à concepção arquitetônica e o rigor e método exigidos para o desenvolvimento 

material da arquitetura (DOMSCHEK, 2007, p. 17). Principalmente porque:  

Na arquitetura o problema (programa) se expressa textualmente, enquanto que 

a solução (projeto) se expressa imageticamente [...] Na verdade, o que se busca 

no processo criativo da arquitetura, é associar cada elemento do programa a 

uma determinada forma ou sistema de formas capazes de satisfazer ao 

requisito em questão. Esta correspondência não é estabelecida por uma 

fórmula ou processo dedutivo mas, preponderantemente pela intuição ou pela 

comprovação cultural. Assim sendo, pode-se compreender a persistência do 

enfoque dito acadêmico, pois a premissa da concepção vanguardista não se 

concretiza coerentemente no âmbito operacional: não há um genuíno processo 

de dedução exata da forma arquitetônica (SILVA, 2003, p. 33). 

Além disto,  

O verbo ensinar, quando se refere ao projeto arquitetônico, tem um sentido 

muito diferente de quando aplicado a outras áreas do conhecimento. Se o 

projeto não pode ser ensinado, como dizem muitos, certamente pode ser 

aprendido. Esse aprendizado se dá na própria prática de projetos, pela 

repetição de um procedimento e pelo acúmulo de conhecimentos que acarreta. 

A transmissão de conhecimentos arquitetônicos se dá também por exemplo, 

seja apresentando e discutindo projetos do próprio professor, seja pelo estudo 

de arquiteturas exemplares (MAHFUZ, 2003, p. 64). 

É um fato conhecido que a consagração da formação do profissional na área da 

Arquitetura e Urbanismo se dá no dia-a-dia da prática profissional e que são diversas as 

discussões e incertezas no campo que ultrapassam a vida profissional e chegam à discussão 

sobre o ensino da profissão (MALACRIDA, 2004; ARCIPRESTE, 2012).  

Críticas quanto à frágil relação com o mercado; confrontos entre a perspectiva 

de formação generalista e especializações cada vez mais exigidas no mundo 

do trabalho; a difícil conciliação de abordagens da arquitetura como ofício e 

como conhecimento, como prática e teoria; são aspectos frequentemente 

apontados por docentes e discentes, colocando em dúvida a qualidade do 

ensino praticado. [...] Os problemas são de várias ordens e somam-se a outros 

vividos no atual contexto educacional brasileiro. A excessiva ampliação do 

número de cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, ocorrida nas duas 

últimas décadas, direcionada para o âmbito privado por políticas públicas, 

instaurou um processo de massificação desse ensino com progressiva perda 

qualitativa dos resultados (ARCIPRESTE, 2012, p. 21). 

Mesmo diante de discussões sobre o tema, o ensino de projeto de arquitetura, 

especificamente, tem sido marcado por metodologias projetuais e didáticas que são ensinadas 
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em sala de aula desde muito tempo e que, em certa medida, tornam-se defasados em relação às 

necessidades atuais. Bryan Lawson (2011, p. 18) afirma que "os projetistas de hoje não podem 

mais ser treinados para seguir um conjunto de procedimentos, já que o ritmo das mudanças no 

mundo no qual têm de trabalhar logo os deixaria para trás". Alguns importantes autores já 

trataram sobre a maneira como é realizado o ensino de arquitetura. Por exemplo, Mahfuz (1995) 

afirma que o ensino de projeto raramente se preocupa com o esclarecimento de algumas 

questões particulares − neste caso específico o autor leva em consideração a relação das partes 

com o todo no campo da arquitetura. O autor ainda mostra uma visão contemporânea do que 

seria a composição em projeto de arquitetura em comparação ao método Beaux-Arts: 

Para que se possa tentar esclarecer essas dúvidas será útil arriscar um 

entendimento contemporâneo daquilo que constitui o processo projetual em 

arquitetura. Ela organiza o espaço que circunda o homem, levando em conta 

todas as atividades físicas e psíquicas de que ele é capaz. A arquitetura ordena 

o ambiente humano, controla e regula as relações entre o homem e se habitat. 

Ao fazer isso, a arquitetura serve das várias funções além das funções práticas 

(MAHFUZ, 1995, p. 21-22). 

A formação do arquiteto tem características que ultrapassam barreiras entre países e 

campos de atuação. "Tipicamente, as escolas usam o ateliê físico e conceitual como principal 

mecanismo de ensino. Em termos conceituais, o estúdio é um processo de aprender fazendo, no 

qual os alunos recebem uma série de problemas de projeto para resolver" (LAWSON, 2011, p. 

19). No que diz respeito ao ensino de projeto de arquitetura, além destas, também devem ser 

consideradas outras questões, tais como os métodos de projeto e as novas tecnologias que fazem 

surgir novos campos de atividade projetual e provocam mudanças no conceito de ensino-

aprendizagem (VARGAS, 2007, p. 98).  

Quando se fala em métodos de projeto, vale lembrar ainda que nem sempre o professor-

arquiteto se preocupa em mostrar a diversidade de métodos existentes. Este normalmente se 

pauta em suas próprias práticas para “ensinar a projetar”, o que torna difícil para o aluno 

desenvolver seu próprio método de projetação. Mahfuz (2003, p. 64) afirma que “nenhum 

processo de aprendizagem nas áreas que envolvem criatividade é possível se o professor não 

possuir e souber apresentar uma visão clara, precisa e abrangente sobre a sua disciplina” e que, 

por isso, de muitas maneiras o ensino de arquitetura se confunde com a prática e o conteúdo 

didático de qualquer professor só pode estar vinculado ao modo que ele projeta e vê a 

arquitetura. 

Vargas (2007) divide o processo de ensino/aprendizagem de acordo com o modelo 

educacional adotado. A autora diz que há um chamado modelo formal, que se contrapõe ao 
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modelo não-formal, sendo o primeiro centrado no professor/sistema e o segundo centrado no 

aluno e na aprendizagem. Esta ainda reforça:  

A permanência no modelo formal, apesar das fortes indicações de que ele não 

responde mais às nossas necessidades educacionais, pode ter várias razões. A 

resistência à mudança, por parte de alunos e professores, talvez seja a mais 

forte delas. Na verdade, essas mudanças correspondem, ainda que 

inicialmente, a uma dedicação maior dos docentes e, em contrapartida, a uma 

solicitação mais forte dos alunos (VARGAS, 2007, p. 105). 

Reflexões a respeito do ensino/aprendizagem em Arquitetura e Urbanismo são 

necessárias e é crescente a quantidade de estudos realizados no campo de pesquisa da 

arquitetura sobre a realidade do ensino de projeto no Brasil.  

Estudos sobre a realidade do ensino e dos pensamentos que nele circulam têm 

aumentado nos últimos tempos, mas dada sua importância, necessitam de 

constante aprofundamento. Em especial, pesquisas abordando as práticas 

projetuais dos estudantes, eixos polarizadores dos currículos e, 

reconhecidamente, do próprio fazer arquitetônico, ainda são insuficientemente 

exploradas em relação ao potencial que têm para produção de conhecimento 

no campo arquitetônico (ARCIPRESTE, 2012, p. 22). 

Existem várias questões que concernem ao ensino e aos currículos dos cursos de 

arquitetura no país; uma delas que é latente diz respeito à ausência de integração, por parte dos 

estudantes, dos conhecimentos de diversas áreas pertinentes à formação do arquiteto urbanista. 

Não é necessária somente uma ponderação sobre o currículo das escolas, mas também a respeito 

de como são ensinados os tópicos importantes à prática da profissão do arquiteto urbanista. 

A natureza híbrida das doutrinas projetuais não é um obstáculo à manutenção 

deste tema como objeto de investigação, quer no escopo pedagógico 

propriamente dito, quer nos campos especulativos que o primeiro suscita. Na 

realidade, mais do que estudar o fenômeno do projeto isoladamente, as 

instituições de ensino devem – e efetivamente o fazem, mesmo que de modo 

nem sempre ostensivo – aprofundar o estudo da projetualidade (SILVA, 2003, 

p. 33). 

Atualmente no Brasil existem centenas de escolas especializadas no ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e a formação exigida para o exercício da profissão de Arquiteto e 

Urbanista segue um “currículo mínimo”, ou as hoje chamadas “diretrizes curriculares” básicas, 

estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC).  

Em 1962, foi elaborado um Currículo Mínimo que deveria atender à demanda 

da formação de um profissional generalista e único. Em 1965, uma portaria 

ministerial, além de efetivar este currículo, fixou a carga horária mínima de 

4.050 horas-aula e a duração mínima dos cursos em cinco anos (FERREIRA, 

2014, p. 11). 
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Em 1994, a primeira edição das Diretrizes Curriculares estabeleceu uma nova estrutura 

no ensino de arquitetura cujo currículo divide-se em disciplinas de fundamentação, disciplinas 

de profissionalização e no trabalho de curso, devendo este ser supervisionado por um docente 

do curso “de modo que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica, 

a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização do último ano do curso” 

(BRASIL, 2010). Desde este ano o Trabalho Final de Graduação se tornou uma atividade 

obrigatória para a obtenção do diploma de arquiteto urbanista “na qual são avaliados os 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação e a habilidade do aluno para seu exercício 

profissional, em uma das possíveis subáreas de atuação” (VELOSO, 2011, p. 43).  

Nos anos noventa do século passado, um intenso movimento dos profissionais 

do ensino reunidos na ABEA – Associação Brasileira de Escolas de 

Arquitetura – resultou num novo modelo para os cursos de arquitetura e 

urbanismo, consolidado na Portaria do MEC nº 1770/1994, que dividiu o 

curso em três partes interdependentes: a) Matérias de Fundamentação, 

constituindo-se em conhecimentos fundamentais e integrativos de áreas 

correlatas; b) Matérias Profissionais, constituindo-se em conhecimentos que 

caracterizam as atribuições e responsabilidades profissionais; c) Trabalho 

Final de Graduação (MARQUES; LOUREIRO, 2009). 

Sobre o Trabalho Final de Graduação (TFG), é importante frisar que este era uma prática 

já comum na maioria das escolas de Arquitetura no Brasil. Neste momento, foi apenas 

confirmada a exigência de um trabalho com características semelhantes em todo o país. Por 

exemplo, “Na FAUUSP, desde a década de 1970, um Trabalho de Graduação Integrado (TGI) 

era condição sine quae non para a obtenção do diploma” (MARQUES; MACEDO; SOUZA, 

2011, p. 130).  

As diretrizes curriculares dos cursos de arquitetura e urbanismo foram modificadas em 

2006 e 2010, sofrendo algumas alterações significativas, mas: 

Reforçando o perfil generalista, a habilitação única de arquitetos e urbanistas 

e confirmando o Trabalho Final de Graduação, agora chamado de Trabalho de 

Curso, como um componente importante para a formação do arquiteto e 

urbanista e para a avaliação do próprio ensino nas escolas (FERREIRA, 2014, 

p. 12). 

Nos dias correntes, o Trabalho de Curso ou Trabalho Final de Graduação (TFG)7, como 

uma atividade curricular obrigatória, deve ser centrado em determinada área teórico-prática ou 

de formação profissional. É uma atividade de síntese e de integração de conhecimentos e 

consolidação das técnicas de pesquisa. É um trabalho individual e com tema livre a escolha do 

                                                 
7 Apesar das Diretrizes Curriculares nomearem este Trabalho acadêmico de Trabalho de Curso (TC), aqui nesta 

tese estes serão chamados pela tradicional nomenclatura de Trabalho Final de Graduação ou TFG. 
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aluno, mas que deve obrigatoriamente estar relacionado com as atribuições profissionais do 

arquiteto urbanista (BRASIL, 2010). Em cada escola existem variações nas normas dos 

trabalhos finais, mas normalmente, como afirma Veloso (2011), é considerado como o exercício 

final e mais importante do curso, a ser avaliado por uma banca examinadora constituída por no 

mínimo 3 profissionais atuantes na área.  

Os TFG são importantes fontes de pesquisa, pois estando em um limiar entre a vida 

acadêmica e a vida profissional, representam uma transição entre estes dois momentos. Como 

afirma Elali (2011), é um momento privilegiado onde é facultado aos estudantes escolherem 

um tema, justificá-lo e desenvolvê-lo como base nos conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Infere-se que nessa proposta seja possível identificar as principais preocupações do futuro 

arquiteto urbanista com relação ao exercício projetual. “Este trabalho demonstra o domínio dos 

conhecimentos essenciais e a capacidade de resolver problemas de arquitetura e urbanismo” 

(FERREIRA, 2014, p. 13). 

O ambiente acadêmico se configura como um fértil espaço para discussão e os trabalhos 

finais de graduação devem ser valorizados como fonte de pesquisa, pois, 

Segundo a Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 

do Ministério da Educação, em documento que expressa os perfis da área e os 

padrões de qualidade para o ensino de arquitetura (BRASIL,1994a), o 

Trabalho Final de Graduação é realizado de forma individual pelos alunos 

concluintes do curso de graduação. Este trabalho demonstra o domínio dos 

conhecimentos essenciais e a capacidade de resolver problemas de arquitetura 

e urbanismo. Para a comissão, um dos objetivos do Trabalho Final de 

Graduação é avaliar no aluno, previamente, as competências, o desempenho 

das atividades e o exercício das atribuições que lhe confere a habilitação 

profissional e, também, a consequente responsabilidade técnica e social da 

profissão (FERREIRA, 2014, p. 13). 

Corrobora para a confirmação deste fato as pesquisas já realizadas na área, mas que, no 

entanto, ainda são raras. Os estudos realizados pelo Grupo PROJETAR − um grupo de pesquisa 

vinculado ao Departamento de Arquitetura e ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que é fundador do evento que 

leva o seu nome "PROJETAR − Seminário Sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura", 

cuja primeira versão ocorreu em Natal, em 2003, promovido pelo PPGAU/UFRN − tendo sido 

um deles compilado no livro Projeto, Desenho e (Con)textos: Uma Análise da Produção 

Acadêmica de Trabalhos Finais de Graduação no Brasil (VELOSO; ELALI, 2011), 

demonstram a importância de se utilizar tal material como fonte de pesquisa, pois os Trabalhos 

Finais de Graduação são em geral bons indicadores não somente da qualidade de ensino da 
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escola e de seu quadro docente, mas também do desempenho acadêmico do aluno (VELOSO, 

2011). 

Pode-se destacar a contribuição do grupo de pesquisa mencionado para o avanço da 

produção de conhecimento nas áreas de Projeto e Percepção do Ambiente. Além destes 

trabalhos, o Grupo Projetar conta com uma biblioteca digital temática designada PROJEDATA 

que é um banco de dados, imagens e informações sobre a produção recente de projetos de 

arquitetura, profissionais e acadêmicos, desenvolvidos no Brasil. Dentre as pesquisas é possível 

destacar aquelas realizadas utilizando os trabalhos finais de graduação de escolas de renome 

nacional como universo analítico8, tais como: Metodologia de Análise e Avaliação de Projetos 

de Arquitetura (2006-2008), Relações Pessoa-Ambiente Como Subsídio ao Processo Projetual 

(2006-2008), Conceito e Representação na Cultura Projetual Contemporânea (2006-2008), 

Metodologia Para Intervenções em Sítios Históricos: Um Olhar Sobre os Trabalhos Finais de 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo (2011-2012). Neste contexto, pode-se destacar a 

importância de investigações desta natureza, ou seja, que analisam todo um repertório de 

trabalhos realizados por alunos de Arquitetura e Urbanismo que irão ingressar no mundo 

profissional. 

Além das pesquisas realizadas pelo Grupo PROJETAR, destacam-se os estudos 

apresentados nos eventos realizados pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo, em cujas diversas edições foram realizadas discussões a respeito dos Trabalhos 

Finais de Graduação produzidos nas escolas de AU brasileiras. Em especial destaca-se o 

Caderno 19, de novembro de 1997 que, lançado depois da edição da Portaria Ministerial nº 

1770, de 21 de dezembro de 1994, traz contribuições de professores e alunos para o debate e 

reflexão sobre a Implantação dos Currículos e o Trabalho Final de Graduação.  

Destaca-se ainda o estudo apresentado no XIII CONABEA – Congresso Nacional da 

ABEA e XXIII ENSEA – Encontro Nacional Sobre Ensino em Arquitetura e Urbanismo, em 

Fortaleza (CE), em que Nunes et al (2005) afirmam que deve-se refletir a respeito da 

importância do trabalho final de graduação na estrutura acadêmica e pedagógica dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, pois este pode ser considerado como um momento de avaliação do 

próprio curso e deve refletir os pressupostos contidos no projeto político pedagógico dos 

respectivos cursos, além de avaliar a formação do aluno frente às atribuições profissionais do 

arquiteto e urbanista. Além disto, os autores afirmam ser importante não só dar atenção ao 

Trabalho Final de Graduação em si, mas também às suas disciplinas precedentes, 

                                                 
8 Pesquisas com resultados disponíveis no sítio www.grupoprojetar.ufrn.br. 
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especificamente a disciplina de fundamentação teórica anterior ao TFG, pois essa se reveste de 

muita importância, “ao preparar e encaminhar o aluno para a escolha e fundamentação teórica 

e metodológica do seu tema, e de alguma forma reflete a maneira como os cursos abordam o 

TFG do ponto de vista didático e pedagógico” (NUNES et al, 2005, p. 33). 

Além destas discussões, percebeu-se que no Encontro Regional da ABEA ocorrido em 

2005, no Rio de Janeiro, foram levantadas questões a respeito dos fundamentos dos trabalhos 

de curso em arquitetura e urbanismo. Neste momento discutiu-se qual deveria ser a natureza 

destes trabalhos: 

Nas várias experiências relatadas no encontro notam-se alguns pontos em 

comum: a) a escolha do orientados se dá o mais cedo possível na disciplina de 

fundamentos; b) o tema é livre; c) a disciplina de fundamentos é ministrada 

em turmas com diversos alunos; d) o fato de o TFG ser cursado isoladamente 

no último período contribui para um melhor resultado (NUNES et al, 2005, p. 

33-34).  

Discutiu-se ainda se o TFG deveria ser, obrigatoriamente, uma atividade projetual ou se 

seria possível o aluno realizar uma pesquisa teórica.  

Algumas escolas relatam que aceitam o desenvolvimento de trabalho teórico 

no TFG, com algumas precauções para que o conteúdo e a consistência sejam 

relevantes, mas que não há incentivo para esse tipo de trabalho. [...] A 

atualização e o aperfeiçoamento das normas do TFG é bastante frequente em 

várias escolas. Foi mencionado que o TFG não deve ser considerado como um 

projeto a mais, e sim, deve ser tratado com um certo ritual e pompa. Nas 

palavras de um docente, o TFG é um “grito” de passagem. E, finalmente foi 

mencionado que o TFG deve ter “a cara da escola”, ou seja, deve refletir a 

imagem do curso de A&U (NUNES et al, 2005, s.p.).  

Uma das conclusões percebidas nos trabalhos apresentados no Encontro Regional da 

ABEA (2005) foi que a grande maioria dos docentes que participou da discussão concorda que 

o produto destes trabalhos deve ser o projeto arquitetônico, sendo este a integração entre 

pesquisa e teoria. A respeito da natureza ou objetivo do TFG também foi possível evidenciar 

em pesquisas realizadas pelo Grupo PROJETAR que a maior parte dos Trabalhos Finais de 

Graduação em escolas de arquitetura e urbanismo brasileiras tem como objeto projetos 

arquitetônicos (VELOSO; ELALI, 2002). 

Assim, é possível constatar a importância das discussões a respeito destes trabalhos 

acadêmicos ou, como são chamados nas Diretrizes Curriculares, os Trabalhos de Curso em 

escolas de arquitetura e urbanismo. Vale salientar que nesta tese será adotada a denominação 

Trabalho Final de Graduação (TFG), pois esta é a maneira como estes trabalhos são mais 

comumente chamados nas escolas de arquitetura brasileiras. Por meio de uma busca realizada 
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na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), pôde-se evidenciar a existência de 

algumas poucas pesquisas realizadas na pós-graduação que exploraram os trabalhos finais de 

graduação como objeto de estudo, destacando diversos eixos analíticos9. Foram localizados seis 

trabalhos ao todo: Macedo (2010) destaca o debate sobre o papel das imagens e das palavras no 

convencimento do projeto arquitetônico. Já Arcipreste (2012) discute em sua tese as dimensões 

pedagógicas envolvidas nos processos de projeto tendo como objeto de estudo os processos e 

produtos do Trabalho Final de Graduação nos cursos de arquitetura e urbanismo. Oliveira 

(2014) avaliou a produção de TFG entre os anos 2009 e 2014 da Universidade de Fortaleza de 

modo a estudar os modos de concepção e apresentação dos projetos. Malacrida (2004) teve 

como tema de pesquisa o Trabalho de Graduação Integrado (TGI) implantado no curso de 

arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, suas origens remotas e a formulação do modelo proposto pelo professor-arquiteto Hélio 

de Queiroz Duarte. Sá (2014) apresenta uma análise de projetos produzidos por concluintes dos 

cursos de arquitetura em duas universidades de João Pessoa/PB expondo a relação entre os 

estudos realizados pelos estudantes e seus projetos propostos nos Trabalhos Finais de 

Graduação. Por fim, Cavalcante (2015) investigou em que medida a integração de conteúdos 

disciplinares repercute no desenvolvimento dos Trabalhos Finais de Graduação da UFRN. 

Assim, corrobora-se a pertinência da utilização de TFG para o desenvolvimento de 

pesquisas na área de Arquitetura e Urbanismo, principalmente levando em consideração a 

riqueza deste material e os diversos olhares que lhes podem ser lançados. 

2.2 Sobre a Tectônica da Arquitetura 

Será apresentado, a seguir, o percurso histórico da tectônica onde serão destacadas as 

diversas abordagens sobre o tema feitas por alguns autores ao longo do tempo, dentre eles, 

Kenneth Frampton. Sobre o trabalho deste autor em específico, é mostrada a maneira como a 

tectônica foi por ele utilizada como abordagem analítica, demonstrando seus critérios. Por fim, 

são explicitados tanto a definição de tectônica utilizada nessa tese, como os critérios de análise 

baseados na teoria da tectônica. 
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2.2.1 Um olhar sobre a perspectiva histórica da Tectônica: em busca de uma definição 

Dentre outros temas no cerne do desenvolvimento da arquitetura e que estão ligadas à 

materialidade arquitetônica, está a discussão a respeito da tectônica, que é um termo inerente 

tanto ao uso quanto à configuração de uma edificação em relação aos materiais que são 

utilizados e à disposição deles no conjunto da obra (FRAMPTON, 1995). De acordo com 

Amaral (2009, p. 148), a sua significação “mais conhecida do grande público se refere à teoria 

que estuda o movimento das placas continentais no domínio da geologia”. Assim, para uma 

melhor compreensão sobre a tectônica, e sua abordagem, é necessário recorrer à história, o que 

também irá ajudar em sua definição. Deve-se inicialmente observar que o termo deriva da 

palavra tekton, de origem grega, significando carpinteiro ou construtor, e tem a mesma raiz dos 

termos “arquitetura” e “tecnologia”10 (SEKLER, 1965). 

O tema vem sendo há muito tempo tratado por alguns teóricos, chegando até a 

renovações recentes, destacando-se aí o trabalho de Kenneth Frampton, pela primeira vez em 

1983 e posteriormente em 1995, quando marca a pesquisa histórica sobre a arquitetura moderna 

com o livro Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentie 

Century Architecture (LEGAULT, 2005), obra em que o próprio Frampton (1995, p. 1) destaca 

a importância de uma “reconstrução histórica do termo”.  

Tectônica é, na realidade, uma noção que atravessou mais de 2000 anos de História e 

teve sua compreensão e significado modificados ao longo do tempo (AMARAL, 2009). Já a 

conotação poética do termo aparece pela primeira vez na obra de Sappho, na Grécia antiga, em 

que tekton, o carpinteiro, assume o papel de poeta (FRAMPTON, 1995): 

Em geral, o termo se refere a um artesão que trabalha com todos os tipos de 

materiais duros, exceto o metal. No século V a.C. este significado passa por 

uma evolução, indo desde algo específico e físico, como a carpintaria, até uma 

noção mais genérica do fazer, envolvendo a ideia de poiesis (FRAMPTON, 

1995, p. 4, tradução nossa). 

Em sua reconstrução histórica a respeito da tectônica, Amaral (2009) faz uma 

retrospectiva deste termo desde o século XVIII até a difusão da tectônica por Frampton no 

século XX. A autora afirma que o século XVIII foi 

Um período decisivo para a evolução da teoria da arquitetura na Europa, e 

representa o momento em que a técnica começa a ganhar autonomia em 

relação à arquitetura, não contou com um debate de referências diretas à noção 

de tectônica. No entanto, é nesse mesmo século que se estabelece uma nova 

                                                 
10 “The word tectonics derives from the same Greek root which we find in architecture and technology” (SEKLER, 

1965, p.89). 
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compreensão da física da construção, a partir do desenvolvimento das ciências 

do cálculo, e coincide com a separação das profissões de arquiteto e 

engenheiro (AMARAL, 2009, p. 151). 

Apesar de não ter havido um debate específico e direto a respeito do tema, foi neste 

período que surgiram as primeiras construções que apresentavam uma nova estética que 

dependia da técnica e do cálculo para sua realização, e assim, os projetos demonstraram uma 

tomada de consciência das partes fisicamente ativas e inativas da construção e o esboço de uma 

abordagem estrutural do edifício. O contexto apresentado no século XVIII é importante para a 

discussão sobre a consciência construtiva na arquitetura e, por sua vez, sobre a noção de 

tectônica (AMARAL, 2009; AMARAL, 2012).  

Teóricos e historiadores desenvolveram trabalhos sobre a relação da arquitetura com sua 

materialidade, influenciados pelos conhecimentos técnicos adquiridos no século anterior. 

Alguns autores que deram força à mudança de compreensão original do termo tectônica ou da 

própria cultura tectônica podem ser citados. São eles Viollet-le-Duc e Auguste Choisy, na 

França, os quais argumentavam que a verdade na arquitetura deve ser determinada em função 

dos duplos eixos do programa e da construção e que a essência da boa arquitetura sempre foi a 

construção. Carl Bötticher interpretou o termo tectônica como significando um sistema 

completo que liga as partes do templo grego em um todo único, inclusive as esculturas em baixo 

relevo emolduradas. Já Gottfried Semper, influenciado por Müller, dotou o termo com 

conotações etnográficas em sua teoria baseada na tríade Vitruviana: utilitas, firmitas e venustas 

(FRAMPTON, 1995). 

Na Alemanha, onde o estudo sobre a tectônica se destaca principalmente pelos trabalhos 

destes dois últimos autores citados, o primeiro uso arquitetônico do termo data de 1830 em uma 

publicação de Karl Otfried Müller chamada Archäologie der Kunst (Manual da Arqueologia da 

Arte) no qual o autor define tektonische como se aplicando a uma série de formas de arte, tais 

como utensílios, vasos, moradias e locais de encontro humanos (FRAMPTON, 1995).  

Posteriormente, a partir de 1840, Carl Bötticher inicia o uso do termo tectônica e 

publica, em três volumes, entre os anos de 1843 e 1852, Die Tektonik der Hellenen (A Tectônica 

dos Helenos) que foi uma obra altamente influente. É este autor que dá a primeira definição de 

tectônica aplicada à arquitetura (LEGAULT, 2005). Segundo Mitchell Schwarzer (1995), uma 

nova direção de pensamento foi iniciada pelos escritos de Karl Bötticher sobre tectônica da 

arquitetura durante os anos 1840.  

Bötticher definiu a tectônica da arquitetura simplesmente como a atividade de 

formar um edifício. Ao contrário da maioria das teorias arquitetônicas 

anteriores, que se concentraram na imitação de objetos (de forma direta ou 
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através de analogias), a tectônica de Bötticher investigou a arquitetura através 

do processo que compôs a construção. A arquitetura já não era concebida 

como um mundo finito de formas, e sim um universo de forças dinâmico e 

infinito11 (SCHWARZER, 1995, p. 267, tradução nossa). 

Nesta análise, o autor interpreta o termo tectônica como sendo um sistema completo de 

ligação de todas as partes do templo grego em um único conjunto, incluindo a presença de 

esculturas em relevo em todas as suas variadas formas (FRAMPTON, 1995). A obra de 

Bötticher trata especificamente da arquitetura grega e a seus ornamentos, pois este se interessa 

pela análise do templo grego para entender a relação entre estrutura e ornamento12 (LEGAULT, 

2005). 

Nesse livro, Bötticher propõe três noções para interpretar a arquitetura grega: 

Werkform, Kunstform e Tektonik. A primeira noção, Werkform, significaria “a 

forma operacional dos membros da arquitetura, ideal e econômica, mas sem 

expressão”; a segunda, Kunstform, “a forma artística dos membros da 

arquitetura, o ornamento autoreferencial ou analógico do sistema, a forma 

terminada”. Já a noção de Tektonik faria a ponte entre as duas primeiras, 

significando a arquitetura na qual “as formas obedecem à estática e ao 

material, e são ao mesmo tempo uma demonstração do seu sistema” 

(AMARAL, 2009, p. 152). 

Posteriormente, Gottfried Semper continua desenvolvendo os conceitos de Bötticher e, 

diferente da conotação específica dada por este, tinha a aspiração de criar uma teoria geral da 

arquitetura. Ao propor esta nova teoria, Semper se volta mais uma vez contra as teorias 

tradicionais estéticas e estruturais da arquitetura. O autor rejeita o modelo ideal de abrigo 

primitivo postulado por Abbé Laugier, em seu texto Essai sur l’architecture (1753), ao publicar 

em 1851 Die vier Elemente der Baunkunst (Quatro Elementos da Arquitetura) no qual, pela 

primeira vez, defende o argumento de que a habitação/arquitetura primitiva (primordial 

dwelling) pode ser dividida em quatro elementos básicos: (1) earthwork, (2) the hearth, (3) the 

framework/roof e (4) the lightweight enclosing membrane7 (FRAMPTON, 1995).  

Nesta obra, Semper explica a arquitetura pelo conjunto destes quatro elementos levando 

em consideração a cabana primitiva (Figura 1), observada por ele na Exposição Universal de 

Londres no mesmo ano, e que seria o protótipo original das formas arquiteturais clássicas 

(AMARAL, 2009). Na base de sua teoria, classifica a produção da edificação em dois 

                                                 

 

 
12 Por ornamento entende-se as partes “inativas” da edificação ou os fechamentos. 
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procedimentos fundamentais: tectonics of the frame13 na qual elementos lineares e leves são 

montados de modo a abranger uma matriz espacial, e stereotomics of the earthwork, onde massa 

e volume são formados conjuntamente por meio do empilhamento repetitivo de elementos 

pesados (FRAMPTON, 1995).  

Figura 1 - Cabana primitiva observada por Semper. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.150/4508. Acesso em: 

10 set. 2017. 

Nesta publicação de 1851, Semper também coloca quatro motivos técnicos (técnicas 

tradicionais) que, segundo ele, são a base do desenvolvimento da arquitetura. São estas: o têxtil, 

a cerâmica, a tectônica (carpintaria) e a estereotomia (corte das pedras), que são analisadas no 

âmbito de suas respectivas relações com a arquitetura. Estes quatro elementos fundamentais se 

referem a quatro modos de operar ou aos quatro materiais especificados anteriormente 

(SEMPER, 1851). Semper tenta explicar a evolução histórica dos ornamentos a partir de suas 

origens técnicas e materiais. Esta hipótese das quatro artes primitivas foi contestada mais tarde 

por Aloïs Riegl, que defendia a ideia de uma história contínua e autônoma do ornamento, 

independentemente das questões técnicas (FRAMPTON, 1995; AMARAL, 2009).  

Alguns anos depois, em sua obra Der Stil, publicada em 1860, a noção de tectônica 

aparece novamente de maneira diferente daquela usada por Bötticher. Tal obra: 

Representa a contribuição de Semper ao debate no meio intelectual alemão 

em torno da noção de estilo, iniciado por Heinrich Hübsch com Em que estilo 

devemos construir? Em 1828. Esse debate, o qual durou cerca de 20 anos, 

questionava a arquitetura dos revivals, contra a qual Semper toma partido, 

defendendo o que ele chama de arquitetura monumental. Mas sem propor uma 

resposta objetiva à questão de Hübsch, Semper desenvolve uma obra muito 

mais complexa (AMARAL, 2009, p. 153). 

                                                 
13 Optou-se por não traduzir os termos por se tratar de expressões muito específicas.  
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Apesar da importância de Bötticher, a noção de tectônica que temos hoje está muito 

ligada a Semper. Foi ele que deu base para Kenneth Frampton desenvolver seu trabalho a 

respeito do tema. No século XX podemos citar outros autores além de Frampton, como por 

exemplo Alexi Gan (1922), que “desenvolve uma teoria da arte e uma redefinição da arquitetura 

baseada em três disciplinas: tektonika, faktura e konstruktsiia” (AMARAL, 2009, p. 159). 

Aparentemente, a tectônica proposta por Alexei Gan não se referia à 

materialidade da arquitetura e não levava em conta o sentido que o termo 

tomou no contexto alemão, seja por uma possível recusa em reaproveitar as 

contribuições alemãs, seja por uma recusa política. De todo modo, o sentido 

dado por Gan ao termo tectônica não parece ter tido grande repercussão 

devido, possivelmente, às traduções do livro, que até hoje não incluem a 

íntegra do texto (AMARAL, 2009, p. 159). 

Embora presente em trabalhos anteriores, a tectônica ressurge fortemente no discurso 

arquitetural na segunda metade do século XX. Esta surge juntamente com outros temas oriundos 

de outras vertentes filosóficas como a fenomenologia, o estruturalismo, a semiótica, que passam 

a alimentar o discurso arquitetura (ROCHA; TINEM, 2013). Neste século a tectônica continuou 

sendo utilizada pelos arquitetos, mas de forma mais escassa, e, como afirma Amaral (2009) 

com aparente descontinuidade com a tradição do século anterior. Ao longo deste século, a teoria 

da arquitetura considerou a discussão em torno da construção e, por conseguinte, sobre a 

materialidade da arquitetura, como debate secundário. A crise do modernismo e a crítica da 

arquitetura do final do período modernista deram teor aos principais temas de debates 

contemporâneos e Amaral (2009) destaca três autores: Peter Collins (1960), Edward Sekler 

(1965) e Stanford Andersen (1968). Estes três procuraram sustentar uma crítica ao modernismo 

a partir de uma reflexão sobre os aspectos construtivos da arquitetura, diferente de outros 

críticos da época.  

Peter Collins (1960) aborda a tectônica a partir dos limites que separam a profissão do 

arquiteto e do engenheiro. O autor afirma que, com o passar dos anos, a relação entre arquitetura 

e engenharia ficou cada vez mais difícil de ajustar e mais ainda difícil de ser definida, pois já 

que não só o engenheiro de estruturas é um consultor indispensável em qualquer construção 

importante, o abandono total e universal do ornamento faz com que a originalidade do projeto 

arquitetônico dependa quase inteiramente do virtuosismo estrutural (COLLINS, 1960). Collins 

propõe em um texto curto e sem tanta repercussão, a noção de tectônica como sendo uma nova 

disciplina (AMARAL, 2009) e afirma que com o passar dos anos, quando as construções em 

estrutura metálica e concreto foram introduzidas surgiu um novo tipo de “design estrutural”, 

mas naquela época apenas construtores de pontes eram competentes para projetá-lo (COLLINS, 
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1960). O autor afirma que como esta arte finalmente atingiu pleno desenvolvimento, só restava 

para o nosso sistema educacional reconhecê-los: “Eu sugeriria que uma maneira disto ser feito 

seria, primeiramente, dar a esta nova ciência uma identidade, e isto poderia ser feito talvez a 

chamando de ‘Tectônica”’ (COLLINS, 1960, p. 32). 

Já Eduard Sekler (1965) afirma que seu breve ensaio é uma tentativa de aumentar a 

clareza em uma área muito limitada, considerando três conceitos distintos, mas estreitamente 

relacionados e que são de particular relevância para as discussões sobre a arquitetura: estrutura, 

construção e tectônica (SEKLER, 1965, p. 89). O autor afirma ainda que, no uso coloquial, a 

distinção entre estrutura e construção é confusa e o uso da palavra tectônica é raro e que é 

possível que em alguns momentos se faça referência a um edifício como estrutura e em outros 

momentos como construção, sem realmente querer designar a diferença entre os dois termos. 

Sekler retoma o debate sobre a “noção de estrutura nas artes e na arquitetura” (AMARAL, 

2009), levando em consideração as preocupações surgidas no século XVIII. Este reconhece a 

tectônica como sendo a manifestação particular da compreensão na área de arquitetura e afirma 

que: 

Através da tectônica o arquiteto pode tornar visível, em uma declaração firme, 

este tipo de experiência intensificada da realidade, que é o domínio da artista 

– em nosso caso, a experiência de forças relacionadas à forma de um edifício. 

Assim, a estrutura, o conceito intangível, é realizada através da construção e 

da expressão visual (SEKLER, 1965, p. 92, tradução nossa). 

Este autor exemplifica seus conceitos analisando algumas edificações e, dentre estas, 

coloca que talvez a maior demonstração visual da diferença entre estrutura, construção e 

tectônica seja uma mesquita persa como a Masji-i-Jami em Isfahan (Figura 2), na qual, quando 

se está dentro do pátio e diante de um dos linwans, o princípio da estrutura fica logo aparente: 

arco e abóbada são explorados de uma maneira tão magnífica como nas catedrais góticas, mas 

a expressão tectônica (material) é totalmente diferente (SEKLER, 1965). Sobre esta edificação 

o autor ainda afirma que a tectônica, neste caso, não depende apenas da forma de arco, mas 

também da geometria da superfície revestida em cerâmica que emoldura o arco e a abóbada que 

parece estar pendurada no intradorso do arco ao invés de sustentá-lo. Acrescenta que uma 

grande surpresa é ver a parte de trás do mesmo linwan (Figura 2), no qual o mundo da 

construção fica aparente, parecendo que tem muito pouco em comum com a expressão 

arquitetural da frente (SEKLER, 1965). 

Sekler finaliza seu texto afirmando que, dentre os três conceitos apresentados, o de 

tectônica é o mais autonomamente arquitetônico. O arquiteto pode não ser capaz de controlar 
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as condições de estrutura e construção tão completamente quanto ele gostaria, mas ele é o 

mestre da expressão tectônica (SEKLER, 1965).  

Figura 2 - Mesquita Persa Masjid-i-Jami, em Isfahan. Parte posterior da abóbada da 

mesquita demonstrando a expressão tectônica 

 

Fonte: Sekler, 1965. 

Como pôde ser percebido, Sekler não somente dá uma definição para o termo, mas 

também o utiliza para analisar obras de diversos períodos, como obras gregas (Greek Doric) e 

as igrejas góticas, chegando até a obra que ele considera como sendo uma das perfeitas 

expressões tectônicas, o Parthenon, na Acrópole Grega. Sekler entende a tectônica como sendo 

uma relação inseparável entre a expressão artística e a lógica construtiva e que deveria ser 

colocada no centro do debate sobre a arquitetura (AMARAL, 2009). 

O terceiro autor, Stanford Anderson (1968), analisa em sua tese a obra do arquiteto Peter 

Behrens e, tomando como base os textos de Carl Bötticher e Gottfried Semper, tenta demonstrar 

como Behrens repensou a relação entre os processos industriais e as novas técnicas de 

construção dentro de seus projetos (AMARAL, 2009). Este autor afirma que um entendimento 

aprofundado da abordagem de Behrens a respeito do design industrial emerge da consideração 

acerca do conceito alemão de Tektonik como “um conceito complexo e em evolução que tentou 

estabelecer uma relação entre a forma e as considerações técnicas” (ANDERSON, 1968, p. 86).  

Depois de certo período, o debate ressurge na década de 1980 principalmente por textos 

escritos por Kenneth Frampton que influencia muitos dos estudos sobre tectônica que virão a 

ser feitos posteriormente. Em seus dois textos iniciais, “Towards a Critical Regionalism: Six 
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Points for na Architectural of Resistance” (1983) e “Rappel à l’ordre: argumentos em favor da 

tectônica” (1990), o “autor insiste na dimensão material, construtiva e tátil da arquitetura, 

representada pelo conceito de tectônica, como uma forma de oposição à abordagem cenográfica 

do pós-modernismo” (AMARAL, 2009, p. 161). No texto de 1983, Frampton diz que a 

autonomia da arquitetura se centra muito mais na tectônica do que na cenografia, ou seja, tal 

autonomia é incorporada nos ligamentos revelados da construção e na maneira em que a forma 

da estrutura resiste explicitamente à ação da gravidade. Este afirma ainda que tal discurso da 

carga suportada e do suporte de carga não pode ser trazido à existência quando a estrutura está 

mascarada ou de alguma maneira oculta (FRAMPTON, 1983). É importante perceber a 

preocupação do autor em alertar que os leitores não devem confundir a tectônica com os 

aspectos puramente técnicos e, por isso, é mais que a revelação da estereotomia ou da expressão 

da estrutura da construção. 

Em “Rappel à l’ordre: argumentos em favor da tectônica” (1990), Frampton afirma que 

escolheu tratar de tectônica por causa da tendência daquele momento em reduzir a arquitetura 

à cenografia, atitude que nasce em resposta ao “triunfo generalizado do galpão decorado de 

Robert Venturi” (p. 557). O autor argumenta que para lutar contra esta perspectiva de 

degradação cultural pode-se recorrer a certas posições de retaguarda para recuperar uma base 

de resistência e que, na arquitetura, tal base deveria ser procurada em um fundamento material, 

ou seja, a arquitetura deve expressar-se necessariamente na forma estrutural e construtiva. É 

importante frisar que, nesta publicação de 1990, Frampton afirma que não está aludindo à 

revelação mecânica da construção, mas sim à manifestação de uma estrutura potencialmente 

poética, considerando o sentido original da palavra grega poiésis, como ato de criar e revelar 

(p. 559). Além disto, percebe-se que o autor revela que não é possível separar totalmente a 

tectônica dos aspectos tecnológicos e isto dá ao termo tectônica sentidos conflitantes. 

Em sua obra mais emblemática, Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction 

in nineteenth and twentieth century architecture (1995), Kenneth Frampton provocou a 

renovação do debate a respeito da tectônica: "[...] popularizando a noção e promovendo-a ao 

estatuto de 'potencial de expressão construtiva'. Considerada a 'poética da construção', a 

tectônica seria capaz de reunir os aspectos materiais da arquitetura aos aspectos culturais e 

estéticos" (AMARAL, 2009, p. 151). 

O livro é um marco na pesquisa histórica sobre a arquitetura moderna e a noção central 

do termo tectônica é emprestada da teoria do século XIX. Para Frampton, a tectônica é 

primeiramente uma prática ligada à "arte de construir". O autor apresenta ainda em seu capítulo 

introdutório os conceitos fundadores da arquitetura e pede que o objeto construído seja visto 
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como um produto da interação contínua entre três fatores convergentes: o topos (topografia), o 

tipo (a tipologia) e a tectônica. Frampton analisa obras de grandes arquitetos da época e 

identifica nestas uma qualidade intrínseca à poética construtiva e que é fruto de uma cultura 

tectônica. Para o autor a dimensão estética da arquitetura tem sua força e sua autenticidade no 

poder expressivo da estrutura e dos materiais e técnicas construtivas (ROCHA, 2012). 

Em 1995, Kenneth Frampton (FRAMPTON, 1995) trouxe de volta à cena o 

tema da razão construtiva como manancial de força expressiva da arquitetura. 

Com seu Studies in Tectonic Culture, ele exumou de um sepultamento secular 

o termo tectônica – usado por teóricos alemães do século XIX, para significar 

um julgamento estético do produto das artes mecânicas, entre as quais a 

arquitetura. Através da análise da obra de arquitetos do século XX, como 

Perret, Wright, Mies, Kahn, Utzon e Scarpa, ele reitera um princípio caro à 

Arquitetura Moderna: o da arquitetura como expressão de uma poética da 

construção – princípio que, nas escolas de arquitetura brasileiras dos tempos 

modernos, costumávamos chamar, corriqueiramente, de “verdade 

construtiva”. Verdade esta que, no vórtice do pós-modernismo e suas 

arquiteturas figurativas e ornamentais (historicistas, temáticas, etc.), foi 

encoberta por uma espessa cortina de fumaça, que Frampton nos fez o favor 

de dissipar (LIMA, 2012, p. 2). 

Frampton mostra em seu discurso um sentido amplo de tectônica. Segundo Legault 

(2005), o autor nunca o definiu claramente e em seus textos apresenta cinco sentidos diferentes 

para o termo (LEGAULT, 2005). Tais sentidos apresentados, de acordo com alguns autores, 

tornam a utilização do termo complexa. 

Por um lado, esses múltiplos sentidos que o termo tomou na obra de Frampton 

complicam a interpretação de seu discurso, e, por outro lado, tornaram a noção 

de tectônica mais complexa. Para esse autor, o termo opera tanto como uma 

categoria abstrata, comparável a um instrumento de análise, quanto um 

qualificativo, e, por conseguinte, um instrumento de descrição (AMARAL, 

2009, p. 162). 

Legault (2005), em seu texto “La Trajectoire Tectonique”, afirma que em suas pesquisas 

tenta mostrar que a tectônica de Frampton tem duas dimensões: aparece primeiramente como 

argumento crítico à arquitetura em seus textos de 1983 e 1990 e, em 1995, como teoria analítica. 

Amaral (2009) e Rocha (2012) também identificam no discurso de Frampton essas duas 

dimensões.  

Essa renovação e atualização do termo realizadas pelo autor trouxeram uma nova 

diretriz de análise que procura responder à tendência do discurso pós-moderno de reduzir a 

arquitetura ao problema da imagem. Tal diretriz evoluiu progressivamente desde então tendo 

seu pensamento cada vez mais associado ao discurso e ao debate sobre a tectônica (GALVÃO, 

2009), ou seja, aos conhecimentos técnicos das construções. Frampton revisitou o termo 
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tectônica considerando a tipologia e a topografia como outros fatores importantes na 

determinação da forma do edifício.  

Anos após a publicação de sua obra Studies in Tectonic Culture: the poetics of 

construction in nineteenth and twentieth century architecture (1995), Frampton escreve dois 

textos em que este reconhece que seu uso do termo tectônica é polissêmico e faz uma tentativa 

de clarear sua definição. No texto de 1998 Frampton comenta que Andrwe Ballantyne escreveu 

uma das mais convincentes críticas a respeito de sua obra de 1995 afirmando que nesta o autor 

faz observações sobre os cinco usos do termo tectônica e, em seguida, questiona sobre o hábito 

de Frampton de passar sem aviso de um significado do termo para outro. O autor continua: 

“Agora, eu percebo que eu deveria ter escrito mais extensivamente sobre a dificuldade de 

definir os termos” (FRAMPTON, 1998). Na procura por um esclarecimento sobre a definição 

de tectônica Frampton afirma que realizou nesse texto um esforço de uma caracterização do 

termo tectônica não apenas para justificar os diferentes significados que atribui ao termo, mas 

também para mostrar como uma poética da construção pode ser engendrada de modo a não 

depender necessariamente de uma articulação racionalizada de um único sistema estrutural 

coerente, juntamente com seus subsconjuntos hierárquicos, como se encontra na obra de August 

Perret. 

É interessante perceber que Frampton fecha seu ensaio de 1998 apresentando a obra do 

Estádio San Nicola, projeto de Renzo Piano localizado em Bari (Itália) para demonstrar que 

quer indicar, através de um trabalho categórico, como este retorno à tectônica como um aspecto 

fundamental da prática arquitetônica não é nem uma restrição reacionária, mas um modo 

potencialmente enriquecedor de contemplação que, embora permanecendo aberto a uma ampla 

gama expressiva, também tem a capacidade de servir a um veículo crítico, como meio de resistir 

à tendência onipresente de reduzir a arquitetura a um bem mais espetacular disfarçado de arte 

(FRAMPTON, 1998).  

A repercussão das publicações de Frampton pode ser percebida em publicações e 

eventos posteriores que foram realizados dando um espaço para as discussões sobre a tectônica, 

desenvolvidas não somente dentro das fronteiras dos Estados Unidos, mas também fora delas. 

Rocha (2012) mostra que dois acontecimentos revelam o avanço deste debate e das 

investigações, sendo um deles a Conferência ACSA (1996) que tinha como tema as construções 

tectônicas no mundo pós-industrial e uma publicação temática da ANY, intitulada Tectonics 

Unbound (nº 14, maio de 1996), que reuniu pesquisas sobre o tema. 

Como foi visto, encontramos dois sentidos diferentes para tectônica na concepção de 

Kenneth Frampton: um como categoria analítica e outro com natureza de crítica da arquitetura. 
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Legault afirma que estes dois sentidos tiveram um desenvolvimento desigual havendo um 

aprofundamento da categoria analítica e um avanço e depois um recuo da crítica do projeto 

(LEGAULT, 2005). Frampton ainda retoma seu discurso no final do século XX, dando ainda 

mais à tectônica o caráter de categoria analítica que de crítica ao pós-moderno. Esta abordagem 

trata de analisar a arquitetura enquanto concepção, e a construção, enquanto realização 

(ROCHA, 2012).  

Além dos autores citados e que tratam da materialidade arquitetônica é importante 

mencionar Helio Piñon (2006) que em sua obra intitulada Teoria do Projeto aborda a relação 

entre a forma e a matéria. Em seu texto, logo no início do capítulo 4, este anuncia que “não há 

projeto sem matéria” (p. 122). Piñon afirma que não é um expert na técnica construtiva e que 

fala unicamente pela perspectiva que 30 anos de docência em projeto arquitetônico lhe 

oferecem “sempre animado pela convicção de que se trata de uma atividade relacionada com a 

materialidade, não instalada no limbo evanescente das ideias” (PIÑON, 2006, p. 122). O autor 

faz uma reflexão a respeito da importância da materialidade e da tectonicidade na ação 

projetual.  

A construção é a condição da arquitetura e a tectonicidade um valor 

inequívoco dos seus produtos: qualquer edifício melhora substancialmente ao 

atender aos aspectos construtivos que foram previstos para a sua realização; 

isso não significa, naturalmente, aplicar mecanicamente soluções construtivas 

elaboradas sem propósito nem objetivo confessáveis (PIÑON, 2006, p. 126). 

O que é possível perceber a partir deste breve retrospecto histórico sobre o tema é que 

a arquitetura, por definição, permite inúmeras abordagens teóricas e, dentro destas, localizam-

se as discussões a respeito da expressividade e da materialidade do envoltório da edificação. 

Historicamente, é significante a presença da tectônica no discurso da arquitetura. Além disso, 

os esforços mostrados, mesmo que em alguns momentos individuais, foram de grande 

importância para o desenvolvimento e expansão deste assunto. Cada um dos autores 

apresentados e, em especial, Kenneth Frampton, trouxe à tona questões importantes, como por 

exemplo, tratar a arquitetura como a “arte de construir”. Como afirma Legault (2005), não há 

dúvida de que o conceito de tectônica já começou a infiltrar-se na cultura arquitetônica e que, 

em breve, será difícil pensar em arquitetura, naturalmente, sem lhe fazer referência. 

2.2.2 A Tectônica Como Abordagem Analítica Para Projetos Arquitetônicos: A Teoria 

Analítica de Kenneth Frampton 

Apesar dos diferentes sentidos adotados por estudiosos, como Bötticher, Semper e 

Frampton, a respeito da tectônica, o seu uso tem como argumento central a existência, em 
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arquitetura, de um juízo estético intrínseco às determinações construtivas e da relação do 

construído com o sítio. Das duas abordagens distintas dadas à tectônica, a que nos interessa é a 

de instrumento analítico para projetos de arquitetura. Após seus textos de 1983 e 1990, 

Frampton trouxe, em sua obra "Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in 

Nineteenth and Twentieth Century Architecture”, uma renovação do termo a partir da análise 

de obras de grandes arquitetos do século XX. Este livro é de grande importância para a teoria 

da arquitetura e seus  

Seis capítulos, são assim dedicados, a seis arquitetos: Frank Lloyd Wright, 

Auguste Perret, Mies van der Rohe, Louis I. Kahn, Jorn Utzon e Carlo Scarpa. 

Essas monografias sobre o “pensamento tectônico” destes arquitetos: Wright 

e o desenvolvimento da tectônica têxtil, Perret e o ideal da estrutura de 

concreto armado; Mies e a “espiritualização das formas tectônicas”; Kahn e 

ideia de tectônica espacial; Utzon e a dimensão transcultural das formas 

tectônicas; Scarpa e a poética do detalhe (LEGAULT, 2005, p. 29). 

A obra escrita por Kenneth Frampton consolidou a tectônica como instrumento de 

análise (LEGAULT, 2005) e as categorias analíticas demonstradas baseiam-se nas obras de 

Semper, Bötticher, Sekler, entre outros. É importante frisar que 

Tectônica em sua abordagem analítica, estuda a arquitetura não apenas como 

manifestação artística, mas igualmente, como fenômeno tecnológico. 

Investigam-se as interações entre a expressividade, intrínseca à arquitetura, e 

a sua materialidade, condição do construtivo. Tectônica é a síntese dessas 

interações essenciais à arquitetura. Desse entendimento decorre a definição de 

Frampton de tectônica como uma dimensão essencial da arquitetura, que por 

sua vez interage com outra dimensão também essencial, o espaço (ROCHA; 

TINEM, 2013, p. 4). 

A tectônica framptoniana, quando utilizada para análise de projetos arquitetônicos, nos 

permite apreciar as interações entre os elementos da envoltória espacial, pois Frampton centra 

suas investigações no envoltório da arquitetura, destacando relações a partir da análise dos 

diversos materiais e técnicas presentes e mostrando a 

Compreensão das sensações provocadas por esses elementos materiais ao 

corpo humano, através dos volumes e dos elementos espaciais que deles 

resultam. A atenção às junções entre essas partes materiais tem sua 

importância na compreensão do sentido da arquitetura (ROCHA; TINEM, 

2013, p. 4). 

Frampton inicia sua obra pela etimologia do termo, partindo da derivação da palavra do 

termo Tekton e em seguida aborda toda uma trajetória histórica sobre a tectônica e sua utilização 

no campo da arquitetura. Este ainda faz referência às “dimensões táteis”: 
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A primeira referência à dimensão tátil da arquitetura é estabelecida pela 

relação entre o corpo, o sítio (o topos) e a obra construída, da qual decorre o 

fundamento teórico sobre a relevância da forma do lugar (place-form) e do 

embasamento (earthwork), ou seja, da importância fenomenológica da 

especificidade do lugar para a arquitetura, a importância do ato de conhecer o 

lugar como ponto de partida da arquitetura, que está presente em Gregotti 

(1985) e na prática projetual de Tadao Ando (1991), a quem Frampton recorre 

em seu texto (ROCHA, 2012, p. 46). 

Antes de abordar as categorias analíticas, Frampton trata da Corporeal Metaphor 

(metáfora corporal), pois afirma que a capacidade do ser de experimentar o ambiente 

corporalmente nos leva à noção de imaginação corporal que foi desenvolvida pelo filósofo 

Giambattista Vico (FRAMPTON, 1995).  

A tectônica como abordagem analítica se encontra suspensa entre dicotomias 

“sobretudo entre stereotomic/tectonic e ontological/representational, estabelecidos com base 

nas teorias de Semper e Bötticher, no século XIX, e entre tectonic/atectonic - a partir das 

reflexões de Sekler em meados de 1960” (ROCHA, 2013, p. 46-47). A seguir serão explicitadas 

as principais características de tais opostos.  

• Etnografia: Do Stereotomic/Tectonic ao Place Form-Product-Form 

Partindo para as categorias analíticas, Frampton aborda o que chama de etnografia, 

baseando-se na teoria de Semper. Esta noção dá à tectônica uma nova dimensão: a 

antropológica. Semper parte de uma investigação a respeito de culturas primitivas e suas 

práticas de fabricação de produtos artísticos em geral para, desta maneira, entender como se 

chega a cada estilo. Semper procurou refundar a prática da arquitetura no que Sigfried Gideon, 

em sua obra de 1964, chamou de “the eternal presente” − o eterno presente (FRAMPTON, 

1995). O autor afirma ainda que esta busca por esta “origem atemporal” está muito presente na 

obra Der Stil, de Semper. 

Reafirmando a importância da teoria de Gottfried Semper, Kenneth Frampton diz que 

podemos ficar presos em todas as evidências etnográficas convocadas em apoio a sua tese, mas 

que existem dois exemplos sobre a maneira pela qual os dois modos básicos de construção 

foram implantados ao longo do tempo, de tal modo que se cria um mundo vivo 

cosmogenicamente codificado14 (FRAMPTON, 1995). Estes dois modos básicos de construção 

citados por Frampton são a “compressive mass” e a “tensile frame”15. O primeiro exemplo vem 

do estudo feito em 1969 por Pierre Bourdieu das casas utilizadas pelo povo Berber (Figura 3 e 

                                                 
14 Frampton fala “(...) the compressive massa and the tensile frame, have been deployed throughout time in such 

a way as to create a lifeworld that is cosmogonically encoded” (FRAMPTON, 1995, p. 13). 
15 Por serem expressões muito específicas optou-se por não traduzir o termo.  
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Figura 4), um povo indígena anteriormente nômade do norte da África, no qual o pesquisador 

mostra como toda a edificação é organizada em termos de corte da pedra e acabamento material. 

Bourdieu (2003) distingue a parte superior/seca/humana (upper/dry/human) da 

inferior/úmida/animal (lower/wet/animal) da moradia. 

Figura 3 - Residência Berber. 

 

Fonte: Disponível em: www.tripwow.tripadvisor.com. Acesso em: 14 mai. 2015. 

Bourdieu mostra como esse mesmo sistema simbólico se diferencia de maneira 

categórica entre a parte inferior e superior da casa; isto é, entre o estábulo marcado de pedra, 

considerado como espaço de escuridão, fertilidade e relações sexuais, e o espaço seco e leve, 

superior, de aparência humana (FRAMPTON, 1995, p. 14). 
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Figura 4 - Interior da residência Berber. 

 

Fonte: Disponível em: www.tripwow.tripadvisor.com. Acesso em: 14 mai. 2015. 

  

O segundo exemplo citado por Frampton (1995) vem da tradição japonesa, na qual a 

construção e a amarração emergem da época arcaica, de rituais que ainda persistem nos dias de 

hoje - Shinto ground-breaking ritual (Figura 5). Este ritual é uma cerimônia tradicional 

japonesa realizada antes da construção de uma nova edificação.  

Figura 5 - Cerimônia Shinto ground-breaking. 

 

Fonte: Disponível em: seattlekeiro.wordpress.com. Acesso em: 14 mai. 2015. 

Frampton (1995) quer demostrar com estes exemplos as diferenças óbvias que separam 

a construção estereotomica e a tectônica em arquitetura (stereotomic and tectonic construction). 
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Frampton identifica nessas taxonomias de Semper – a partir das quatro 

técnicas artísticas com seus respectivos materiais, e dos quatro elementos da 

arquitetura – dois procedimentos materiais opostos da forma construída: o 

“stereotomics of the earthwork”, que pode ser traduzido para “estereotômica 

do terraplenagem”, correspondendo a sistemas construtivos caracterizados  

pelo  empilhamento de unidades idênticas sujeitas à compressão; e o “tectonic 

of the frame”, traduzido como a “tectônica da estrutura”, que corresponde aos 

sistemas construtivos caracterizados pelo combinação de elementos de 

comprimentos variados, em tensão, para abraçar um campo espacial. No 

primeiro caso, representando o “peso” (massa), o stereotomic, alguns dos 

materiais mais comumente utilizados são a pedra e seus equivalentes aptos à 

compressão, como a rocha, o tijolo ou a terra batida, e mais tarde o concreto 

armado. No segundo caso, representando a “leveza”, o tectonic, o material 

usado ao longo da história é a madeira ou seus equivalentes como bambu e o 

vime (ROCHA, 2012, p. 55).  

O autor aplica a dicotomia proveniente da etnografia, stereotomic/tectonic, ao analisar 

as obras de Mies van der Rohe. Posteriormente, em 1999, Frampton substitui esta dicotomia 

por stereotomic/tectonic por place-form e product-form, sendo esta última utilizada para definir, 

nesta tese, alguns critérios de análise. 

Para ele, o product-form é o edifício produzido e montado segundo métodos 

e sistemas industriais, que determinam o resultado formal da obra construída. 

O place-form, que podemos traduzir como “a forma do lugar” (ou o caráter do 

lugar), constitui o elemento topográfico (ou terrapleno) fundamental 

(ROCHA, 2012, p. 58).  

Frampton (1995) chama assim a atenção para a importância do sítio de implantação, ou 

seja, para a relação entre sítio-terreno. Ele alerta para a maneira como o projetista se apropria 

das características do terreno para o desenvolvimento projetual, dando valor estético ao lugar a 

partir dos materiais e técnicas utilizadas.  

• Representational X Ontological 

Esta dicotomia se relaciona à distinção que Semper faz dos aspectos simbólico e técnico 

da construção e que Frampton aventura-se a relacionar aos aspectos representational e 

ontological da tectônica. Estes dois termos dizem respeito à diferença entre a pele/envoltório, 

que representa o caráter composto da construção, e o núcleo de uma construção que é 

simultaneamente sua estrutura e seu conteúdo (FRAMPTON, 1995). 

Além da teoria de Semper, Frampton também se baseia em Carl Bötticher, autor da 

distinção entre os conceitos de “coreform” e “artform”, que foram desenvolvidos na obra Die 

Tektonic der Hellenen, publicada em 1844.  
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Influenciado por teorias estéticas fundamentadas na percepção tátil e visual, 

Carl Bötticher considera os atributos estéticos das formas artísticas e a 

diversidade dos estilos arquitetônicos derivados dos materiais e técnicas de 

fabricação, portanto, condicionados à estática e dependentes de considerações 

tecnológicas e funcionais (ROCHA, 2012, p. 59). 

Ao considerarmos esta relação, chegamos ao conceito de edificações em que são 

mostrados seus requisitos estruturais de maneira a exaltar a tecnologia construtiva existente ali. 

Deve-se considerar que há um processo alternativo de revelar e dissimular que corresponde ao 

conceito de “mascaramento” no senso Semperiano que pressupõe que há uma correspondência 

entre componente ontológico (the structure − a estrutura) e o componente representacional (the 

cladding −o revestimento), conforme mostra Frampton (ROCHA, 2012). 

A exemplificação que Frampton (1995) dá a respeito desta dualidade são os detalhes da 

arquitetura tradicional japonesa (Figura 6), em que estrutura e revestimento/fechamento podem 

ser nitidamente percebidos. O autor afirma ainda que esta dicotomia deveria constantemente 

ser rearticulada na criação da forma arquitetônica, já que cada tipo de edifício, técnica utilizada, 

topografia do sítio e circunstâncias temporais trazem novos desafios e condições culturais 

(FRAMPTON, 1995, p. 16).  

Figura 6 - Tradicional persiana em madeira utilizada na arquitetura japonesa. 

 

Fonte: Disponível em: www.projetoicjapao.blogspot.com. Acesso em: 14 mai. 2015. 

 

• Tectonic x Atectonic 

A dicotomia tectonic/atectonic diz respeito ao núcleo estrutural de uma edificação e se 

este é ou não determinante na forma da construção. Frampton se baseia nos conceitos 

apresentados por Sekler (1965) para estabelecer tal parâmetro: “Eduard Sekler definiu a 

tectônica como uma certa expressividade decorrente da resistência estática da forma construtiva 
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de tal forma que a expressão resultante não pudesse ser contabilizada apenas em termos da 

estrutura da construção” (FRAMPTON, 1995, p. 19).  

A partir da análise da mesquita persa como a Masji-i-Jami em Isfahan (Figura 2), Sekler 

(1960) explora as características tectônicas e atectônicas da arquitetura, conceituando-as em 

seu texto. Sekler afirma que a expressão tectônica pode ser deliberadamente obscura para deixar 

o espectador maravilhado, como nas igrejas bizantinas, assim como pode haver a negação da 

tectônica, criada com o auxílio de formas atectônicas que tendem a incomodar o espectador. O 

autor continua afirmando que ainda “existem aqueles casos raros quando um edifício é uma 

realização quase perfeita de um princípio estrutural em termos de construção mais adequada e 

eficiente, ao mesmo tempo em que é encontrada uma expressão tectônica inequívoca 

claramente” (SEKLER, 1965, p. 94, tradução nossa).  

O quadro a seguir sintetiza o que foi considerado por Kenneth Frampton ao apresentar 

cada uma das dicotomias: 

Quadro 1 - Síntese das dicotomias apresentadas por Kenneth Frampton. 

Dicotomia Expressão 

Stereotomico/tectonic e 

Place Form-Product-Form 

Product-form: 

Expressão formal da arquitetura 

Place-form: 

Forma ou caráter do lugar 

Representational X Ontological 
Representational: 

Pele/envoltório 

Ontological: 

Estrutura. 

Tectonic/atectonic 
Núcleo estrutural 

Ele é responsável ou não pela revelação formal da edificação? 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Frampton, 1995. 

Levando em consideração as dicotomias apresentadas, referentes à tectônica enquanto 

teoria analítica, foi possível determinar os critérios de análise utilizados na pesquisa. Estes serão 

apresentados a seguir, especificando a relação com cada um dos quesitos analisados nos 

projetos arquitetônicos consultados. 

2.2.3 Critérios de Análise: A Poética do Projeto Arquitetônico 

Para realizar a análise dos projetos de arquitetura sob o enfoque aqui priorizado, a 

relação entre o sítio de implantação e a proposta arquitetônica, assim como das escolhas 

materiais e de sistemas construtivos, fez-se necessário definir parâmetros analíticos que foram 

estruturados em um roteiro aplicado aos trabalhos selecionados (Apêndice A). O roteiro foi 
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alimentado a partir das características encontradas nos trabalhos finais de graduação analisados. 

Vale salientar que aqui foi considerada essencialmente a tectônica definida por Kenneth 

Frampton, ou seja, como potencial de expressão da construção e não apenas considerando-a 

como mera revelação da técnica construtiva e da estrutura. Acredita-se que a tectônica pode ser 

considerada como a materialidade arquitetônica, notadamente no que diz respeito ao potencial 

de integração entre edificação e entorno e seu potencial de revelação material e estrutural da 

edificação. 

Além disto, é importante frisar que Frampton apresenta diversos sentidos para o termo 

tectônica em sua obra de 1995, o que tornou o seu entendimento e significado ainda mais 

complexo: 

Para esse autor, o termo opera tanto como uma categoria abstrata, comparável 

a um instrumento de análise, quanto um qualificativo, e, por conseguinte, um 

instrumento de descrição. Isso pode ser facilmente identificado pela própria 

função sintática que o termo toma no texto, sendo ora um substantivo, ora um 

adjetivo. E ainda por cima, em seu discurso, o significado de tectônica 

mistura-se, frequentemente, com uma reflexão sobre a própria noção de 

arquitetura (AMARAL, 2009, p. 162).  

Neste caso, é importante frisar mais uma vez que, nessa tese, a tectônica é utilizada 

como um instrumento de análise e, também, é válido relembrar que os parâmetros definidos são 

resultantes das fundamentações propostas por Kenneth Frampton na sua análise das obras de 

arquitetos modernistas. Mas, considerando o escopo principal deste trabalho, não serão 

utilizadas todas as categorias indicadas por Frampton, apenas parte delas.  

Sendo assim, nessa tese, a tectônica da arquitetura é definida como a expressão da 

arquitetura levando em conta a relação de interdependência recíproca entre a estrutura, 

materiais construtivos e a edificação, assim como sua relação de pertencimento ao sítio de 

implantação. A tectônica, deste modo, é capaz de reunir os aspectos materiais da arquitetura 

aos aspectos culturais e estéticos configurando-se como uma “poética construtiva”, como é 

chamada por Kenneth Frampton (2005). Na tese, preferiu-se utilizar a expressão “poética do 

projeto” tendo em vista que está se tratando, sobretudo, do projeto arquitetônico e seu potencial 

tectônico, e não da obra construída em si. Utiliza-se aqui como objeto de análise, as 

representações gráficas e textuais de uma arquitetura potencial, concebida, antecipada, mas 

ainda não realizada, como é o caso de um Trabalho Final de Graduação. Este entendimento faz 

um paralelo com a expressão “Tectônica do Projeto” trazida à tona por Amaral (2011) em sua 

tese de doutorado na qual a arquiteta analisa projetos de concursos de arquitetura canadenses e 

brasileiros sob a ótica da tectônica, especialmente no que diz respeito ao contato com o solo, à 
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pesquisa por homogeneidade construtiva e a tensão entre o aspecto representacional e técnico 

da arquitetura. Enfim, nessa tese foi utilizada a expressão “Poética do Projeto” quando se 

transpõe, analogicamente, para a dimensão do projeto, o pensamento de Frampton (1995) ao 

afirmar que 

Na medida em que a tectônica equivale a uma poética da construção ela é arte, 

mas neste contexto, a dimensão artística não é nem figurativa nem abstrata. É 

minha opinião que a natureza inevitavelmente ligada à terra de um edifício é 

tão tectônica e tátil em caráter como é cenográfica e visual embora nenhum 

desses atributos negue sua espacialidade (FRAMPTON, 1995, p. 2, tradução 

nossa). 

Pode-se afirmar, ainda, que todo o fazer arquitetura é tectônico, pois entende-se que o 

fazer arquitetura é a expressão material passando a existir e ocupar sítios. Assim, considera-se 

nessa tese o projeto de arquitetura como um espaço teórico no qual as questões de materialidade 

e construção (do projeto) são elaboradas, antecipadas e resolvidas, ou seja, onde é possível 

identificar a “poética do projeto”.  

Partindo da hipótese de que, parte considerável dos estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo em cursos brasileiros não explicita claramente, nos projetos arquitetônicos 

desenvolvidos em seus TFG, como se dá a consideração das particularidades do sítio de 

implantação para a definição do partido arquitetônico e desenvolvimento das ideias iniciais, e 

que estes, em grande parte, não consideram adequadamente o contexto cultural local para a 

escolha dos materiais e sistemas construtivos adotados, a tese concentra-se, essencialmente, em 

analisar os modos de inserção do edifício no sítio de locação e de exploração dos potenciais 

construtivos, assim como a interferência da cultura construtiva local na escolha de materiais e 

sistemas construtivos. Considerou-se para fins de análise os aspectos simbólicos x técnicos 

(Representational X Ontologial) e etnográficos (Stereotomic X Tectonic e Place-form X 

Productform), apresentados no item anterior. 

O quadro a seguir mostra quais dicotomias foram consideradas nos projetos analisados.  

Quadro 2 - Dicotomias consideradas para a análise de projetos na tese. 

Dicotomia Expressão 

Stereotomic/ tectonic 

Place Form-Product-Form 

 

Product-form: 

Expressão formal da arquitetura 

Place-form: 

Forma ou caráter do lugar 

Stereotomic/tectonic: 

Sistema construtivo e lógica estrutural 

Representational X Ontological 
Representational: 

Pele/envoltório 

Ontological: 

Estrutura. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Frampton, 1995. 
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Muito além da consideração do contexto cultural no que diz respeito aos termos 

framptonianos, objetivou-se verificar se há continuidade visual e de percurso entre a edificação 

e o entorno, pois acredita-se que tudo o que vai ser produzido tem um efeito sobre as 

preexistências e deve-se assim considerar a relação entre o novo e o existente. Netto (2006) 

afirma que:  

É lugar comum a ideia de que coisas que existem, que sejam produzidas ou 

que venham a acontecer têm ‘efeitos’ – isto é, têm repercussões sobre nós 

mesmos e sobre outras coisas que existam, ou que virão a existir. Esse é na 

verdade o fato central por traz das ‘relações’ entre coisas, o fato de que as 

coisas afetam umas às outras, de que há uma realidade interligada – algo que 

está por trás da maneira como entendemos o mundo em volta, as conexões 

entre eventos ou objetos, e que está por trás da própria possibilidade de 

‘conhecer’ as coisas e nossa realidade. Que a arquitetura como objeto 

construído é um fenômeno capaz de produzir efeitos é um tema ainda pouco 

discutido – muito menos discutido do que deveria ser – (...) onde percebemos 

reduções dramáticas na possibilidade de variedade de formas de nossas 

edificações, e a afirmação de tipos arquitetônicos aparentemente imposta pelo 

mercado da construção civil (NETTO, 2006, s.p.). 

Reforçando a importância de se considerar as preexistências, assim como a integração 

entre o novo e o existente acredita-se que “A modalidade projetual que aceita as preexistências 

tem, como dissemos, outros pressupostos, antes de tudo a continuidade da Arquitetura e, com 

ela, a preexistência ou autonomia relativa de suas partes constituintes” (MARTÍNEZ, 2000, p. 

195). 

Em síntese, o importante aqui foi perceber se ocorreu ou não a consideração do contexto 

local e do sítio de implantação nos projetos acadêmicos, por meio da análise do discurso e do 

que foi representado graficamente dos trabalhos finais de graduação.  

Por estar sendo considerada também, dentro do aspecto etnográfico, a dicotomia 

Stereotomic X Tectonic, decidiu-se verificar a respeito dos potenciais construtivos de 

combinação entre técnicas, materiais e sistemas construtivos. Neste ponto, achou-se importante 

definir o sistema construtivo e a lógica estrutural, aspectos que foram postos no instrumento de 

análise para verificar as características materiais das propostas arquitetônicas. Quando 

abordamos o sistema construtivo, trata-se aqui não só da estrutura em si, mas a combinação 

desta com os materiais utilizados nos fechamentos, esquadrias, entre outros elementos que se 

mantém, de certo modo, separados da estrutura propriamente dita. Já a lógica estrutural diz 

respeito às partes ativas, à estrutura de apoio à edificação. Estas categorias e aspectos integram 

a ficha de análise utilizada nos TFG como será explicitado no capítulo seguinte.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

EMPÍRICA 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos necessários para alcançar os 

objetivos propostos no desenvolvimento da pesquisa de campo. Para o desenvolvimento do 

estudo de caso foi realizada uma pesquisa analítica e interpretativa por meio de observação 

direta e análise dos Trabalhos Finais de Graduação na área de projeto arquitetônico de quatro 

escolas de Arquitetura e Urbanismo, consideradas de referência no Brasil. O trabalho utilizou 

procedimentos técnicos de estudo de casos múltiplos, sendo a abordagem essencialmente de 

cunho qualitativo. 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se por um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados e costuma ser direcionada, ao longo de seu desenvolvimento. Além disso, não 

busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental estatístico para 

análise dos dados. Tem seu foco de interesse amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da 

adotada pelos métodos quantitativos (NEVES, 1996). Já o estudo de caso como modalidade de 

pesquisa é entendido como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo 

definido pelo interesse em casos individuais e tem o objetivo de investigar casos específicos, 

bem delimitados, contextualizados em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca 

circunstanciada de informações (VENTURA, 2007). 

O método implica em atividades ordenadas, tarefas colocadas sequencialmente e a partir 

de um plano de ação racional (SERRA, 2006). Deste modo, serão apresentadas a seguir as 

atividades adotadas para o desenvolvimento da pesquisa: 

Quadro 3 - Fases da pesquisa empírica. 

FASE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Fase 01 

Definição do universo de estudo de acordo com os critérios pré-definidos. 

Definição da amostragem utilizada como base para o estudo de caso. 

Fase 02 Coleta de trabalhos finais de graduação selecionados para a amostra. 

Fase 03 Preenchimento das fichas de cadastro e roteiros de avaliação dos projetos. 

Fase 04 Análise dos TFG por meio dos roteiros de avaliação dos projetos arquitetônicos. 

Fase 05 Redação 

Fonte: Elaboração da autora, 2015. 
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Para uma melhor explanação do percurso metodológico, as fases acima apresentadas 

serão detalhadas em duas partes. Primeiramente, com a definição do universo da pesquisa, que 

aborda os critérios de seleção das instituições de ensino superior, assim como dos trabalhos 

finais de graduação, e o cálculo da amostra aleatória simples utilizada na análise. A parte 

seguinte apresenta os instrumentos e critérios de análise utilizados na pesquisa empírica.  

3.1 Definição do Universo da Pesquisa 

3.1.1 Critérios de Seleção das Instituições de Ensino Superior e dos Trabalhos Finais de 

Graduação 

Para a definição do universo de estudo da tese, foram pré-selecionadas escolas de 

arquitetura brasileiras que constituiriam um possível contexto de análise, a partir de critérios 

pré-estabelecidos. As instituições pré-definidas foram inseridas neste universo por sua tradição 

em pesquisa e crítica na área de projeto arquitetônico, por serem reconhecidas pela qualidade 

de ensino e/ou por possuírem Programa de Pós-Graduação com linha específica em projeto 

arquitetônico, assim como tradição em pesquisa e ensino na área de tecnologia. As faculdades 

ou cursos de Arquitetura e Urbanismo pré-selecionadas pertencem às seguintes instituições: 

Universidade de Brasília (UNB), Universidade de São Paulo (USP), Universidade de São Paulo 

– São Carlos (USP-São Carlos), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Além desta pré-seleção, foi necessário estabelecer critérios para a escolha dos trabalhos 

finais de graduação que seriam parte do corpo analítico/amostra da investigação, sendo estes 

baseados em pré-requisitos utilizados durante a pesquisa “Arquitetura, Projeto e Produção de 

Conhecimento no Brasil”16 realizada pelo Grupo Projetar entre os anos 2006 e 2008 (VELOSO; 

ELALI, 2011). Esta pesquisa, além de ter auxiliado no estabelecimento dos critérios de escolha 

dos Trabalhos Finais de Graduação, também foi um guia para a escolha do recorte temporal 

                                                 
16 Os critérios de análise utilizados na pesquisa “Arquitetura, Projeto e Produção de Conhecimento no Brasil” 

foram: I – Estar disponíveis em meios digitais, on line (nos bancos digitais das instituições) ou em compact disc 

nas bibliotecas e coordenações dos cursos; II – Estar completo no que diz respeito a pranchas de desenho e texto 

justificativo das soluções projetuais empregadas; III – Ser recentes, ou seja, entre 2001 e 2006 (no máximo até 

cinco anos antes do início da pesquisa – fato interligado à primeira condição, pois trabalhos mais antigos raramente 

eram entregues em meios digitais); IV – Ser projetos de arquitetura ou projetos de equipamentos urbanos nos quais 

houvesse detalhamento das edificações (VELOSO; ELALI, 2011, p. 14). 
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utilizado na tese. Por se tratar de uma pesquisa que procedeu a coleta de trabalhos acadêmicos 

até o ano de 2008, decidiu-se por um recorte temporal que fosse uma continuidade cronológica 

daquele trabalho, pensando na realimentação do banco de dados do Grupo Projetar17. 

Inicialmente, pretendia-se proceder à análise de trabalhos finais de graduação levando em conta 

um período de 10 anos; no entanto, por se tratar de uma tese de doutorado, com recursos e 

tempo limitados, foi necessário fazer um recorte ainda menor dos trabalhos, ficando decidido 

que seriam 5 anos a partir do ano de 2009. Deste modo, foram requisitos de seleção dos TFG: 

a. Ser projeto de arquitetura; 

b. Estar dentro do recorte temporal de 5 anos (2009 a 2013); 

c. Estar disponível em meios digitais (on line ou em cd-roms), considerando assim 

os limites temporais, de custo e de viabilidade técnica de um curso de doutorado; 

d. Estar completo no que diz respeito às pranchas de desenho técnico e textos 

justificativos das soluções projetuais apresentadas; 

e. Ter boa qualidade material disponível, tanto no que diz respeito ao discurso 

gráfico, quanto ao textual. 

Levando em conta as 10 instituições de ensino superior pré-selecionadas, foram eleitas 

quatro escolas para realizar os estudos de caso, sendo duas do Estado de São Paulo: 

Universidade Estadual de Campinas e Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo (São Carlos); e duas da região Nordeste brasileira: a Universidade Federal de 

Pernambuco e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A justificativa para a escolha 

destas faculdades se deu por questões como as já mencionadas, tradição em pesquisa e crítica 

na área de projeto arquitetônico, assim como por serem reconhecidas pela qualidade de ensino. 

Outro fator decisivo para a participação foi o acesso facilitado a essas escolas. 

A escolha só foi confirmada após verificar que estas escolas atendiam aos requisitos 

mencionados, em especial quanto à disponibilidade dos TFG. De modo a saber se os trabalhos 

estavam disponíveis, foi realizado um contato com as coordenações de cada curso e o resultado 

foi que todas as escolas possuíam material disponível para consulta, com exceção da UFPE, 

pois os trabalhos finais de graduação desta instituição estavam incompletos no que diz respeito 

ao intervalo temporal da tese (2009-2013), assim como em relação ao material gráfico e textual 

existente. Além isto, na referida escola houve ainda a dificuldade de acesso ao material. Deste 

modo, foi necessário buscar outro curso para estudo. A Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) foi então escolhida, pois atende às condições mencionadas, e além disto, assim como 

as outras três, seu curso de arquitetura está situado em um Centro de Tecnologia. Ademais, 

                                                 
17 O site http://www.grupoprojetar.ufrn.br/ possui um banco de dados em que estão indexadas fichas de cadastro 

dos trabalhos utilizados nas pesquisas do grupo. 
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outro fator que que contribuiu para essa escolha foi a região geográfica em que a IES se situa, 

mantendo, assim, a condição de estudar duas instituições do Sudeste e duas do Nordeste 

brasileiro. Além do exposto, é necessário informar que dentre os requisitos necessários para a 

seleção dos trabalhos finais de graduação, apresentados acima, o Item C não foi atendido na 

UNICAMP e UFPB, pois uma pequena parcela dos trabalhos não estava em versão digital. Em 

ambas as situações, somente foi possível perceber este fato quando realizada a visita in loco, 

pois a informação passada pelas coordenações foi de que havia cópias digitais de todos os 

trabalhos. No caso da UNICAMP foi informado que o material digital estava em posse da 

editora que produz os cadernos anuais impressos dos trabalhos finais de graduação18 e assim os 

volumes mais atuais não se encontravam em formato digital. Já na UFPB foi afirmado que não 

se sabia ao certo onde se encontravam os TFG do período anterior a 2011. Portanto, para não 

inviabilizar a pesquisa foram feitos registros fotográficos da parcela de trabalhos encontradas 

apenas em versão impressa. Vale salientar que, apesar de os materiais digitais não estarem 

disponíveis, houve o acesso aos trabalhos impressos que estavam completos, tanto na parte 

textual como gráfica.  

O número final de TFG integrantes da amostra de cada escola foi definido 

posteriormente, em função da análise preliminar do universo investigado, ou seja, foi coletado 

um número mais amplo de trabalhos e utilizada uma amostra representativa para análise 

detalhada, baseada em um cálculo amostral a partir do qual foi realizado um sorteio de quais 

trabalhos iriam ser utilizados na amostra. Assim, os estudos de caso foram realizados por meio 

de investigação dos trabalhos finais de graduação selecionados como corpo analítico e foi 

investigado se há e como se dá a expressão tectônica nestes trabalhos de conclusão de curso. A 

seguir, será demonstrado como foi realizado o cálculo da amostra necessária à pesquisa e que 

foi feito por meio da metodologia de cálculo de Amostra Aleatória Simples.  

3.1.2 Cálculo da Amostra Aleatória Simples 

Para conhecer certas características dos elementos de uma população ou de um universo 

é necessário coletar dados destes elementos, fase da pesquisa que precisou ser cuidadosamente 

planejada para que os aspectos levantados fornecessem informações relevantes, em termos dos 

objetivos da investigação. Afirma-se na literatura que “o objeto de uma pesquisa é um 

determinado evento percebido no mundo das coisas e o seu objetivo é a caracterização, 

                                                 
18 Todo ano é produzido um caderno impresso apresentando os TFG produzidos no curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UNICAMP. 
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descrição e interpretação desse evento abordado como seu objeto” (SERRA, 2006, p. 23). 

Assim, infere-se que em uma pesquisa científica é preciso coletar dados que possam fornecer 

informações capazes de responder às nossas indagações. De acordo com Barbetta (2002), a 

pesquisa científica forma um processo interativo da evolução do conhecimento e deve ser bem 

estruturada.  

Figura 7 - O processo interativo da evolução do conhecimento demonstrado por 

Barbetta (2002). 

 

Fonte: Barbetta, 2002. 

Além disto, o autor divide a pesquisa em fases (Figura 8) que devem facilitar seu 

desenvolvimento a partir do momento em que tornam mais claros os passos que devem ser 

dados para se atingir um objetivo. Estas fases vão desde a definição do problema de pesquisa e 

seus objetivos, até chegar às conclusões. Todas as fases levarão em conta tanto a metodologia 

específica da área de estudos quanto as metodologias estatísticas 

Figura 8 - Fases da pesquisa segundo Barbetta (2002). 

 

Fonte: Barbetta, 2002 (adaptado). 

Destarte, para que os resultados de uma pesquisa sejam confiáveis, tanto a coleta de 

dados quanto sua análise devem ser feitas de maneira criteriosa e objetiva (BARBETTA, 2002).  

Nas pesquisas científicas, em que se quer conhecer algumas características de uma 

população, é muito comum observar-se apenas uma amostra de seus elementos e, a partir dos 

resultados desta amostra, obter valores aproximados ou estimativos, para as características 

populacionais de interesse. Este tipo de pesquisa normalmente é denominado levantamento por 
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amostragem (BARBETTA, 2002) e chama-se de amostra a seleção de uma parte do universo 

que deverá ser observada, sendo a definição de quem/o que vai ser pesquisado, um dos pontos 

chaves de um estudo.  

As maneiras de se estipular a amostragem de uma pesquisa são diversas, podendo esta, 

dependendo do tipo de amostra que será utilizada, ser feita por meio de diferentes tipos de 

cálculo. Nesta tese, mesmo se tratando de uma pesquisa de natureza essencialmente qualitativa, 

optou-se por um cálculo de amostragem probabilística pois, quando a amostragem não é desta 

natureza, o estudo pode se tornar bastante subjetivo, ao se basear em decisões pessoais do 

pesquisador. Deste modo, procurou-se definir o estrato necessário para o desenvolvimento do 

estudo para, deste modo, chegar a um número viável, mas que fosse capaz de responder aos 

questionamentos observados. 

A escolha por determinar uma amostragem probabilística dá-se, especialmente, por 

motivos práticos (BARBETTA, 2002), como: 

• Economia: é mais econômico o levantamento de uma parte da população; 

Tempo: quando se há uma amostra economiza-se tempo, pois não é necessário 

analisar toda uma população;  

• Confiabilidade dos dados: quando se pesquisa um número reduzido de 

elementos, pode-se dar mais atenção aos casos individuais, evitando erros de 

respostas;  

• Operacionalidade: é mais fácil realizar operações em pequena escala. 

Em consulta a um professor da área de estatística19 foi aconselhado o uso do tipo 

Amostra Aleatória Simples onde os elementos que farão parte da amostra são selecionados por 

meio de sorteio sem eleger critérios que pudessem privilegiar um ou outro trabalho, por 

exemplo, selecionar temas ou metodologias específicas. Além disto, foi indicada a bibliografia 

adequada para que fosse possível calcular a amostra necessária. Na utilização da Amostra 

Aleatória Simples foi preciso fazer uma lista completa das unidades de amostragem apropriadas 

e, a partir disto, selecionar a amostra por meio de um sorteio sem restrição. 

A amostragem aleatória simples tem a seguinte propriedade: qualquer 

subconjunto da população, com o mesmo número de elementos, tem a mesma 

probabilidade de fazer parte da amostra. Em particular, temos que cada 

elemento da população tem a mesma probabilidade de pertencer à amostra 

(BARBETTA, 2002. p. 45).  

                                                 
19 A consulta a respeito dos cálculos estatísticos foi feita com o professor Hamilton Oliveira do Centro 

Universitário FACEX, em Natal, RN. 
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Definido o tipo de amostragem que seria utilizado, foi necessário partir para o cálculo 

do tamanho desta amostra levando em conta a população total, ou seja, o universo da pesquisa. 

Considerando que foram selecionadas quatro escolas que teriam os trabalhos finais de 

graduação estudados mais detalhadamente, foi possível estipular um número total de TFG (N) 

com base no total de alunos ingressantes por ano em cada curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Vale salientar que se optou por escolher a quantidade de entradas nas universidades, conforme 

a tabela a seguir, devido à incerteza no que diz respeito aos alunos concluintes de cada curso. 

Vale salientar que tanto a UFRN quanto a UFPB possuem entradas semestrais (20 e 30 alunos 

respectivamente), enquanto as duas universidades de São Paulo possuem entradas anuais (45 

em São Carlos e 30 em Campinas).  

Tabela 1 - Número de alunos ingressantes por ano nos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo das Universidades. 

Universidades 
Ano/Nº de alunos ingressantes 

2009 2010 2011 2012 2013 Total 

UFRN 40 40 40 40 40 200 

UFPB 60 60 60 60 60 300 

USP – SÃO CARLOS 45 45 45 45 45 225 

UNICAMP 30 30 30 30 30 150 

TOTAL  (N) 875 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em informações das Universidades, 2015. 

A partir deste dado, e utilizando uma fórmula matemática específica dada por Barbetta 

(2002) para o cálculo do tamanho mínimo de uma amostra, foi possível estipular a quantidade 

de trabalhos que foram analisados em cada Instituição. Para a realização deste cálculo foi 

necessário conhecer alguns parâmetros importantes. São estes:  

𝑵= Tamanho (número de elementos) da população/universo; 

𝒏 = tamanho (número de elementos) da amostra; 

𝒏𝟎 = uma primeira aproximação do tamanho da amostra; e 

𝑬𝟎= erro amostral tolerável. 

 

Considerando um erro amostral tolerável de 10% (Eo=0,10), procedeu-se, inicialmente, 

a um de aproximação do tamanho da amostra (n0), onde: 

𝒏𝟎 =
𝟏

𝑬𝒐
𝟐

 ∴  𝒏𝟎 =
𝟏

𝟎, 𝟏𝟐
 

𝒏𝟎 = 𝟏𝟎𝟎. 
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Conhecendo-se uma primeira aproximação do tamanho da amostra (𝒏𝟎) e o tamanho da 

população/amostra (𝑵) foi possível corrigir o cálculo anterior e chegar ao 𝒏, ou seja, o tamanho 

da amostra procurada. 

 

𝒏 =  
𝑵 ×  𝒏𝟎

𝑵 +  𝒏𝟎
 ∴ 𝒏 =

𝑵 ×  𝒏𝟎

𝑵 +  𝒏𝟎
 

𝒏 =
𝟖𝟕𝟓 × 𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟕𝟓 + 𝟏𝟎𝟎
 ∴ 𝒏 =

𝟖𝟕𝟓𝟎𝟎

𝟗𝟕𝟓
= 𝟖𝟗, 𝟕𝟒 

 

Utilizando-se da fórmula dada por Barbetta (2002), chegou-se a uma amostra igual a 

89,74 trabalhos finais de graduação a serem analisados. Para efeitos desta tese, o número foi 

arredondado para 90 trabalhos. Tendo esta porção calculada, foi necessário proceder a uma 

distribuição proporcional da amostra por curso, conforme tabela abaixo: 

Tabela 2 - Porcentagem referente a cada escola considerando o número total de 

ingressantes entre 2009 e 2013. 

Universidades 
Ano/Nº de ingressantes 

2009 2010 2011 2012 2013 Total Porcentagem 

UFRN 40 40 40 40 40 200 22,86% 

UFPB 60 60 60 60 60 300 34,29% 

USP-SÃO CARLOS 45 45 45 45 45 225 24,71% 

UNICAMP 30 30 30 30 30 150 17,14% 

TOTAL (N) 875 100% 

Fonte: Elaboração da autora, 2015. 

De acordo com as porcentagens calculadas e apresentadas na tabela acima, foi possível 

chegar à quantidade de trabalhos necessários de cada universidade em relação ao total da 

amostra: 90 trabalhos. Para manter a proporcionalidade, calculou-se a quantidade de trabalhos 

a ser analisada de cada universidade com base nas porcentagens relativas à amostra total. Por 

exemplo, a UFRN possui um número de ingressos de 40 alunos por ano, o que corresponde a 

200 alunos dentro do recorte temporal de 5 anos da pesquisa, ou seja, 22,86% dentro do total 

de 875 trabalhos. Tendo este número, calculou-se quanto dos 90 trabalhos necessários para a 

análise correspondiam a 22,86% e assim sucessivamente para todas as quatro universidades da 

amostra, como demonstrado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição da amostra por escolas. 

Universidades da 

amostra 

Porcentagem 

(Ingressantes por curso de arquitetura 

x total de trabalhos) 

Quantidade de trabalhos 

analisados por faculdade 

UFRN 22,86% 20,57 → 21 

UFPB 34,29% 30,86 → 31 

USP – SÃO CARLOS 25,71% 23,13 → 23 

UNICAMP 17,14% 15,42 → 15 

TOTAL 100% 90 trabalhos 

Fonte: Elaboração da autora, 2015. 

3.2 Instrumentos de Análise 

3.2.1 Estudo das Normas dos Trabalhos Finais de Graduação 

Como mencionado, o Trabalho de Curso ou Trabalho Final de Graduação é uma 

atividade curricular de caráter obrigatório que deve sintetizar e integrar os conhecimentos 

apreendidos pelos estudantes ao longo do curso de Arquitetura e Urbanismo. Sabe-se ainda que, 

mesmo sendo uma atividade que consta nas Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em 

Arquitetura, o Trabalho de Curso deve ser devidamente regulamentado e aprovado pelo 

Conselho Superior Acadêmico de cada uma das escolas em que será desenvolvido, como 

percebido no parágrafo desta Resolução nº 2, de 17 de junho de 2010, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, a seguir: 

A instituição deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu 

Colegiado Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes e técnicas 

relacionadas com a sua elaboração (BRASIL, 2010). 

É por este motivo que existem no desenvolvimento destas atividades especificidades 

próprias de cada uma das faculdades de Arquitetura e Urbanismo. Tais diferenças faz com que 

seja necessário conhecer as normas existentes em cada uma das escolas do universo de análise 

da tese. Para tal, foram coletados e estudados os documentos que regem a regras de 

desenvolvimento do Trabalho de Curso (TC) ou Trabalho Final de Graduação (TFG) em cada 

escola. Como afirma Nunes et al (2005), é importante que se estude não somente os produtos 

desenvolvidos nos Trabalhos de Curso, mas também as características de cada escola visto que 

estas poderão ser refletidas nos projetos dos estudantes. 

O que se pretendeu com isto foi verificar quais as diferenças e similaridades existentes, 

assim como entender as atividades, que resultarão no trabalho final de graduação de cada 

instituição. Com a pesquisa documental (análise de projeto pedagógico, currículo e regulamento 
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dos TFG) foi possível perceber os perfis de cada escola a partir do conhecimento de quais são 

as exigências no desenvolvimento dos Trabalhos Finais de Graduação. Foram aspectos 

analisados nas normas de cada uma das escolas: 

• O Trabalho Final de Graduação é desenvolvido em um ou dois semestres? 

• Caso seja desenvolvido em dois semestres qual o conteúdo de cada um deles? 

• Existe um formato básico fixado a ser seguido? 

• São exigidos conteúdos mínimos a serem apresentados? 

Foi uma análise qualitativa e acredita-se que esta ajudou na compreensão da natureza 

dos Trabalhos Finais de Graduação em cada uma das escolas, assim como mostrou aspectos 

relevantes às questões relacionadas à materialidade arquitetônica, ou seja, por que estes critérios 

são ou não apresentados nos trabalhos.  

3.2.2 As Fichas de Análise 

Além de consultar as normas dos Trabalhos de Curso (TC), ou TFG como preferimos 

chamar nessa tese, de cada uma das escolas, foi realizada uma análise específica do material 

coletado. Os TFG que fazem parte da amostra de análise da tese foram observados por meio de 

uma ficha denominada “roteiro de avaliação dos projetos” (Apêndice A), que conta com duas 

partes, sendo a primeira composta pelas principais informações e características dos trabalhos 

finais de graduação e funciona como um cadastro, a partir do qual foi possível ter uma visão 

geral dos trabalhos coletados. Por meio desta, ocorreu a seleção daqueles trabalhos que fizeram 

parte do corpo analítico da pesquisa.  

Além do exposto, é necessário saber que aos trabalhos utilizados de cada escola de 

Arquitetura e Urbanismo foram atribuídas denominações conforme um código formado pelo 

número de sorteio do TFG, seguido do ano de produção do TFG20 e nome da Instituição de 

Ensino a qual pertencia21. Deste modo, quando citado algum trecho dos trabalhos, foi utilizada 

esta codificação, sem citar o nome dos autores. 

Na segunda parte do roteiro de avaliação consta um formulário específico de acordo 

com o enfoque analítico da tectônica onde entram os aspectos investigados (Quadro 2). Nesta 

parte foram categorizadas as informações sobre a implantação da edificação no sítio, técnicas, 

materiais e sistemas e, por fim, a interferência do contexto. 

                                                 
20 Os sorteios foram realizados por ano e seguindo a sequência 2009 a 2013, deste modo, a nomenclatura dos 

trabalhos seguirá uma lógica pelo ano, ou seja, o Trabalho Final de Graduação 1 de cada uma das universidades 

será sempre do ano 2009. 
21 Por exemplo, o primeiro trabalho sorteado pertencente ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP e 

produzido no ano de 2009 será chamado de: TG1-2009_UNICAMP. 
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Vale salientar que foram considerados para fins de análise os critérios Representational 

X Ontological (simbólico x técnico) e a Etnografia (Stereotomic X Tectonic, Place-form X 

Productform), baseados na teoria analítica de Kenneth Frampton (1995), que foram explicitados 

no item que apresenta os critérios de análise, especificados no Quadro 4.  

Quadro 4 - Pontos analisados em cada trabalho relativos às dicotomias apresentadas por 

Kenneth Frampton. 

PONTOS CONSIDERADOS NA ANÁLISE 

Place-form x product form 

Representational X Ontological 

Caracterização do sítio de 

implantação e preexistências 

- Características do entorno; 

- Continuidade; 

- Vegetação; 

- Clima; 

- Topografia. 

Stereotomic x Tectonic 

Potenciais construtivos de 

combinação entre técnicas, 

materiais e sistemas construtivos 

- Sistema construtivo; 

- Lógica estrutural; 

- Materiais. 

Place-form x product form 

Representational X Ontological 

Interferência do contexto: escolha 

de materiais e sistemas como 

solução de projeto 

Contexto cultural x escolha de 

materiais e sistemas construtivos x 

expressão estética 

Fonte: Elaboração da autora baseada em Frampton (1995). 

Este roteiro foi imprescindível, pois elencou as principais informações a respeito dos 

TFG e ajudou na organização de dados importantes para constituir o referencial analítico. Estas 

informações permitiram a análise aprofundada de relevantes aspectos necessários aos estudos 

de caso.  

No Quadro 5 são apresentados os pontos apreciados na análise e suas relações com as 

dicotomias apresentadas por Kenneth Frampton e mostradas no capítulo anterior. Estes aspectos 

relativos ao contexto do lugar, à implantação do edifício no terreno e à utilização de materiais 

e sistemas construtivos foram distribuídos na segunda parte do roteiro, intitulada 

“Detalhamento do Projeto Arquitetônico”. Estas categorias analíticas foram separadas em três 

blocos: (1) caracterização dos sítios de implantação e preexistências; (2) potenciais construtivos 

de combinação entre técnicas, materiais e sistemas construtivos; (3) interferências do contexto 

local na escolha de materiais e sistemas como solução de projeto. Para proceder às análises, em 

cada uma destas categorias foram listadas características necessárias que deveriam ser 

observadas nos trabalhos finais de graduação. É importante frisar que foram analisados tanto 
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os textos justificativos como imagens dos TFG, para, desta maneira, ser possível uma 

comparação entre o discurso textual e representação gráfica do projeto arquitetônico. 

Quadro 5 - Relação entre dicotomias e itens apreciados nas análises. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

(ITEM DA FICHA) 
DICOTOMIA 

ASPECTOS A SEREM 

ANALISADOS 

Caracterização do sítio de 

implantação e preexistências 
Place-Form 

- Características do entorno; 

- Vegetação; 

- Clima; 

- Topografia; 

- Continuidade. 

Potenciais construtivos de 

combinação entre técnicas, 

materiais e sistemas construtivos 

Representational x Ontological 

Product-form 

Stereotomic/tectonic 

- Sistema construtivo; 

- Lógica estrutural. 

Interferência do contexto: 

escolha de materiais e sistemas 

como solução de projeto 

Place- Form 

Product-form 

 

- Contexto cultural x escolha de 

materiais e sistemas construtivos x 

expressão estética 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Vale salientar que, dentro do item que diz respeito à caracterização do sítio de 

implantação, além dos aspectos referentes às características do entorno, vegetação, clima e 

topografia, foi inserido um tópico que trata da continuidade entre a edificação e o entorno.  
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4. OS CURSOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE E SUAS NORMAS 

PARA O TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

Nesse capítulo, é apresentada a primeira parte dos resultados da pesquisa empírica 

realizada. Após a coleta, organização e tabulação dos dados, traçou-se um panorama do que foi 

encontrado na amostra utilizada, ou seja, no contexto das quatro escolas de arquitetura 

analisadas. Antes de tratar das análises dos TFG em si, percebeu-se a importância de conhecer 

o perfil de cada um dos cursos cujos trabalhos dos estudantes foram foco da pesquisa. Assim 

sendo, inicialmente, serão mostrados os perfis dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN, UFPB, do IAU-USP e da UNICAMP e respectivas Normas de Trabalhos de Curso ou 

de Trabalhos Finais de Graduação. Ao final do capítulo, será feita uma comparação entre os 

contextos que envolvem os TFG nessas escolas.   

4.1 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e suas Normas para Trabalho 

Final de Graduação 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CAU-UFRN) foi criado na década de 1970, por meio da Resolução CONSUNI-58/73 de 13 de 

agosto de 1973, dentro da antiga Escola de Engenharia da UFRN. As atividades do curso foram 

efetivamente iniciadas em 1974 com a realização do primeiro vestibular para ingresso de 

discentes. Apenas quatro anos depois o curso foi desmembrado do Departamento de Engenharia 

Civil e congregado ao recém-criado Departamento de Arquitetura (DARQ) passando, assim, a 

fazer parte da estrutura administrativa do Centro de Tecnologia, como é até os dias de hoje. O 

curso obteve reconhecimento pelo MEC em 28 de fevereiro de 1979, por meio do Decreto de 

Lei nº 83208 e 19 anos depois, em 1998, foi criado o Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) que entrou em funcionamento com o curso de 

Especialização em Arquitetura e Urbanismo: Estudos do Habitat com Ênfase na Questão 

Ambiental. Já nos anos 2000, após aprovação pelos órgãos competentes, foi iniciado o curso de 

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo que, devido ao seu sucesso, deu origem à criação de 

uma proposta para um programa de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Este foi aprovado 

pela CAPES e iniciou suas atividades em 2007. 

Ao longo dos anos, o CAU-UFRN passou por algumas estruturas curriculares: Currículo 

Pleno A-1 (a partir de 1973); o Currículo Pleno A-2 (a partir de 1977); o Projeto Pedagógico 

A-3 (a partir de 1989); o Projeto Pedagógico A-4 (a partir de 1997) e o Projeto Pedagógico A-
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5 (a partir de 2007). Não nos deteremos na descrição detalhada de cada um, mas vale salientar 

que as duas primeiras estruturas possuíam semelhanças entre si e tiveram como base os cursos 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade de 

Brasília (UFBA). O Currículo A-2 ficou em vigor durante uma década e, em 1989, houve uma 

série de discussões que envolveram docentes e discentes do curso resultando na implantação 

do currículo A-3 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006). 

Após uma década de vigência da então denominada grade curricular A2, e em 

um momento de grande discussão nacional, tanto em fóruns estudantis quanto 

no âmbito da ABEA, iniciou-se um amplo processo de discussão para a 

reformulação curricular do curso, que envolveu professores e estudantes. 

Como resultado deste processo, obteve-se uma proposta considerada 

inovadora, embasada em uma visão integrada dos conteúdos das disciplinas 

do curso, transformando a estrutura curricular em um sistema similar ao 

sistema seriado. Implantado em 1990, o Projeto Pedagógico A3 representou 

um grande salto qualitativo em relação ao currículo anterior e, até hoje, o 

currículo integrado é uma referência importante para os cursos de Arquitetura 

e Urbanismo no Brasil (CAVALCANTE, 2014, p. 41). 

Os dois currículos posteriores, A-4 e A-5, foram elaborados de modo a corrigir falhas 

percebidas e atender tanto à Portaria Nº 1770/94 – MEC, que estabeleceu os conteúdos mínimos 

exigidos para um curso de Arquitetura e Urbanismo, quanto às novas “Diretrizes Curriculares 

Nacionais” (DCN), expressas da Resolução n˚6, de 02 de fevereiro de 2006 – CESCNE/MEC. 

Esta reformulação resultou no Projeto Pedagógico A-4 que foi implementado em 1997. Em 

momento posterior, houve um novo processo de avaliação do curso, onde foram identificadas 

algumas necessidades de adequação do currículo A-4 às novas diretrizes curriculares aprovadas 

para a área de Arquitetura e Urbanismo por meio da Resolução número 6/2006 da Câmara de 

Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação. 

O Projeto Pedagógico A-5 foi implantado no primeiro semestre de 2007 e está em vigor 

atualmente. Como afirma a professora Eunádia Cavalcante em sua tese defendida em 2014, este 

foi resultado de um processo de discussão, revisão e amadurecimento do próprio curso, assim 

como das transformações sociais, econômicas e tecnológicas pelas quais a sociedade passava. 

Para melhor conhecer o contexto em que são desenvolvidos os Trabalhos Finais de Graduação 

analisados no âmbito dessa tese, será apresentado um breve resumo sobre os currículos 

anteriores. 

É importante, antes de passar para o estudo sobre o Projeto Pedagógico atual, esclarecer 

que o Currículo A-1, que deu início ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, era 

composto por disciplinas que tinham como foco a tecnologia e eram “oferecidas por vários 

departamentos da universidade. Impunha um saber compartimentado e pouco direcionado para 
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a área de atuação profissional” (CAVALCANTE, 2014, p. 42). Em 1976/77, foram iniciadas as 

primeiras ações de modo a realizar mudanças na grade curricular. Já em 1981 foi realizada a 

primeira modificação curricular estruturada “na qual interferiu-se nos conteúdos relativos às 

disciplinas de matemática e física, que eram ministradas indistintamente para inúmeros cursos 

da UFRN” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 6), mas, 

apesar do avanço, algumas deficiências persistiram e o currículo A2 permaneceu praticamente 

o mesmo. Em 1987, iniciou-se um período de discussões que culminaram com o delineamento 

de diretrizes para a implantação do currículo A-3.  

Diante da necessidade de estreitar a ligação entre conteúdo e as áreas de 

conhecimento do curso, no ano de 1987 a Coordenação realizou em conjunto 

com o Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo (CAAU) avaliações 

que evidenciaram os problemas do CAU/UFRN. A partir disto, os anos de 

1987 e 1988 foram caracterizados pelas discussões em torno da nova proposta 

curricular, que culminaram no currículo A3. Diferente dos anteriores, ele foi 

subdividido em cinco áreas de conhecimento (Representação gráfica, Projeto 

de arquitetura, Estudos urbanos, Teoria e história e Tecnologia), dentro das 

quais as disciplinas foram distribuídas, e este conjunto estava submetido à 

integração horizontal de conteúdos e produtos. O currículo A3 foi implantado 

em 1989 e passo a ser indicado como referência nacional, principalmente pela 

ênfase na integração (RODRIGUEZ, 2008, p. 72). 

Mesmo com as inovações implantadas no currículo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN foram percebidas ao longo de sua vigência que novas modificações eram 

necessárias. As principais mudanças diziam respeito à concentração de disciplinas em alguns 

períodos do curso, disciplinas com poucos créditos e carga horária maior que a média nacional. 

[...] após sete anos desde a sua implantação, tanto o corpo docente como 

discente detectaram necessidades de ajustes no currículo (A3). A 

fragmentação de disciplinas, que deu origem a muitas disciplinas de poucos 

créditos; períodos com um número excessivo de disciplinas; carga horária 

muito acima da média nacional; algumas deficiências quanto à integração; a 

necessidade de atualização das ementas e criação de novas disciplinas; são 

esses alguns exemplos de deficiências que precisavam de correção ou ajuste 

no currículo em questão (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006, p. 4). 

Além destes motivos, houve a criação da Portaria nº 1770 (21 de dezembro de 1994), 

do Ministério da Educação, que foi uma tentativa de equiparar os diversos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo do país, fixando diretrizes curriculares e conteúdo mínimos necessários. Esta 

portaria fez com que fosse reforçada a necessidade de realizar alterações no currículo A-3, pois: 

 



78 

 

A fim de equiparar os diversos cursos de arquitetura e urbanismo brasileiros, 

o Ministério da Educação e do Desporto, através da portaria nº 1770 de 21 de 

dezembro de 1994, fixou diretrizes curriculares, conteúdo e carga horária 

mínimos para cursos de graduação na área. Observando a necessidade de 

adequação às novas regras, bem como de ajustes do currículo A-3, foram 

realizadas novas rodadas de discussão envolvendo professores e estudantes 

que geraram a proposta do Projeto Pedagógico A-4, vigente a partir de 1996, 

para o qual foram previstas avaliações periódicas com vistas a sua atualização 

(CAVALCANTE, 2003, p. 43). 

A portaria exigia que, no prazo de dois anos a contar da data de sua publicação, os cursos 

de Arquitetura e Urbanismo já existentes deveriam prover meios necessários para o 

cumprimento integral da Portaria. Além disto, exigia que os conteúdos mínimos e a duração 

fixados deveriam ser obrigatórios a partir de 1996 e a data limite para implantação era o 

primeiro semestre de 1997. O Projeto Pedagógico A-4 manteve seu foco em temas semestrais, 

em que os conteúdos das disciplinas distribuídas em cada período eram trabalhados levando em 

conta a integração.  

O atual currículo A-5 ou o Projeto Político Pedagógico (PPP) se diferencia das propostas 

anteriores, pois é bem mais que uma simples proposta de reformulação curricular: 

Trata de um projeto que, como o nome indica, encara a formação profissional 

como parte de um contexto que transcende os aspectos estritamente 

pedagógicos, exigindo, assim, novas posturas e formas de aprendizado. É um 

projeto que pressupõe escolhas que são, em última análise, de cunho político, 

pois implicam uma tomada de posição, por parte do CAU, quanto à sua forma 

de atuar e de contribuir para a formação profissional diante de novas 

exigências sociais, mercadológicas e normativas. Como tal, ela deverá ser 

constantemente objeto de avaliação e reformulação (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 8). 

O Projeto Pedagógico teve início em setembro de 2000, com a elaboração da 

autoavaliação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, assessorada pelo PAIUB 

(Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras).  

O atual Projeto Pedagógico A5 é o resultado do trabalho desenvolvido, em 

2003, pela Comissão para Reestruturação Curricular (criada em setembro de 

2000 e inicialmente denominada Comissão Permanente para Elaboração do 

PPP assessorada pelo Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras – PAIUB) e que foi realizado para atender à Resolução n° 6, de 2 

de fevereiro de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAVALCANTE, 2014, p. 

44). 

O Projeto Pedagógico manteve os avanços alcançados nas reformulações curriculares 

anteriores, principalmente a que resultou no currículo A-4. 
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De qualquer forma, existem ajustes, alterações e novidades significativas no 

PPP, em especial no que se refere à obrigatoriedade de atividades que não se 

encaixam na categoria de disciplinas, assim como da exigência do estágio 

curricular supervisionado. Estas representam, sem dúvida, algumas das 

principais mudanças ocorridas com este projeto [...] (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 9). 

O Projeto Pedagógico A-5 tem estrutura curricular como representada na Figura 9 a 

seguir e possui a integração de conteúdos como eixo principal da metodologia adotada.  

Figura 9 - Estrutura curricular A5 - CAU-UFRN. 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2006. 

Presente desde o currículo A-3, a integração “representou um enorme avanço em termos 

pedagógicos e tem demonstrado ser fundamental no processo de ensino/aprendizagem ao longo 

dos anos” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 33). Além 

disto, são apresentados como princípios norteadores do PPP: 

1) a integração vertical e horizontal das disciplinas obrigatórias do Curso; 2) 

o agrupamento dos diferentes conhecimentos que compõem a formação do 

arquiteto e urbanista em cinco grandes áreas de conhecimento, mais as inter-

áreas; 3) o caráter generalista e interdisciplinar da formação profissional em 

nível de graduação e, finalmente, 4) o Trabalho Final de Graduação (TFG) 

como momento privilegiado de aprendizagem e de aplicação dos 

conhecimentos obtidos ao longo do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 34). 
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Como inovações presentes no Currículo A-5, pode-se citar: a introdução das Atividades 

Obrigatórias e Complementares. Sendo as obrigatórias:  

a) No primeiro período, a Introdução à Arquitetura e ao Urbanismo, que ocorre 

na primeira semana do semestre letivo, antes de iniciadas as aulas das 

disciplinas correspondentes; b) A partir do 5º. Período, o Estágio Curricular 

Supervisionado; e c) O TFG, que deixa de ser disciplina neste PPP. Quanto às 

atividades complementares, são escolhidas de acordo com interesses 

específicos de cada estudante e correspondem a 200h (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 35). 

As modificações são resultado de alguns fatores como as exigências do Ministério da 

Educação, a necessidade da melhora da integração e a constatação da inclusão de disciplinas e 

outras atividades fundamentais à formação profissional. É possível perceber na Tabela 4, a 

seguir, a evolução, ao longo dos anos, em termos de carga horária exigida em cada uma das 

estruturas curriculares do CAU-UFRN. Nesta tabela, também é evidenciada a diminuição da 

carga-horária de disciplinas obrigatórias e a inserção das atividades obrigatórias e 

complementares. 

Tabela 4 - Carga horária exigida em cada um dos currículos do CAU-UFRN. 

Conteúdos curriculares 
Carga horária por currículo 

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

Disciplinas obrigatórias 4275 4280 4500 3675 3555 

Disciplinas complementares 0 0 180 300 300 

Atividades  

Obrigatórias 

TFG Era uma disciplina obrigatória 300 

Int. Arq. E Urb. 0 0 0 0 20 

Estágio 

Curricular 

supervisionado 

0 0 0 0  

Complementares 
Atividades 

eletivas 
0 0 0 0 200 

Total 4275 4280 4680 3975 4375 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados obtidos em Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2006. 

Em discussões recentes ocorridas no XXXIV - ENSEA - Encontro Nacional sobre 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo/XVII CONABEA - Congresso Nacional da ABEA, que 

aconteceram em Natal/RN (2015), o atual PPP do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN 

revelou-se como um destaque dentre estruturas curriculares de outras escolas apresentadas em 

trabalhos científicos no evento. Tendo sido dado especial destaque às questões de integração de 

conteúdo, foi possível perceber o diferencial entre o CAU-UFRN e os cursos de outras 

faculdades em relação às questões de integração e de autoavaliação (BALBI; MEDEIROS, 

2015). 
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A respeito do Trabalho Final de Graduação, o PP A-5 dá todas as diretrizes para seu 

desenvolvimento. Inicialmente vale saber que o TFG tem como pré-requisito todas as 

disciplinas e atividades obrigatórias, as disciplinas optativas e as atividades complementares na 

quantidade ou proporção mínima exigida. O TFG desenvolvido ao longo do 10º semestre do 

curso é uma atividade obrigatória que visa possibilitar ao estudante desenvolver um trabalho 

em uma ou mais áreas de atuação do arquiteto e urbanista. Este atende a um Projeto de Pesquisa 

de Trabalho Final de Graduação (PTFG) desenvolvido ao longo do 9º período do CAU. O TFG 

é um momento de avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes e ocorre de maneira 

gradual e cumulativa, possibilitando a avaliação do CAU como um todo, assim como de sua 

estrutura curricular. Além disto, TFG é produzido “sob a orientação de um professor do 

Departamento, ambos definidos no 9º período, até o final da Disciplina Introdução ao Trabalho 

Final de Graduação” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, 

p. 41). 

O Projeto Político-Pedagógico do CAU-UFRN coloca como objetivos específicos do 

TFG:  

a) Desenvolver um trabalho que contribua para uma resposta própria à 

questões relacionadas com a produção social do espaço; b) Demonstrar o 

aprendizado de métodos e técnicas de apreensão, reflexão e concepção do 

espaço socialmente produzido com a proposição de soluções de problemas 

pertinentes à Arquitetura e Urbanismo; c) Contribuir para a compreensão e 

solução de problemas sócio-espaciais locais, regionais e nacionais; e d) Inserir 

a atividade exercida pelo estudante no TFG em uma perspectiva de 

profissionalização como arquiteto e urbanista, uma vez que o mesmo deve ser 

visto como uma experiência que introduz o formando na vida profissional 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 41). 

Também é importante saber que o 10º período do curso, momento em que é 

desenvolvido o TFG, é coordenado por um ou mais professores do Departamento de Arquitetura 

(DARQ) e que pode ser auxiliado por outro professor ou funcionário também do Departamento. 

A este responsável pela coordenação do 10º período compete as atividades de organização de 

toda a logística do desenvolvimento dos TFG, tais como elaborar e apresentar, no início do 

semestre, a programação das atividades referentes ao desenvolvimento do TFG, ter encontros 

quinzenais com os estudantes, reunir-se com os professores orientadores para a realização das 

atividades referentes à Banca de Pré-avaliação, à Banca Examinadora Final e demais 

necessidades, coordenar a organização das bancas de avaliação, acompanhar a assiduidade dos 

encontros semanais entre os formandos e seus orientadores e ao final da atividade, tomar as 

iniciativas necessárias para que a UFRN providencie a entrega do TFG à sua respectiva banca, 
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certificados e destino das cópias dos TFG (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006). Quanto à orientação, o aluno tem a liberdade de escolher seu orientador 

devendo “submeter seu PTFG aos professores que atuam na área de estudos de seu trabalho, de 

acordo com suas afinidades e atender aos prazos definidos pelo CAU” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 42). 

O TFG, de acordo com o atual Projeto Político Pedagógico do CAU-UFRN, tem um 

conteúdo mínimo a ser apresentado, devendo: 

[...] conter introdução, procedimentos metodológicos e demais capítulos de 

desenvolvimento, que contemplem seu referencial teórico e sua 

problematização. Ilustrações, desenhos e demais imagens inseridas deverão 

refletir a análise espacial específica do arquiteto e urbanista, de acordo com 

os interesses específicos, respeitadas as suas atribuições profissionais. Deverá, 

também, observar as regras de apresentação, de redação e de ortografia e 

demonstrar conhecimento da legislação e demais instrumentos regulamentares 

pertinentes, atendendo às especificidades e a ética da profissão 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 46). 

Apesar de não abarcar Trabalhos Finais de Graduação mais recentes, pois a tese utilizou 

material datando dos anos 2009 a 2013, é importante informar que já está em processo final de 

aprovação um novo projeto político pedagógico, o Projeto Político Pedagógico A-6, que avança 

questões importantes relativas à integração com a implementação, por exemplo, dos Projetos 

Integrados, hoje em fase de experiência nos 5º e 7º períodos. 

Embora a tese aqui apresentada dedique-se a estudar aqueles trabalhos propositivos na 

área de Projeto de Arquitetura, é importante salientar que o atual PPP (A-5) divide os trabalhos 

em três enfoques: de natureza analítica, de natureza propositiva e de natureza analítica com 

indicação de propostas, as quais tem objetivos específicos e diferentes entre si como pode ser 

percebido no quadro-síntese a seguir: 

Quadro 6 - Natureza dos TFG da UFRN de acordo com o atual Projeto Político-

Pedagógico do CAU-UFRN. 

Natureza do 

TFG 
Objetivo Conteúdo Mínimo 

Analítica 

Analisar diversas relações, como as de 

natureza econômica, social, política, 

cultural, técnica, ambienta e espacial, entre 

outras, priorizando uma ou mais dessas 

relações. 

Apresentação do tema e a problematização 

do objeto de estudo. 

Propositiva 
Elaborar de uma proposta de arquitetura, 

urbanismo e/ou planejamento regional. 

Deverá contemplar uma parte gráfica, com 

conteúdo referente aos princípios, correntes 

científicas e técnicas referentes a tratamento 

estético, funcionalidade, técnica e 

instalações; aplicação adequada dos 

princípios de conforto ambiental; 

levantamento topográfico e conhecimento 
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dos princípios estruturais; padronização das 

pranchas, qualidade do desenho, uso de 

cores e perspectivas ou outros recursos 

gráficos; 

Analítica com 

indicação de 

propostas 

Analisar diversas relações, como as de 

natureza econômica, social, política, 

cultural, técnica, ambienta e espacial, entre 

outras, priorizando uma ou mais dessas 

relações, assim como propor diretrizes ou 

soluções projetuais preliminares. 

Apresentação do tema e a problematização 

do objeto de estudo. 

Diretrizes ou soluções projetuais 

preliminares 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados obtidos em Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2006. 

Conforme visto, foi possível perceber que as normas apresentadas permitem ao aluno 

eleger um tema inerente à área de atuação do arquiteto e urbanista e que seja de seu interesse e 

o desenvolva como seu trabalho de conclusão de curso. Como o próprio PP apresenta, o TFG é 

uma ocasião em que pode ser realizada a avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo e, assim sendo, pode ser uma fonte de dados 

de suma importância para se conhecer melhor a natureza dos trabalhos e dos conteúdos que são 

tratados dentro das Instituições de Ensino Superior, estando aqui elencadas também as questões 

sobre a materialidade arquitetônica. 

4.2 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB e Suas Normas Para os Trabalhos 

Finais de Graduação 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (CAU-UFPB), 

assim como o da UFRN, foi implantado na década de 1970. Foi a Resolução n° 18/74 

CONSUNI, de 02/12/1974, que criou o CAU como um apêndice do curso de Engenharia Civil 

do Centro de Tecnologia da UFPB. Tendo suas atividades iniciadas no ano de 1975, tinha como 

base uma estrutura curricular redigida pela Resolução n° 46/74 CONSEPE, de 10/09/74, que 

previa um curso com duração mínima de 08 semestres e máxima de 12 semestres, com 3.720 

horas de duração. Esta estrutura implantada previa o conteúdo das disciplinas, mas ainda não 

definia suas ementas, que foram sendo criadas durante o desenrolar do curso. Neste ano, 

também foram criados a Coordenação do Curso e o Departamento de Arquitetura, este último 

devendo atender também às demandas de outros cursos do Centro de Tecnologia relativas à 

área de expressão e representação gráfica (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

2012).  
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A partir do primeiro semestre de 1976, paralelamente à ampliação do quadro 

de professores com formação em arquitetura, e constatada a necessidade de 

uma estrutura de curso que contemplasse a formação do arquiteto, iniciou-se 

a primeira reformulação curricular do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAÍBA, 2012, p. 3) 

Discussões entre professores e alunos do curso, e que contaram com apoio da 

Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, embasaram as modificações e tiveram o 

objetivo de criar um curso de Arquitetura e Urbanismo na instituição que fosse independente e 

não mais um apêndice do curso de Engenharia Civil, garantindo assim, sua independência do 

curso de origem.  

O primeiro período de 1977 iniciou com a nova estrutura curricular 

(Resolução no 12/77-CONSEPE, de 22/03/77), que atendia ao currículo 

mínimo aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 1969 (Resolução 

no 03/69-CFE de 25/06/69), que só foi alterado em 1996 pela Portaria 1770. 

A nova proposta ampliava a duração do curso para 3840 horas, a serem 

cursadas em no mínimo 9 e no máximo 13 semestres e se baseava em três 

eixos de conhecimento: a) projeto e representação gráfica, b) teoria e história 

da arquitetura e c) tecnologia. As principais mudanças foram propostas 

visando atender aos novos objetivos do curso - especificidade à formação do 

arquiteto, diferenciando-a da formação do engenheiro - e de contemplar as 

necessidades conjunturais que privilegiavam e solicitavam medidas urgentes 

a respeito da intervenção na cidade Entre as medidas fundamentais, de apoio 

a essa reformulação curricular, tomadas nesse período podem ser listadas) 

avaliação da proposta através de questionários, seminários internos, palestras 

de convidados externos; e mecanismos afins; b) relação com outras 

universidades através de convênios, intercâmbio e pesquisas conjuntas; c) 

capacitação docente (promoção de cursos de pós-graduação, convênios com a 

UNB, USP e UFPR); d) novas contratações e consolidação do quadro docente 

(entre 1977 e 1979 foi contratada a maioria dos professores do Departamento 

de Arquitetura; e) prestação de serviço e ações conjuntas com os órgãos 

públicos sediados no estado (PMJP, Funcep, IPHAEP, etc.); f) intensa 

colaboração com as entidades de representação profissional (representação no 

CONFEA/CREA, na ABEA, no IAB, no SINARQ, ADUF); incentivo à 

criação de mecanismos de representação estudantil; g) incentivo à pesquisa 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2012, p. 4). 

Para viabilizar tais medidas foi criado, no ano de 1977, o NEAU – Núcleo Experimental 

de Arquitetura e Urbanismo, uma unidade de apoio ao CAU, que tinha o objetivo de fomentar 

e oferecer condições para “a realização de trabalhos interdisciplinares, realizando uma série de 

atividades de pesquisa e prestação de serviços” (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

2012, p.5). Além da criação do NEAU, houve a construção de um edifício que serviria como 

instalações físicas específicas para o desenvolvimento das atividades do curso, o chamado 

Atelier de Projeto. Com edifício próprio e quadro de professores consolidado, o curso foi 

reconhecido em abril de 1979 e foi neste mesmo ano que se formaram os 13 primeiros arquitetos 

e urbanistas egressos da Universidade Federal da Paraíba, aptos a atuar no mercado de trabalho. 
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Após este período inicial, houve na UFPB um momento crítico entre os anos de 1980 e 

1986, chamado de Interregno, que foi marcado por um cenário de crise, reflexo dos problemas 

enfrentados pela universidade e pela sociedade em si. 

Entre 1980 e 1986 foram abandonados os projetos coletivos: uma parcela 

considerável do quadro de professores saiu para capacitação docente, outra 

pediu transferência de universidade e uma terceira passou a desenvolver 

pesquisas e outros trabalhos individuais. Esse interregno, se por um lado não 

contribuiu para o processo de aprimoramento na construção de “escola”, 

possibilitou a qualificação de seus professores e consolidou a pesquisa na área, 

ainda que a partir de projetos individuais (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA, 2012, p.5). 

Com o final deste hiato foram tomadas atitudes para que houvesse a retomada das 

atividades coletivas e, paralelamente, a representação estudantil reorganiza-se e inicia uma “luta 

interna com as instâncias deliberativas do CT para reconquistar seu direito de representação 

com o objetivo de participar ativamente na condução do seu processo de formação de 

representação” (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2012, p. 5). Estas atitudes 

levaram à uma nova fase do curso, a reformulação curricular, entre os anos de 1987 e 1994.  

A partir de 1987, com a aprovação de alguns dos projetos acima descritos e 

com o apoio de recursos do MEC/SESU e do CNPq e da FUNAPE, os esforços 

conjuntos do DA e da CCAU foram concentrados na criação de condições que 

permitissem ao curso participar das transformações pelas quais passava a 

profissão e o país. Assim, embrionariamente foi iniciada a ação de laboratórios 

ligados à informática (INFOARQ) e vídeo (ARQUIVIDEO) bem como o 

desenvolvimento de trabalhos nestas áreas. Da mesma forma, foram 

implantados o Atelier de Artes Aplicadas (AAA), o Centro de Documentação 

e Informação (CEDIARQ) e o Ambiente Especial de Estudos para os alunos 

(ARQUESTUDO). Foram ampliadas as atividades da Oficina de Maquete 

(MARQ), reestruturada a utilização da Oficina de Fotografia (FOTOLAB) e 

iniciadas as atividades do Laboratório Integrado de Projetos (LIT), que a partir 

de agosto de 1992 foi substituído pelo Laboratório do Espaço Urbano e 

Construído (LEUCO) (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2012, 

p. 5). 

Este cenário resultou em uma nova proposta de reformulação curricular, a Resolução nº 

32/89, de 28 de dezembro de 1989, que apesar de não ter sido uma reformulação propriamente 

dita, procurava adequar o curso à uma nova conjuntura e melhorar seu desenvolvimento e 

desempenho. Neste currículo permaneceram praticamente as mesmas ementas com alterações 

de conteúdo “que procuravam garantir atualização dos conhecimentos e organicidade na 

sequência das disciplinas através de uma estrutura e meios de operacionalização dotados de 

certa flexibilidade” (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2012, p. 6).  
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Ao final do ano de 1994, o Ministério da Educação e do Desporto, por meio da Portaria 

nº 1770 de 21 de dezembro de 1994, fez com que fosse necessária uma nova modificação na 

estrutura do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB. Foram realizadas reuniões das áreas 

do Departamento de Arquitetura que resultaram apenas em avaliações e propostas parciais que 

não eram suficientes para adequar o curso. Assim, em 1996, com o esgotamento do prazo 

previsto pela portaria (dois anos a partir de sua publicação) e somados a isto mais dois anos e 

meio, em junho de 1999, o Colegiado do CAU-UFPB se propôs a elaborar um Projeto Político 

Pedagógico (PPP) que foi feito em 28 dias de trabalho intensivo, considerando a Portaria n° 

1770 de 21 de dezembro de 1994 do Ministério da Educação e Desporto e a Resolução n° 39/99 

CONSEPE de 16 de setembro de 1999. 

Mais recentemente, em 2005, formou-se uma comissão de 7 professores para realizar a 

avaliação do plano pedagógico do curso. Foram promovidos diversos eventos envolvendo 

professores, alunos e funcionários para esta reformulação que resultaram em uma proposta que 

não foi concretizada. Em 2008, uma nova comissão foi formada para a reforma do curso, 

momento em que também ocorreram discussões que se estenderam até o ano de 2010, momento 

em que a proposta foi submetida à aprovação das instâncias superiores, o Conselho do Centro 

de Tecnologia e a Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

2012, p. 7). 

A concepção atual do Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e 

Urbanismo tem como fundamentos normativos a Resolução Nº 2, de 17 de 

junho de 2010 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação – MEC e na Resolução nº 07/2010 do CONSEPE da UFPB 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2012, p. 7). 

Com as modificações realizadas neste currículo, o CAU-UFPB passou a ter um total de 

3.645 horas, que equivalem a 243 créditos. O curso funciona em turno diurno e tem duração 

mínima de 10 e máxima de 15 semestres/períodos letivos. A composição curricular do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) fixa conteúdos em blocos conforme a tabela a seguir: 

Tabela 5 - Conteúdos fixados pelo Projeto Pedagógico CAU-UFPB. 

Conteúdos Horas Créditos % 

Conteúdos básicos profissionais 3405 227 93,42 

Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 735 49 20,16 

Núcleo de Conhecimentos Profissionais 2310 154 63,37 

Trabalho de Conclusão de Curso 360 24 9,88 

Conteúdos Complementares 240 16 6,58 

Total do Curso 3645 243 100 

Fonte: COORDENAÇÃO DO CAU-UFPB, 2017. 
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O Trabalho Final de Graduação na Universidade Federal da Paraíba teve sua 

nomenclatura modificada a partir deste PPP e, desde então, passou a ser chamado de Trabalho 

de Conclusão de Curso, nomenclatura que irá ser válida a partir de 201722. No que concerne à 

estrutura do Trabalho Final de Graduação é possível verificar no Projeto Político Pedagógico 

mais atual do curso que este se divide em duas etapas: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC 

I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), sendo estes cursados nos dois últimos 

períodos, desenvolvidos individualmente pelo estudante e com duração de 360 horas23 (Figura 

10), sendo que o TCC II somente pode ser cursado quando forem concluídos todos os 

componentes curriculares do curso. 

Figura 10 - Fluxograma do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB. 

 

Fonte: COORDENAÇÃO DO CAU-UFPB, 2017.  

O atual Projeto Político Pedagógico afirma que o trabalho final é um momento em que 

o aluno irá demonstrar sua capacidade de síntese em relação aos conhecimentos que foram 

adquiridos ao longo do curso. Nesta ocasião, o concluinte elege um tema de sua preferência, 

                                                 
22 Para efeitos desta tese, iremos utilizar a antiga nomenclatura. 
23 O Trabalho de Conclusão de Curso I conta com 4 créditos e 60 horas. O Trabalho de Conclusão de Curso II 

conta com um total de 20 créditos e 300 horas.  
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entre os que são oferecidos pelas linhas de pesquisa do CAU-UFPB, considerando a sua 

oportunidade de aprofundamento (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2012). O 

TFG é regulamentado pelo colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo e é um componente 

obrigatório que deve ser centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 

profissional do arquiteto e urbanista. Este trabalho é considerado como uma “atividade de 

síntese e integração de conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2012, p. 9). Além disto, o desenvolvimento do 

TFG deve estar sob a orientação/supervisão de um professor orientador escolhido pelo 

estudante entre os docentes do curso, a critério da instituição. 

Em consulta ao site referente ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal da Paraíba, foi possível ter acesso a duas portarias: a Portaria nº 01/2006 CCAU24, que 

trata da regulamentação da elaboração e orientação do projeto de pesquisa para realização do 

Trabalho Final de Graduação; e a Portaria nº 02/2006 CCAU25 que regulamenta a estrutura e 

estabelece critérios para a elaboração, defesa e avaliação do Trabalho Final de Graduação26.  

A respeito do TCC I ou, como está escrito na Portaria nº 01/2006, Trabalho Final de 

Graduação 1, o aluno somente poderá desenvolver esta atividade se tiver integralizado no 

mínimo 80% dos créditos do curso, observando os pré-requisitos estabelecidos no PPP. Até o 

final da atividade o concluinte deverá apresentar um projeto de pesquisa do que será 

desenvolvido na disciplina Trabalho Final de Graduação 2 ou Trabalho de Conclusão de Curso 

II. A Portaria também fixa o conteúdo mínimo deste projeto de pesquisa que deve apresentar: 

a) Definição, contextualização e delimitação do tema (problematização); b) Objetivos; c) 

Justificativa; d) Metodologia; e) Cronograma e f) Bibliografia. Sobre os temas, este documento 

fixa que devem estar inseridos no campo profissional do arquiteto-urbanista e nos eixos de 

formação do CAU-UFPB, devendo ser submetido à aprovação do professor responsável pela 

disciplina TFG1/TCCI. Quando aprovado, este projeto de pesquisa deverá ser submetido ao 

professor orientador pretendido pelo aluno, que deverá manifestar por escrito a sua aprovação 

e aceitação de orientação. No que concerne à orientação, essa deve ser feita por um professor 

que tenha graduação em Arquitetura e Urbanismo27 e será admitida a colaboração de um co-

orientador com graduação em outra área, em função da especificidade do trabalho. Alterações 

no projeto de pesquisa desenvolvido podem ser propostas pelo aluno, no entanto devem passar 

                                                 
24 COORDENAÇÃO DO CAU-UFPB, 2006a. 
25 COORDENAÇÃO DO CAU-UFPB, 2006b. 
26 Vale salientar que em ambas portarias o Trabalho de Conclusão de Curso ainda é chamado de Trabalho Final 

de Graduação.  
27 De acordo com a Portaria Ministerial n° 1.770, de 21 de dezembro de 1994 (BRASIL, 2006). 
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pela aprovação do professor orientador e o Colegiado do Curso deve decidir sobre sua 

pertinência (COORDENAÇÃO DO CAU-UFPB, 2006a). 

Sobre o Trabalho Final de Graduação 2 (ou Trabalho de Conclusão II), a Portaria nº 

02/2006 determina que somente poderão desenvolver esta atividade os alunos que tiverem 

integralizado todos os créditos do curso de Arquitetura e Urbanismo e tenham sido aprovados 

na disciplina TFG 1/TCC I. Antes da banca final, o aluno terá seu trabalho submetido a uma 

banca de qualificação que deve ocorrer até dois dias antes do último dia do período de 

trancamento de matrícula. Esta banca examinadora, nomeada pelo Departamento de 

Arquitetura, será composta pelo orientador do aluno e mais dois professores do curso, que 

recomendará a continuidade do trabalho ou trancamento da disciplina, em função dos resultados 

parciais apresentados. 

Ao final do semestre letivo o aluno deverá apresentar um trabalho final, a ser avaliado, 

em sessão pública, por uma banca examinadora nomeada pelo Departamento de Arquitetura, 

constituída pelo professor orientador, que será o presidente, e dois examinadores professores 

do curso de Arquitetura e Urbanismo, admitindo-se ainda, em função da especificidade técnica 

ou científica do trabalho, a integração de um examinador convidado. Esta banca atribuirá nota 

variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez pontos). A nota final será formada pela média aritmética das 

notas atribuídas e será considerado aprovado o aluno que obtiver uma média mínima de 5,0 

(cinco pontos). Após a defesa, o aluno deverá encaminhar à coordenação do curso um exemplar 

para arquivo do seu trabalho final, no qual deve constar a folha de avaliação assinada pelos 

membros da banca examinadora (COORDENAÇÃO DO CAU-UFPB, 2006b).  

4.3 O Curso do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (USP-São Carlos) e as Normas 

Para o Trabalho de Graduação Integrado 

A criação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) ocorreu em 14 de dezembro 

de 2010 por meio de decisão unânime do Conselho Universitário da instituição e representou 

um importante reconhecimento, especialmente no que diz respeito à própria trajetória do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo que, por mais de quatro décadas, foi parte integrante 

da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). Para apresentar o curso de Arquitetura e 

Urbanismo do IAU é importante que saibamos um pouco da trajetória percorrida até a criação 

do Instituto e, para tanto, é preciso conhecer a história da Escola de Engenharia de São Carlos. 

A EESC, foi idealizada no início da década de 1940 como uma instituição de ensino que 

iria compreender um conjunto de faculdades e escolas de São Carlos/SP e teve seu início por 
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meio da Lei nº 161, de 24 de setembro de 1948, que ordenou a criação de estabelecimentos de 

ensino superior em cidades do interior de São Paulo, criando assim seis instituições, sendo estas: 

a Escola de Engenharia, em São Carlos; Faculdade de Farmácia e Odontologia, em Bauru e 

Taubaté; Faculdade de Medicina, em Ribeirão Preto; Faculdade de Direito, em Campinas; e 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em Limeira. Foi, em grande parte, o interesse da 

população de São Carlos que impulsionou a instalação da Escola de Engenharia na cidade, pois 

assim, não seria necessário que os estudantes se mudassem para a Capital do Estado a fim de 

concluir os estudos formais.  

[...] a Universidade sonhada por políticos e pela população em geral teve sua 

concepção apreciada, debatida, confrontada por opositores ferrenhos, vetada 

pelo governador Adhemar de Barros, depois reformulada e, por fim, aprovada 

no âmbito legislativo, como estabelecimento de ensino e pesquisa, segmento 

da Universidade de São Paulo, já em funcionamento desde 1934 (ESCOLA 

DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, s/d, s.p.). 

A intenção assinalada para a Escola foi a de ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o 

estudo da Engenharia, ofertando inicialmente um curso fundamental, dois cursos formais e três 

cursos de aperfeiçoamento, sendo estes especialização e doutorado. No que diz respeito ao 

ensino da Escola de Engenharia de São Carlos procurou-se fornecer uma estrutura de curso 

capaz de permitir um aproveitamento comparável aos melhores cursos de engenharia 

internacionais “habilitado ao reconhecimento pelas maiores instituições de ensino do mundo” 

(ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

s/d, s.p.).  

Já a implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo remete ao ano de 1975, momento 

em que foi efetivamente estabelecido. O curso, apesar de existir formalmente (leia-se no 

papel)28, pois foi prevista uma Faculdade de Arquitetura pela Lei n° 8.488 de 1964, nunca 

chegou a funcionar junto à Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos: “Esta antiga 

aspiração de São Carlos começaria a tomar forma somente em 1970, atrelada ao recém-criado 

Departamento de Arquitetura e Planejamento da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC)” 

(INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, s/d, s.p.). Por iniciativa deste Departamento da EESC-USP foram realizados abaixo-

assinados de estudantes solicitando aos vereadores que pressionassem junto à Câmara 

Municipal em favor da implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo na cidade, de tal modo 

                                                 
28 O que foi pesquisado sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP foi encontrado no site 

http://www.iau.usp.br/graduacao/index.php/a-graduacao/projeto-politico-pedagogico. Neste documento não 

constam datas de publicação.  
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que os poderes públicos e os responsáveis pelo ensino pudessem atender aos anseios, não 

apenas da comunidade, como da própria região (PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO apud 

PAVESI, 1985). 

Paralelamente, o Departamento de Arquitetura e Planejamento ocupou-se em 

fornecer aos órgãos superiores da USP os elementos necessários à criação de 

um curso de arquitetura no campus de São Carlos. Em 1972, foi encaminhada 

ao Reitor uma primeira proposta de estrutura curricular para o novo curso e, 

em 1974, foi criada a Comissão de Assessoramento Didático – constituída por 

professores representantes da FAU-USP e da EESC-USP – encarregada do 

aperfeiçoamento e pormenorização do mesmo, cujo programa atendia às 

exigências do currículo mínimo federal (1969). Em 1975, o Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo elaborou um novo documento intitulado “Diretrizes 

para o Curso de Arquitetura que será instalado no Campus de São Carlos” e 

finalmente, no mesmo ano, o Conselho Universitário aprovou a criação do 

curso. Contudo, devido à situação financeira da EESC e da USP em geral, o 

Curso de Arquitetura foi efetivamente implantado apenas em 1985. Nesse 

intervalo, ampliou-se a Comissão de Estrutura Curricular, inicialmente 

constituída por membros do Departamento de Arquitetura e Planejamento, 

pela incorporação de um representante de cada um dos departamentos da 

EESC, e nomearam-se os representantes das áreas de ensino que estruturariam 

o currículo (PAVESI, 2007, p. 87). 

No momento de sua implantação o curso tinha como referência a estrutura curricular da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que fora formulada em 

1949 e atualizada em 1962. Esta era composta por três departamentos: Tecnologia, História e 

Projeto. Este último departamento está subdividido até hoje em quatro grupos de disciplinas: 

Comunicação Visual, Desenho Industrial e do Objeto, Projeto do Edifício e Planejamento 

Urbano. No CAU da EESC-USP, as áreas de ensino foram estruturadas em quatro e agrupam 

disciplinas de História, Tecnologia, Projeto e Linguagem. 

Descritas em seus objetivos pela Proposta de Implantação: a área de 

Tecnologia e Ciência congrega disciplinas de formação básica que provêm 

informações técnicas e teórico-metodológicas alicerçadas em pesquisas 

desenvolvidas na EESC; a de Representação e Linguagem visa instrumentar 

o aluno para a compreensão dos vários códigos presentes em seu campo de 

ação e para sua expressão em termos projetuais; na área de Projeto – central 

do Curso – se processa a interação entre as várias disciplinas com vista à 

resolução de problemas ligados à organização espacial: "o exercício de projeto 

comparece como fronteira de pesquisa para as diversas áreas envolvidas nele" 

(PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO, 1985, p. 13); a área de História e Teoria 

tem como objetivo identificar a Arquitetura como "fato cultural relativo a 

ambientes socioeconômicos culturais historicamente definidos" (ibid., p. 14) 

(PAVESI, 2007, p. 88). 

Em 1996, o Curso de Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP sofreu uma reestruturação 

curricular que, apesar de não ter alterado a proposta de concentração na arquitetura das 
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edificações e da cidade, promoveu consideráveis alterações na carga horária didática e na 

abordagem das quatro áreas de ensino que estruturam o curso. Tal mudança se deu de modo a 

adequar o CAU às exigências do Ministério da Educação e do Desporto, devido à Portaria nº 

1770 de 21 de dezembro de 1994. 

Em dezembro de 2010 foi aprovada, por decisão unânime, a criação do Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo (IAU) no campus de São Carlos e a partir desta data o curso de 

Arquitetura e Urbanismo passou a pertencer ao IAU: “Concentrando-se em um espaço físico 

próprio, em sua estrutura operacional o CAU_IAU compreende a participação de distintos 

Departamentos – Estruturas, Geotécnica, Hidráulica e Saneamento e Transporte – e Unidades 

– Física e Matemática” (INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, s/d, s.p.). 

A proposta didático-pedagógica do curso tem objetivo de construir um currículo 

flexível, com intuito de contemplar as características individuais dos estudantes e tornar o curso 

mais ágil e dinâmico. No estudo realizado por Alessandra Pavesi (2007), onde a pesquisadora 

entrevista antigos e atuais professores do curso de arquitetura da EESC-USP, com intuito de 

“esboçar a identidade do Curso com base tanto nos documentos de sua constituição e 

reformulação, como das perspectivas de um grupo de professores(as), alguns dos quais 

participaram de sua fundação” (PAVESI, 2007, p. 87), é possível ter uma ideia das 

características e atuação deste curso, assim como perceber como se deram as reformulações do 

currículo. Desde sua criação, como afirma Pavesi (2007), o currículo do CAU da EESC passou 

por dois planos de reestruturação:  

O primeiro originou-se das discussões sobre a implementação do Atelier e do 

TGI que culminaram no Seminário de fevereiro de 1990. Nele se 

estabeleceram as unidades temáticas que informam os perfis periódicos 

(anuais e semestrais) do curso e a implantação dos Ateliers (PAVESI, 2007, 

p. 92). 

A implantação dos Ateliers surge de modo a estabelecer maior integração entre as 

disciplinas do curso, assim como para constituir um espaço de produção projetual dentro da 

carga horária do curso. Já o Trabalho de Graduação Integrado (TGI) é obrigatório desde 1994 

atendendo à Portaria do MEC nº 1770, no entanto sempre fez parte da grade curricular do CAU-

EESC. A reestruturação de 1990 coloca a atividade de projeto como oportunidade privilegiada 

para a prática da interdisciplinaridade, representando um momento de expressão e integração 

dos conhecimentos desenvolvidos no contexto das demais disciplinas (PAVESI, 2007). 



93 

 

O segundo plano de reestruturação foi em 1996, feito pela Comissão de Coordenação 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo (CoC Arq/Urb). Esta reforma culminou na diminuição 

dos créditos/aula das disciplinas obrigatórias e a redefinição dos espaços de formação do aluno 

inserindo algumas atividades pontuais de curta duração que eram integradas ao curso com 

recortes definidos das necessidades do mesmo e das linhas de atuação nele representadas. 

Foram reforçadas as atividades multidisciplinares que priorizavam a articulação horizontal 

(seminários) e vertical (workshops), buscando a participação de profissionais ou docentes 

(PAVESI, 2007). Percebe-se nesta reformulação a ênfase na integração de conhecimentos 

pertinentes ao curso de Arquitetura e Urbanismo. Além destas propostas, este plano de 1996 

apontou algumas perspectivas futuras, tais como revisão dos conteúdos, que até 2007 ainda 

estavam pendentes (PAVESI, 2007).  

O trabalho de conclusão realizado no curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU é 

chamado de Trabalho de Graduação Integrado (TGI) e é dividido em três momentos, sendo 

estes: Introdução ao Trabalho de Graduação Integrado (60 horas e três créditos), Trabalho de 

Graduação Integrado I (240 horas e 10 créditos) e Trabalho de Graduação Integrado II (240 

horas e 10 créditos), que ocorrem nos três últimos períodos do curso, respectivamente. Antes 

de passar ao detalhamento das atividades que concernem ao TGI é preciso falar um pouco sobre 

o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP.  

O curso do IAU tem objetivo de formar profissionais arquitetos que atuem no campo 

das edificações, do urbanismo e da paisagem, estabelecendo um ambiente de reflexão e 

formação aberto, no qual a Arquitetura é considerada um fenômeno cultural cujo espectro de 

significados só pode ser adequadamente aprendido nas suas interpelações com outras formas 

expressivas de cultura. 

Embasado no tripé linguagem-social-técnica, o curso prioriza a investigação 

e a experimentação, não pretendendo o ensino de uma Arquitetura 

determinada. A estruturação do Curso busca a construção de um espaço de 

reflexão sobre uma Arquitetura capaz de dialogar com seu próprio tempo por 

meio de uma postura propositiva. Não é objetivo do Curso responder a 

problemas emergentes de um presente conhecido, mas sim capacitar os alunos 

ao exercício da profissão em um campo em constante mutação (INSTITUTO 

DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, s/d, s.p).  

No que diz respeito à proposta didático-pedagógica o CAU-IAU, procura com um 

currículo flexível “contemplar as características individuais do estudante e tornar o curso mais 

ágil e dinâmico” (INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, s/d, s.p). Além disto, esta proposta curricular considera “[...] distintos tempos 
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de formação e contempla cinco tipos de espaços no processo de formação do aluno: insumos 

obrigatórios; insumos obrigatórios pontuais (horizontais e verticais); interesses optativos; 

interesses de pesquisa; estágio” (INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, s/d, s.p). 

A estrutura do PPP também se baseia na “unidade temática, tanto no âmbito da 

articulação horizontal quanto no da vertical. Entende-se que a interdisciplinaridade deva ocorrer 

entre disciplinas e não entre campos de conhecimento” (INSTITUTO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, s/d, s.p). O conteúdo do Projeto 

Político Pedagógico do CAU-IAU é dividido em dois grandes grupos, os curriculares essenciais 

e os curriculares específicos, conforme descrito nos quadros a seguir: 

Quadro 7 - Conteúdos curriculares essenciais. 

Campo de Conhecimento: Essenciais 

Competências e Habilidades 

Teoria e História 

das Artes e 

Estética 

Conhecimento da história e das terias artísticas e da estética, enquanto aspectos 

capazes de influenciar a qualidade do projeto de arquitetura e urbanismo. 

Estudos Sociais 

Conhecimentos da filosofia e das ciências humanas e sociais, i.e., dos fatores 

econômicos, sociais, políticos e da cultura, nos aspectos vinculados à arquitetura e ao 

urbanismo, considerado o contexto local 

Estudos 

ambientais 

Conhecimento da filosofia e das ciências humanas e sociais, i. e., dos fatores 

econômicos, sociais, políticos e da cultura, nos aspectos vinculados à arquitetura e ao 

urbanismo, considerando o contexto local. 

Representação e 

expressão 

Conhecimento da geometria, nos aspectos vinculados à arquitetura e ao urbanismo – 

dimensões, proporções, escala etc. – por meio do desenho e de outros modos de 

expressão, bem como das distintas linguagens da arquitetura e do urbanismo. 

Física 

Conhecimento dos aspectos da física enquanto matéria de fundamentação em distintas 

áreas vinculadas à arquitetura e ao urbanismo, particularmente em relação às questões 

da habitabilidade. 

Matemática 

Conhecimento de aspectos da matemática enquanto linguagem e matéria de 

fundamentação a um profissional, e fundamentação em duas distintas áreas vinculadas 

à arquitetura e ao urbanismo em relação às questões de projeto.  

História e teoria 

da arquitetura, do 

urbanismo e do 

paisagismo 

Do conhecimento da história e das teorias da arquitetura, do urbanismo e do 

paisagismo, envolvendo o contexto histórico da produção teórica, tecnológica e 

projetual, abrangendo os aspectos de fundamentação conceitual, metodológica e de 

resolução construtiva. 

Projeto 

Capacidade de conceber e desenvolver projetos urbanos, de arquitetura e paisagismo 

que considerem devidamente: aspectos físicos e tecnológicos; dos sistemas estruturais 

e construtivos; dos materiais empregados e de sua materialidade; de estudos, análises e 

planejamento de intervenções; de infra-estrutura urbana; dos processos de 

planejamento urbano; das questões ambientais; e referentes a compatibilização entre 

normas e legislação e racionalização da construção. 

Tecnologia das 

construções 

Habilidade para desenvolver soluções projetuais que contemplem novas técnicas e a 

adequação de tecnologias existentes; conhecimentos dos processos e dos sistemas e 

sub-sistemas construtivos dos processos de industrialização e racionalização da 

construção. 

Sistemas 

estruturais 

Domínio da concepção estrutural de um projeto; conhecimento adequado dos sistemas 

estruturais e de estabilidade das construções.  
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Conforto 

ambiental 

Domínio de aspectos da habilidade, das edificações e do ambiente urbano, como um 

dos condicionantes da forma e da organização do espaço, particularmente de questões 

acústicas, energéticas, lumínicas e térmicas. 

Leituras 

topográficas 

Capacidade de leitura de cartas, por meio do domínio de aspectos da topografia, da 

topologia, da aerofotogrametria e da foto-interpretação, nas questões vinculadas à 

arquitetura e ao urbanismo. 

Informática 

Conhecimento da linguagem da informática, de seus sistemas de representação do 

objeto e do tratamento da informação nas aplicações afeitas à arquitetura e ao 

urbanismo. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo, s/d. 

Quadro 8 - Conteúdos curriculares específicos. 

Campo de Conhecimento: Específicos 

Habilidades e Competências 

Planejamento Urbano e Territorial 

Habilidade no desenvolvimento de estudos, análises e 

intervenções no espaço urbano, metropolitano e regional, 

considerando aspectos do processo de planejamento e a 

infraestrutura urbana e regional. 

Preservação e Restauro 

Conhecimento da teoria e das possibilidades tecnológicas para 

concepção e resolução de projetos de restauro, conservação e 

recuperação de edificações e conjuntos urbanos pertencentes ao 

acervo construído e ao patrimônio cultural. 

Métodos de Pesquisa 
Domínio de métodos e processos de investigação necessários à 

arquitetura e ao urbanismo. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo, s/d. 

A integralização do currículo do CAU-IAU pode ser feita em cinco anos e compreende 

atividades tais como: aulas, interesses optativos e laboratoriais, pesquisas temáticas, viagens 

didáticas de campo a obras, conjuntos, instituições de gestão da cidade e cidades fundamentais, 

estágio e trabalho de graduação integrado. O aluno deve cursar no mínimo 10 créditos trabalho 

(300 horas) em estágio supervisionado, assim como, no mínimo 24 créditos em disciplinas 

optativas de livre escolha (Tabela 6), sendo consideradas também as disciplinas de Viagens 

Técnicas de Arquitetura. Além disto: 

Desde que a estrutura curricular considera, para a distribuição de seus 

conteúdos, distintos tempos e espaços de formação, pode-se atentar para a 

sistematização de atividades pontuais (descontínuas) de tempos curtos, 

integradas ao Curso com recortes definidos a partir das necessidades do 

mesmo e das linhas de atuação nele representadas. Trata-se de atividades 

multidisciplinares que devem priorizar a articulação horizontal (seminários) e 

vertical (workshops), buscando sempre a participação de profissionais, ou 

docentes, de destacada atuação, não integrante dos quadros do curso 

(INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, s/d, s.p.). 
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Como exposto, o trabalho de conclusão realizado no curso de Arquitetura e Urbanismo 

do IAU é chamado de Trabalho de Graduação Integrado (TGI) e divide-se em três momentos29: 

a Introdução ao Trabalho de Graduação Integrado, Trabalho de Graduação Integrado I e 

Trabalho de Graduação Integrado II.  

Tabela 6 - Informações básicas do currículo do CAU do IAU-USP. 

Carga Horária Aula Trabalho Subtotal 

Obrigatórias 3075 2370 5445 

Optativas Livres 360 0 360 

Optativas Eletivas 0 0 0 

Total 3435 2370 5805 (estágio 300) 

Fonte: Disponível em: 

<https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=99&codcur=99001&codhab=0&tip

o=N.> Acesso em: 14 mai. 2015 

A disciplina de Introdução ao Trabalho de Graduação Integrado I é o momento em que 

são vistas as metodologias de pesquisa científica que poderão ser aplicadas ao trabalho de 

graduação e é o momento em que ocorre o início da problematização do futuro TGI, ou seja, é 

desenvolvido o quadro teórico/metodológico para a elaboração do trabalho. Esta disciplina 

inicia o levantamento e o desenvolvimento dos temas e, em paralelo a isto, é eleito o universo 

projetual que será trabalhado. 

Em consulta ao site da Universidade de São Paulo (https://uspdigital.usp.br) foi possível 

perceber que existem os programas das disciplinas TGI I e TGI II, mas estes são iguais, não 

evidenciando atividades básicas de uma ou da outra disciplina. Foi necessário consultar 

professores do curso30 para que houvesse um entendimento melhor da divisão das atividades 

realizadas em cada uma das disciplinas supracitadas.  

O TGI I diz respeito ao início da elaboração do anteprojeto e seu programa resumido é 

de projeto arquitetônico individual, hierarquizando suas diferentes fases. O trabalho deve ser 

um projeto arquitetônico ou deve estar envolvido nas áreas de pesquisa referentes à atividade 

projetual. Neste momento, ao contrário dos cursos das outras universidades já se dá início ao 

desenvolvimento do trabalho final, sendo que é enfatizada a realização de pesquisas que darão 

apoio ao projeto arquitetônico, como visitas técnicas, estudo de referências projetuais, estudos 

do terreno, entre outros. A expectativa é que durante o TGI I haja uma maior delimitação da 

                                                 
29 Se o aluno estiver regular no curso pode-se dizer que o TGI se inicia no quarto ano com a Introdução ao Trabalho 

de Graduação Integrado e é finalizado no quinto ano com Trabalho de Graduação Integrado I e II. 
30 Foi realizada uma entrevista não estruturada por e-mail para saber as exigências relativas ao Trabalho de 

Graduação Integrado. 
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temática e do recorte projetual, conteúdo que deve ser apresentado ao final como estudo 

preliminar. 

Por fim, há o Trabalho de Graduação Integrado II que ocorre no último período do curso 

e é o momento em que há a consolidação crítica e projetual, cuja síntese é expressa em um 

anteprojeto, produto final de todo este processo que se inicia na Introdução ao TGI. Em todos 

os três momentos há sempre a articulação entre a prática projetual e a reflexão crítica, que 

procura desdobrar as relações entre a formação prática e o estado da arte do campo disciplinar 

da arquitetura e urbanismo. É válido saber ainda que a orientação dos estudantes é realizada por 

uma equipe multidisciplinar chamada Comissão de Acompanhamento Permanente (CAP), ou 

seja, não há apenas um orientador por aluno, mas um regime de coorientação que conta com 

professores alocados na disciplina Trabalho de Graduação Integrado e professores externos a 

esta. Os temas escolhidos pelos alunos são discutidos com estes e a única restrição diz respeito 

ao caráter do trabalho, que deve ser, obrigatoriamente, um projeto arquitetônico, paisagístico 

ou urbanístico.  

Com esta abordagem didático-pedagógica, o curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-

USP busca atingir seu objetivo que é de formar profissionais capacitados a desenvolver 

atividades multidisciplinares e capazes de responder as diferentes questões do campo de 

trabalho e conscientes de seu papel na sociedade, capazes de evoluir como arquitetos de forma 

constante. 

4.4 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP e suas Normas Para os 

Trabalhos Finais de Graduação 

Dentre os cursos de Arquitetura e Urbanismo elencados para fazer parte do corpo 

analítico da pesquisa, o da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), São Paulo, é o 

mais recente. O CAU-UNICAMP teve suas atividades iniciadas em 1999, formando sua 

primeira turma em 2004, e caracteriza-se por ser um curso noturno com seis anos de duração, 

ofertando 30 vagas com entradas anuais: 

O regime da matrícula é semestral. O prazo mínimo para integralização do 

curso é de 12 semestres e, o máximo é de 18 semestres. Para integralização do 

curso o aluno deverá cursar 306 créditos, em um total de 4620 horas, das quais 

4590 horas são de atividades presenciais e 30 horas de atividades à distância 

(CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 8). 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP está inserido na FEC - Faculdade 

de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP. Esta foi criada em 1969, 



98 

 

denominada então de Faculdade de Engenharia de Limeira, em Limeira (SP), cidade localizada 

a 50 km do campus central da UNICAMP, em Campinas, com o curso de Engenharia Civil. 

Somente 20 anos depois, a faculdade teve suas atividades transferidas para o campus central, 

instalando-se próxima às demais unidades da área tecnológica da Universidade (CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010). A partir desta mudança passou a ser 

denominada Faculdade de Engenharia Civil (FEC). 

Essa mudança foi bastante benéfica, pois estimulou a integração de alunos e 

professores com a comunidade científica e universitária como um todo e 

propiciou oportunidade para a implantação do curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, assim como os programas de pós-graduação 

(CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 3). 

Somente em 1997, por meio da Deliberação CONSU-A-15/1997, foi criado o curso de 

Arquitetura e Urbanismo na UNICAMP, que teve suas atividades iniciadas em 1999. Foi neste 

ano que a FEC inaugurou seu primeiro prédio de aulas e em 2002 implantou o curso de 

doutorado com quatro áreas de concentração. A partir de 2003 o nome da Faculdade foi 

novamente alterado para Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. 

Além dos cursos de graduação, atualmente a Faculdade possui dois programas 

de pós-graduação, ambos com mestrado e doutorado e recomendados pela 

CAPES: um em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, com uma área de 

concentração; e o de Engenharia Civil, com cinco áreas de concentração. A 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo oferece 

periodicamente cursos de extensão e especialização nos temas correlatos aos 

cursos que possui (CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-

UNICAMP, 2010, p. 3). 

Atualmente o conjunto de instalações físicas da FEC é formado por salas de aulas 

teóricas, ateliês de projeto, auditório, salas de informática, gabinete de docentes, salas de estudo 

e acervo, administração e laboratórios de ensino e de pesquisa. 

Conta também com a Coordenadoria de Projetos – CProj, que desenvolve 

projetos de engenharia e de arquitetura para a UNICAMP e comunidades 

externas, composto por arquitetos, engenheiros, tecnólogos, alunos-

estagiários, com a participação e coordenação dos professores da unidade 

(CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 3). 

Desde o início, o currículo do CAU privilegiou a inter-relação entre o homem e seu 

ambiente natural e social, procurando formar profissionais generalistas capacitados técnica e 

teoricamente para o exercício de habilidades específicas de projeto. Além disto, por ter sido 

criado após a portaria nº 1770, de 21 de dezembro de 1994, do Ministério da Educação e do 

Desporto, “o curso AU/UNICAMP, desde a sua criação, tem procurado atender à legislação 
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vigente no país, no Estado de São Paulo e às recomendações dos especialistas da área de 

Arquitetura e Urbanismo no tocante a garantir a qualidade do ensino ministrado” (CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 8).  

A estrutura curricular foi distribuída em um curso noturno com duração de seis anos que 

se articula vertical e horizontalmente, e no qual: 

As disciplinas de teoria e projeto, presentes em todos os semestres do curso, 

são o ambiente de investigação e aplicação desta síntese do conhecimento, 

através de um processo gradual e integrado de aquisição de conhecimento e 

de complexidade do projeto arquitetônico e urbanístico [...]. 

Para formar o profissional de ampla capacidade técnica e teórica que se 

pretende o projeto pedagógico do curso AU/UNICAMP investe no 

desenvolvimento de habilidades e domínios em distintos campos do 

conhecimento acadêmico. Essa formação inter e multidisciplinar é 

possibilitada, dentre outras maneiras, por meio da interação entre as 

faculdades e institutos da Unicamp que atuam no curso AU/UNICAMP: a 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), o Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), o Instituto de Artes (IA). A 

formação promovida pelos docentes destes institutos é complementada por 

professores vinculados ao Instituto de Matemática, Estatística e Computação 

Científica (IMECC) (CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-

UNICAMP, 2010, p. 10). 

Nas disciplinas de teoria e projeto são abordados temas relevantes, diversas variáveis de 

projeto e seu impacto na sociedade e meio ambiente. Além das aulas teóricas, o CAU da 

UNICAMP prevê outras atividades e procedimentos didáticos importantes para o 

desenvolvimento do aprendizado, tais como: trabalhos supervisionados, atividades extraclasse, 

pesquisas, monitorias, intercâmbios universitários, integração com a pesquisa e estágio docente, 

atividades complementares e extensões universitárias. O elenco das disciplinas de projeto é 

enfatizado e respaldado pelas demais disciplinas, nas quais vale ressaltar as de informática 

aplicada ao projeto. 

É sabido que os métodos de representação tridimensional digital vieram se 

somar às diferentes formas de expressão tradicionalmente utilizadas no 

processo de projeto, como o desenho, os modelos físicos e a própria 

representação tridimensional do edifício. Estas novas formas de expressão são 

os atuais instrumentos de ligação entre a concepção formulada pelos arquitetos 

e urbanistas e a materialização do edifício. Os modelos tridimensionais 

digitais introduziram outro modo de realizar esta tradução, em que a realidade 

virtual e os recursos de fotorrealismo permitiram a melhor interação e 

percepção dos espaços a serem construídos. O curso AU/UNICAMP apoia-se 

também no uso de modelos tridimensionais físicos como um importante 

instrumento de aprendizagem. Para tanto, faz uso de maquetes produzidas 

manualmente e também aquelas produzidas através de modernos 

equipamentos de prototipagem. (CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 22-23). 
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As atividades do curso, quando práticas ou experimentais, são desenvolvidas 

individualmente ou por grupo de 2 e 3 alunos por professor: “Para garantir que tal se dê de 

maneira satisfatória e garantir a qualidade do curso AU/UNICAMP, mantém-se a seguinte 

relação entre docentes e discentes: 1:30 nas aulas teóricas; 1:15 nas aulas de projeto e, 1:3 no 

Trabalho Final de Graduação – TFG” (CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-

UNICAMP, 2010, p.23).  

O Trabalho Final de Graduação do CAU/UNICAMP foi normatizado em 2003, ano em 

que os alunos da primeira turma estavam cursando o quinto ano. Tais normas vêm sofrendo 

modificações constantes e, no Projeto Pedagógico, o Trabalho Final de Graduação é 

apresentado como um momento significativo na formação acadêmica do aluno, “[...] uma 

oportunidade de recapitular o conhecimento adquirido e, no desenvolvimento do trabalho, 

constatar e explorar a interdisciplinaridade de seus conteúdos” (CURSO DE ARQUITETURA 

E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 35). Desta maneira, o estudante deve mostrar autonomia 

como projetista, “[...] ser capaz de identificar e desenvolver um programa em sua condição 

urbana/social e concretizá-lo como proposta arquitetônica” (CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 35). 

É preciso saber que o desenvolvimento do TFG na UNICAMP é composto por três 

disciplinas que totalizam 30 créditos, sendo estas: 

HH810 Metodologia e Técnicas de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo – 

disciplina de 6 créditos, oferecida no 10º semestre do curso, tem como ementa: 

Métodos de trabalho em pesquisa científica. Definição e desenvolvimento do 

objeto de estudo, crítica bibliográfica e desenvolvimento. Subsídios para 

elaboração do Trabalho Final de Graduação (TFG) em Arquitetura e 

Urbanismo; 

AU001 Projeto de Graduação I – disciplina de 10 créditos, oferecida no 11º 

semestre do curso, tem como ementa: Projeto arquitetônico e de desenho 

urbano complexo com abordagem interdisciplinar. Sequência completa das 

etapas de projeto profissional: estudos preliminares, análise de programa 

funcional, definição de partido, anteprojeto, maquetes de estudo, plano de 

massa para implantação na malha urbana. 

AU020 Projeto de Graduação II – disciplina de 14 créditos, oferecida no 12º 

semestre do curso, tem como ementa: Projeto arquitetônico e de desenho 

urbano complexo com abordagem interdisciplinar. Desenvolvimento do 

Projeto de Graduação I. Projeto executivo, detalhamento de acabamento, 

maquetes de apresentação, memorial (CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 35). 

As disciplinas AU001 – Projeto de Graduação I e AU020 – Projeto de Graduação II são 

semestrais, mas o desenvolvimento do TFG é gradual e contínuo, sendo finalizado apenas ao 

final do segundo semestre, na presença de uma banca formada pelo orientador, um docente 

arquiteto e urbanista pertencente aos quadros da UNICAMP e um profissional da área externo 
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à instituição. Assim, além da divisão em disciplinas, a dinâmica do TFG pode ser desmembrada 

em 6 fases, como pode ser percebido na Figura 11. Para orientar os trabalhos foram 

estabelecidos alguns objetivos que deveriam ser cumpridos pelos alunos: 

No 1º semestre, na disciplina AU001 espera-se que eles em um primeiro 

momento definam o tema, o local de estudo, a legislação pertinente, a 

bibliografia relativa ao tema. Em um segundo momento, após as leituras, 

discussões com os docentes, os estudantes devem apresentar o Memorial 

relativo ao seu trabalho, composto por: objetivos, justificativa, argumentos 

teóricos, programa, referências projetuais iniciais e, dependendo da escala do 

projeto, croquis iniciais e maquete de estudo. Em um terceiro momento o 

estudante deverá apresentar o Memorial e o Estudo Preliminar, que espelhe 

um partido arquitetônico sólido. Durante esse processo, aulas são ministradas, 

palestras são proferidas, grupos de trabalho são organizados (CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 35). 

No CAU/UNICAMP há uma Comissão do TFG que é formada pelo coordenador da 

graduação e por todos os professores orientadores de Trabalho Final de Graduação do ano 

corrente. Este grupo é responsável por nortear os trabalhos dos estudantes, definir objetivos e 

avaliar casos excepcionais. 

Figura 11 - Dinâmica do TFG no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP. 

 

Fonte: Curso de Arquitetura e Urbanismo-Unicamp, 2010. 
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Todo ano a Comissão revê as normas do TFG e edita um caderno que é entregue aos 

discentes no início do semestre. Para garantir a qualidade dos Trabalhos Finais de Graduação, 

o CAU/UNICAMP determinou que: 

- O TFG será um trabalho de cunho projetual, desenvolvido individualmente, 

devendo estar de acordo com as atribuições profissionais dos arquitetos e 

urbanistas; - A relação entre orientador e orientados será de 1:3, no máximo 

1:5, salvo exceções; - O aluno do TFG será orientado por um docente arquiteto 

e urbanista pertencente aos quadros do curso AU/UNICAMP. Porém, 

recomenda-se que o aluno tenha assessorias com os demais docentes do curso;  

- O tema será de livre escolha do aluno. Porém, sua pertinência em relação aos 

objetivos gerais do curso AU/UNICAMP será avaliada pela Comissão do TFG 

(CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 35). 

Quanto à avaliação dos Trabalhos Finais de Graduação, o Projeto Pedagógico informa 

que esta é estruturada em quatro fases: Concepção, Conceitualização/Metodologia, 

Construtibilidade e Representação.  

Na Concepção os estudantes devem entender a importância das variáveis de projeto 

arquitetônico na configuração final dos espaços; entender a arquitetura como uma manifestação 

cultural; estabelecer critérios claros para o dimensionamento do espaço, dominar o instrumental 

arquitetônico suficiente para trabalhar a expressão formal das edificações, seus interiores e 

exteriores; qualificar os diferentes espaços em função das atividades previstas e criar 

articulações adequadas entre eles; compreender os limites e a importância da esfera privada, 

coletiva e pública dos espaços; propor diferentes possibilidades projetuais de dispositivos de 

proteção ou de potencialização dos efeitos dos fatores climáticos, assim como dominar os 

princípios de conforto ambiental. Na parte de Conceitualização/Metodologia o estudante deve 

analisar criativamente o perfil do homem contemporâneo, para assim entendê-lo como atual 

usuário do espaço a ser projetado; analisar criticamente o conjunto de variáveis expostas no 

programa de necessidades, objetivando relacioná-las satisfatoriamente em torno de uma ideia 

central; situar suas propostas projetuais no contexto da história e relacioná-las às atuais 

tendências arquitetônicas; e representar graficamente o processo e a metodologia adotada para 

desenvolver sua proposta. No que diz respeito à Representação, os alunos devem usar 

corretamente as normas de desenho técnico, utilizando seus códigos corretamente, por meio de 

programas e métodos adequados, para transmitir as informações referentes ao projeto de 

maneira clara e objetiva; expressar graficamente os conceitos básicos do projeto de arquitetura; 

e desenvolver graficamente um anteprojeto completo de arquitetura e desenhos de expressão 

gráfica adequada ao tema e objeto de estudo. Sobre a Construtibilidade, os discentes devem 

dominar noções básicas de estruturas; definir critérios para a escolha dos materiais que 
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comporão os elementos da construção; diferenciar sistemas construtivos artesanais de sistemas 

industrializados (ou pré-fabricados) e esboçar critérios de escolha e de composição entre eles 

(CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO-UNICAMP, 2010, p. 36-38). Este tópico a 

respeito da construtibilidade é considerado aqui de suma importância para o desenvolvimento 

da tese e entendimento dos trabalhos dos estudantes do CAU/UNICAMP. Dentre os cursos 

selecionados como objeto de pesquisa, o da UNICAMP é o único que, além de dar um conteúdo 

mínimo, fala sobre a questão da construtibilidade, ou seja, escolha de materiais e questões 

estruturais. 

4.5 Semelhanças e Diferenças entre as Normas para Trabalhos Finais de Graduação 

das Escolas de Arquitetura e Urbanismo 

Pelo exposto, pode-se perceber a distinção entre os Trabalhos de Curso (TC) de cada 

uma das Instituições de Ensino Superior que fazem parte da pesquisa, conforme foi resumido 

na Tabela 7, abaixo. Como mostrado, a UFRN e UFPB têm TFG desenvolvidos em dois 

momentos, sendo iniciados em uma disciplina durante o penúltimo semestre do curso. A UFRN 

e UFPB ainda se assemelham pelo fato de que, no primeiro momento de desenvolvimento – 

Introdução ao Trabalho Final de Graduação no caso da primeira, e Trabalho de Conclusão de 

Curso I, no caso da segunda instituição – são realizados os planos de trabalho do que deverá ser 

desenvolvido no semestre seguinte, sem haver o início da atividade projetual propriamente dita, 

ocorrendo apenas uma investigação sobre o tema que será abordado no semestre seguinte. 

Já os Trabalhos de Curso do IAU-USP e UNICAMP são desenvolvidos em três 

momentos. No caso da primeira instituição: Introdução ao Trabalho de Graduação Integrado, o 

Trabalho de Graduação Integrado I (TGI I) e Trabalho de Graduação Integrado II (TGI II). No 

primeiro momento, são trabalhadas as metodologias de pesquisa que poderão ser aplicadas nos 

dois momentos posteriores. Na USP, o Trabalho de Graduação Integrado I, desenvolve-se o 

quadro teórico/metodológico para a elaboração do trabalho e início da elaboração do 

anteprojeto. Já no TGI II, chega-se à consolidação crítica e projetual e é desenvolvido um 

anteprojeto que é o produto da atividade. Diferente das outras três Universidades, nas quais a 

orientação dos trabalhos é realizada por apenas um professor orientador ou um professor 

orientador e um coorientador, os Trabalhos de Curso do IAU-USP têm orientação 

multidisciplinar, ou seja, os estudantes recebem orientações de um grupo formado por 

professores das diferentes áreas inerentes à Arquitetura e ao Urbanismo e que formam uma 

Comissão de Avaliação Permanente.  
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No caso da UNICAMP, os Trabalhos de Curso, chamados de Trabalhos de Graduação, 

também são desenvolvidos em três momentos, sendo o primeiro denominado Metodologia e 

Técnicas de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, no qual são vistos métodos de pesquisa 

científica. Os dois momentos seguintes são denominados Trabalho de Graduação I e Trabalho 

de Graduação II, sendo que no primeiro desenvolve-se um projeto arquitetônico e de desenho 

urbano complexo e com abordagem multidisciplinar. Neste momento, já são iniciados os 

estudos necessários ao desenvolvimento do projeto que será apresentado ao final da atividade 

e devem ser realizados os estudos preliminares, análise de programa funcional, definição de 

partido, anteprojeto, maquetes de estudo e plano de massa para implantação na malha urbana. 

Na sequência, no Trabalho de Graduação II, os concluintes devem continuar a desenvolver seus 

trabalhos, mas agora os refinando chegando ao projeto executivo, detalhamento de acabamento, 

maquetes de apresentação e memorial. 

Tabela 7 - Comparação entre as características das quatro escolas. 

Característica/Escola UFRN UFPB IAU/USP UNICAMP 

TFG desenvolvido em dois momentos X X   

TFG desenvolvido em três momentos   X X 

Orientador e coorientador (quando necessário) X X  X 

Orientação por um grupo de docentes   X  

Maior liberdade gráfica   X X 

Maior carga textual e detalhamento gráfico X X   

Textos e desenhos apresentados essencialmente em 

painéis 
  X X 

Fonte: Elaborado pela autora baseada em informações dos TFG (2018). 

Levando em consideração o que foi percebido no tocante às normas referentes aos 

Trabalhos de Curso de cada escola de Arquitetura e Urbanismo, foi possível entender as 

diferentes naturezas de TFG encontrados nas escolas consultadas, especialmente no que diz 

respeito aos conteúdos, assim como tratamento do material final. Foram percebidos trabalhos 

em diferentes níveis de detalhamento. Nas duas escolas da região Nordeste, os TFG consultados 

apresentam uma maior carga textual e, em alguns casos, um melhor detalhamento gráfico. Nas 

duas escolas da região Sudeste, percebeu-se uma liberdade gráfica maior e textos bastante 

diretos e, que em alguns casos, até pecavam em não dar algumas informações essenciais sobre 

as propostas arquitetônicas (dimensões do terreno, área total do projeto, principais materiais 
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utilizados, entre outras informações). Nestas duas últimas instituições, percebeu-se ainda que 

os autores trabalham bastante com painéis onde são sintetizadas as informações sobre os 

trabalhos e que os textos dos volumes escritos são os mesmos apresentados nos painéis.  

O capítulo seguinte irá apresentar as análises e discussões sobre os projetos selecionados 

como amostra da tese. 



106 

 

5. A POÉTICA DO PROJETO: ANÁLISE DOS TFG EM 

ARQUITETURA E URBANISMO 

Neste capítulo, são apresentadas as análises e discussões a respeito dos trabalhos de 

curso considerados no âmbito dessa tese para fins de estudo de caso sobre as características da 

materialidade de projetos arquitetônicos desenvolvidos em Trabalhos Finais de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. Para tanto, foram inicialmente preenchidas as fichas de análise 

referentes aos trabalhos selecionados e, posteriormente, foi realizada a tabulação dos dados e 

informações coletados. Em seguida, esses dados foram analisados à luz da literatura tomada 

como referência para esse estudo. É preciso ressaltar que os trabalhos citados no texto serão 

identificados de acordo com a nomenclatura utilizada nas fichas de análise, conforme 

apresentado em capítulo anterior, garantindo o anonimato dos autores. 

Para uma melhor organização da apresentação, os resultados serão mostrados seguindo 

a sequência da maneira pela qual os dados foram apreciados nas fichas de análise. Inicialmente, 

serão exibidas as características gerais das propostas e, em seguida, as questões relativas à 

materialidade arquitetônica (ver ficha de análise no Apêndice A). Estas últimas foram divididas 

em três partes, sendo a primeira sobre o sítio de implantação e suas preexistências, ou seja, se 

o autor dos trabalhos trata de apresentar as características dos elementos do entorno, da 

vegetação, do clima e da topografia; a segunda sobre potenciais construtivos de combinação 

entre técnicas, materiais e sistemas construtivos, ou seja, se o autor demonstra e dá os motivos 

da escolhas do sistema construtivo predominante, do sistema estrutural escolhido e principais 

materiais utilizados; e a terceira, de modo a complementar a segunda parte, tratou de procurar 

no discurso dos autores se houve a interferência do contexto construtivo local na escolha desses 

materiais e sistemas como soluções de projeto. 

Serão apresentados inicialmente os resultados do CAU-UFRN, seguidos daqueles 

relativos ao CAU-UFPB, CAU-UNICAMP e, por fim, ao curso de Arquitetura e Urbanismo do 

IAU-USP.  

5.1 A análise dos Trabalhos Finais de Graduação do CAU-UFRN 

5.1.1 Características gerais dos Trabalhos Finais de Graduação analisados 

Conforme explicitado anteriormente, no CAU-UFRN, foram consultados 21 Trabalhos 

Finais de Graduação que continham imagens e textos referentes a projetos arquitetônicos 
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desenvolvidos pelos estudantes em seu último semestre de curso, no período contemplado nessa 

pesquisa. Os TFG foram escolhidos por meio de amostra aleatória simples, contabilizando 

22,86% da amostra total utilizada nesta tese. Os trabalhos foram distribuídos ao longo do 

intervalo de tempo da amostra, resultando no que é demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 8 - Distribuição dos TFG da UFRN por ano. 

Trabalhos Finais de Graduação da UFRN 

ANO Nº de trabalhos % 

2009 04 19,04 

2010 03 14,28 

2011 04 19,04 

2012 05 23,80 

2013 05 23,80 

Total  21 100 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

Para a escolha dos trabalhos, foi realizado um sorteio dentre aqueles armazenados e 

disponíveis na Biblioteca Setorial do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, hoje 

denominada Biblioteca Prof. Dr. Marcelo Bezerra de Melo Tinôco (In Memoriam), na qual os 

TFG estão armazenados em CD-Room, separados por ano de indexação no sistema. Esta forma 

de organização em alguns momentos foi problemática, pois a data constante na capa do CD em 

alguns casos não correspondia ao ano de formatura do egresso, mas sim ao período de entrega 

do volume da biblioteca. Vala relembrar que, da lista geral, foram excluídos os trabalhos de 

teoria e história, e de projeto ou planejamento urbano. 

Na parte inicial da ficha, foram anotadas as informações gerais sobre os trabalhos, onde 

é possível ter uma visão geral de cada um. Verificou-se que os projetos de arquitetura assim 

selecionados foram todos de grande porte, com mais de 500m². Os temas predominantes foram 

relacionados à cultura, lazer e hospedagem. Não foram analisados trabalhos com tema 

residencial, não por um motivo específico, mas, provavelmente, por estes serem em menor 

número dentre os temas escolhidos em Trabalhos Finais de Graduação e, assim sendo, não 

apareceram entre os trabalhos sorteados. Quanto ao porte dos projetos arquitetônicos, entende-

se que este resultado era esperado, pois, por se tratar de TFG, os estudantes tendem a escolher 

trabalhar com projetos um pouco mais complexos e com um porte maior. Vale salientar que 

esta complexidade não necessariamente tem relação com o porte do trabalho.  

Além destas informações, foi possível verificar que os projetos em sua maioria (52,38%) 

foram desenvolvidos em mais de um bloco, contra 47,62% desenvolvidos em apenas um bloco 

edilício. Todos os projetos selecionados foram projetados com 2 a 4 pavimentos, não sendo 
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identificados prédios com grandes alturas. As informações sobre estes três itens – porte da 

edificação, quantidade de blocos e quantidade de pavimentos – foram verificadas, em sua 

totalidade, consultando-se as pranchas de desenhos, visto que, nos textos descritivos das 

propostas, os estudantes pouco citavam as características gerais das edificações. 

Ainda nesta primeira parte da ficha, foi possível verificar a localidade em que os projetos 

arquitetônicos se inseriam. A maioria foi proposta na própria cidade de Natal/RN, 

correspondendo a 13 (61,90% do total dos trabalhos). As demais propostas utilizavam como 

sítio de implantação outras localidades do Rio Grande do Norte – Parnamirim, Mossoró, 

Macaíba, Touros, Barra do Cunhaú, Serra de São Bento, Carnaúba dos Dantas, Litoral de 

Guamaré – contando com uma proposta cada. 

É importante ressaltar que as informações sobre os projetos foram identificadas tanto 

em textos quanto nas pranchas de desenho apresentadas pelos formandos. Isto pode ser 

exemplificado na imagem retirada do TG17-2013_UFRN, a seguir, a qual é bastante ilustrada 

e possui informações a respeito dos materiais utilizados no próprio desenho. 

Figura 12 - Imagem do Corte do TG17-2013_UFRN. 

 

Fonte: TG17-2013_UFRN. 

5.1.2 Caracterização do Sítio de Implantação e Preexistências 

• Sobre o Entorno e a Relação de Continuidade entre Projeto Arquitetônico e o 

que o cerca 
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Neste primeiro item da ficha de análise, foram abordadas questões sobre o entorno, 

sobre a relação de continuidade entre edificação e entorno31 imediato da edificação, clima, 

vegetação e topografia. Inicialmente, verificou-se sobre a existência ou não de dados sobre o 

entorno dos projetos. Constatou-se que todos os trabalhos forneceram tais informações, sendo 

76,19% dos projetos idealizados para áreas urbanas, 19,04% em meio rural e um dos trabalhos 

analisados (4,77%) se tratava de uma proposta a ser instalada em alto mar, como demonstrado 

a seguir: 

A plataforma onde será proposto o projeto de reuso, é a chamada PAG-2, 

Plataforma de Agulha 2, propriedade da Petrobrás. Esta plataforma está 

localizada na Bacia Potiguar, no Campo da Agulha, no litoral da cidade de 

Guamaré, a aproximadamente 27 km da costa (TG20-2012_UFRN). 

A respeito da continuidade com o entorno, foi possível perceber que alguns dos 

trabalhos consideraram a continuidade visual e de percurso nos projetos. Neste ponto, por meio 

de textos e, principalmente, imagens, procurou-se verificar se notava-se a continuidade visual, 

ou seja, se a edificação não destoava do entorno (foram consideradas formas, materiais, cores, 

texturas e porte da edificação), no que diz respeito ao impacto visual causado; e a continuidade 

de trajeto, levando em consideração se a edificação se fechava para si mesma ou se essa se 

mostrava permeável ao percurso dos usuários e pedestres. Do total de trabalhos, 52,38% 

apresentaram tal continuidade e 47,62% não apresentaram. Os estudantes que demonstraram 

continuidade em seus projetos normalmente explicitaram porque o fizeram ou quais soluções 

foram utilizadas para tal. 

Quando se fala em continuidade de percurso, vale salientar que, em grande parte dos 

projetos, essa pôde ser percebida visualmente. A Figura 13 demonstra um dos trabalhos em que 

a proposta apresentada não apresentava continuidade entre a edificação e o meio de inserção, 

pois a edificação fecha-se ao entorno. 

                                                 
31 Ao tratarmos de entorno leva-se em consideração aquilo que circunda a edificação, ou seja, seu entorno imediato, 

sua circunvizinhança, aquilo que tem mais proximidade com o sítio de implantação. Neste sentido levam-se em 

consideração as características referentes à vegetação, ao clima no local do terreno, a topografia do terreno e de 

sua vizinhança e os critérios de continuidade entre entorno e edificação que foram adotados pelo autor da proposta.  
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Figura 13 - Exemplo em que não há continuidade de percurso. 

 

Fonte: TG7-2011_UFRN. 

Houve também os casos em que a pretensão de dar ideia de continuidade era identificada 

nos textos, especialmente pela utilização do conceito de jardim aberto aos transeuntes da 

vizinhança, como é exemplificado no trecho a seguir: 

Destaque foi dado à praça, que se integra ao espaço público e age como 

elemento convidativo [...] Não há fechamento em torno de uma porção da 

praça, para que ela se integre com a rua e tenha um aspecto público e possa 

ser usada livremente tanto por usuários do centro quanto moradores das 

proximidades ou transeuntes (TG14-2013_UFRN).  

Ainda no que concerne à questão de continuidade, mas agora visual, é possível perceber 

na citação do trabalho a seguir a intenção de mantê-la quando este afirma que o partido adotado 

tem a intenção de integrar a edificação ao entorno, ou seja, manter a continuidade visual do 

sítio: 

O partido arquitetônico do Museu de Arqueologia baseia-se nas diretrizes 

definidas para alcançar o conceito geral: “Lajedo”. A partir dessas diretrizes 

projetuais foram desenvolvidas volumetrias, plantas, estrutura, e demais 

sistemas da edificação. O partido arquitetônico, portanto, pode ser definido 

como um bloco desconstruído de tijolo cerâmico, energeticamente eficiente, 

com ângulos e inclinações diversos, tornando-se parte integrante da paisagem 

(TG17-2013_UFRN). 

Neste ponto sobre a continuidade, também vale destacar o TF13-2012_UFRN, onde se 

percebe que a continuidade, tanto de percurso, quanto a visual, foi pensada desde o início da 

concepção projetual. Isto foi evidenciado tanto na imagem apresentada a seguir, quanto nos 
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textos da autora, que afirma a intenção de manter uma “linguagem estética” (TG13-

2012_UFRN, p. 66).  

Figura 14 - Exemplo em que a autora considerou a continuidade e permeabilidade. 

 

Fonte: TG13-2012_UFRN. 

Já um caso em que não se observou continuidade de trajeto e visual foi na edificação 

proposta no TG18-2013_UFRN. Neste projeto, destaca-se a maneira como este se fecha ao 

transeunte, perceptível pelas imagens disponibilizadas, assim como no texto do autor, em que 

não menciona estratégias para manter continuidade de trajeto e visual.  

Figura 15 - Exemplo em que não foi considerada a continuidade entre a edificação e o 

entorno. 

  

Fonte: TG18-2013_UFRN. 

A consideração sobre as questões de continuidade foi importante para averiguar se os 

estudantes tinham esta preocupação. Voltamos aqui ao conceito tratado por Frampton (1995), 

quando fala que é inerente ao projeto arquitetônico considerar aquilo que já existia no local.  
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• Sobre a Vegetação 

No tópico que aborda a questão da vegetação presente no terreno foi possível constatar 

que 61,90% dos estudantes deram informações sobre como se encontrava a massa vegetal dos 

sítios escolhidos para implantar os projetos arquitetônicos. Este também foi o número de 

trabalhos que apresentaram soluções paisagísticas para o projeto proposto. Normalmente os 

autores mencionavam a vegetação de modo descritivo, não muito aprofundado como no 

exemplo a seguir:  

O lote praticamente não possui vegetação original, somente plantas 

ornamentais locadas posteriormente [...] A vegetação da área do lote é 

praticamente inexistente, atualmente existe somente um resquício de grama 

instalado pelo antigo locatário. Esse fator contribui para a liberdade na 

utilização do lote, posto que em algumas situações é necessário relocar 

edificação ou adapta-las de acordo com a vegetação existente no local (TG18-

2013_UFRN). 

Sabe-se que os projetos paisagísticos, na maioria dos casos, não são foco dos Trabalhos 

Finais de Graduação, mas foi interessante perceber que estes indicam pelo menos alguma 

solução para seus projetos levando em consideração a vegetação mais adequada e, em alguns 

casos, sua função de sombreamento. Em episódios específicos, como no exemplo apresentado 

abaixo, quando houve a necessidade de retirada da vegetação original, foi indicada uma solução 

de compensação: 

Na proposta será preservada toda a extensão de coqueiros na testada do terreno 

voltada para o rio, espécie característica da região e cartão postal de Barra do 

Cunhaú. No caso da execução do projeto, propõem-se a elaboração de um 

estudo paisagístico com plantio de espécies vegetais tendo em vista que 

devido as limitações legais e físicas para o desenvolvimento do programa 

requerido não foi possível a preservação de algumas espécies existentes, nem 

a sua relocação, pelo fato de tratar de árvores adultas, conforme informação 

do Agrônomo Joaquim Diniz. No entanto, como forma de compensação, 

procurou-se implantar novas espécies nativas nas áreas de entorno do 

empreendimento (TG12-2012_UFRN). 

• Sobre o Clima 

Esta parte da ficha de análise, verifica se os estudantes falam ou não sobre o clima. Neste 

ponto, foi observado que no CAU-UFRN, 100% dos trabalhos deram tais informações e, como 

foi possível perceber, os estudantes falam das características gerais do clima da cidade em que 

o sítio de ocupação se insere: “O estudo bioclimático do local é essencial para o conforto 

ambiental. Como na área de estudo, o clima presente é o quente úmido” (TG2-2009_UFRN). 

Apesar deste resultado expressivo, apenas um pouco mais da metade dos trabalhos consultados, 
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66,66%, relacionaram suas soluções projetuais especificamente ao clima, ou seja, pelo emprego 

de protetores solares, estratégias de distribuição de aberturas, ventilação, entre outros. O trecho 

a seguir é um dos exemplos em que são apresentadas as estratégias para lidar com questões de 

conforto ambiental:  

O uso da ventilação natural e o sombreamento são estratégias fundamentais a 

serem levados em consideração quando se busca o conforto térmico em 

edificações construídas no Nordeste. A ventilação permite a renovação do ar 

nos ambientes internos, proporcionando maior conforto aos usuários. E o 

sombreamento reduz a incidência da radiação solar direta […]. Para proteger 

as esquadrias do quarto da radiação solar nas primeiras horas do dia, foram 

propostos brises metálicos encaixados na protuberância. […] existência de 

esquadrias de ambos os lados da edificação garante ventilação cruzada em 

todos os quartos. […] Esse corpo hídrico contribui para uma melhor sensação 

térmica dos usuários do foyer, ou seja, interfere positivamente no microclima 

do lugar. A fim de tornar esse espaço um ambiente de convivência agradável 

e convidativo foram seguidas duas estratégias bioclimáticas para construir no 

Nordeste - ventilar e sombrear […] (TG15-2009_UFRN, p. 67). 

Foi percebido que em muitos dos trabalhos os estudantes colocaram elementos 

relacionados a soluções para promover o melhor conforto ambiental nas edificações, mas não 

as relacionam às melhorias ambientais que estas poderiam trazer, parecendo até, em alguns 

casos, que estas soluções foram colocadas ali de modo a cumprir uma formalidade ou check-

list do que deve ser apresentado em seu trabalho. Este caso foi mais percebido em alguns 

projetos em que nada no texto mencionava soluções projetuais relativas à melhoria do conforto 

ambiental, mas nos desenhos era possível perceber a instalação de alguma estratégia. A Figura 

16 exemplifica um TFG em que não se trata da solução projetual referente ao conforto 

ambiental no texto, no entanto, nas imagens, nota-se que é proposto o uso do brise soleil, uma 

estratégia conhecidamente utilizada para diminuir o desconforto ambiental em edificações.  

Figura 16 - Exemplo de uso de brise soleil que não é citado no texto. 

 

Fonte: TG21-2011_UFRN. 
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• Sobre a Topografia 

No quesito que trata da topografia, foram abordados 5 tópicos. No primeiro ponto 

procurou-se saber se os estudantes davam informações sobre a conformação topográfica do 

terreno. Foram 90,47% dos trabalhos que continham tais informações. Os casos percebidos 

dividiram-se em dois tipos: aqueles trabalhos que apresentavam o texto descrevendo a 

topografia complementado pela imagem ilustrativa; e os trabalhos que apresentaram apenas o 

texto. Podemos citar como exemplo do primeiro caso o texto a seguir: “Quanto à topografia, o 

terreno apresenta um desnível de 0,35cm, ao longo da Rua Nísia Floresta, os dados foram 

obtidos a partir da planta topográfica do terreno, cedida pela prefeitura de Mossoró. A pequena 

inclinação permite uma implantação plana” (TG21-2011_UFRN, p. 75) que foi complementado 

pela figura abaixo: 

Figura 17 - Exemplo de imagem ilustrando a topografia do terreno. 

 

Fonte: TG21-2011_UFRN. 

Ainda neste item, um trabalho (4,76%) não deu informação sobre a topografia e a outro 

não se aplicava a tal resposta, por se tratar de uma estação de pesquisa a ser inserida em alto 

mar.  

No ponto seguinte sobre a topografia, procurou-se saber se o terreno era em aclive, 

declive ou plano. O resultado está apresentado na tabela a seguir: 
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Tabela 9 - Conformação topográfica dos terrenos. 

Topografia do terreno % 

Plano 23,80 

Aclive 33,34 

Declive 33,34 

Não mencionado 4,76 

Não se aplica 4,76 

Total 100 

Fonte: Elaboração da autora, baseada em informações dos TFG da UFRN. 

Pesquisou-se, ainda, nos textos dos estudantes, se foram mencionadas soluções 

projetuais, mesmo que gerais, para as topografias encontradas nos terrenos: 57,14% dos 

trabalhos apresentaram soluções relacionadas a este aspecto, contra 38,09% que não 

mencionaram soluções32. Este último número foi considerado um tanto alto, pois é inerente a 

um projeto adequado, o desenvolvimento de soluções a respeito da topografia do terreno de 

implantação (FRAMPTON, 1995).  

Ainda a esse respeito, procurou-se saber se, em seu discurso, os estudantes 

mencionavam que o partido arquitetônico havia sido gerado em função da topografia do terreno. 

Neste item, diferente do anterior, em que se procurou saber apenas se havia sido dada alguma 

solução para as questões topográficas, esperava-se averiguar se os estudantes afirmavam 

claramente em seus textos que seus partidos arquitetônicos foram gerados também em resposta 

à topografia, levando em consideração a tectônica framptoniana, em que o autor afirma que, 

antes mesmo de iniciar qualquer tipo de modificação, ou construção no meio, o homem, 

primeiramente, colocou a pedra no solo para reconhecer um local no meio de um universo 

desconhecido, de modo a tomar conta deste e modificá-lo (FRAMPTON, 1995). Foram quase 

60% (mais precisamente 57,14%) dos trabalhos que não utilizaram a topografia como base para 

o partido arquitetônico, sendo que a apenas um trabalho não se aplicava a tal resposta.  

Apenas em 8 trabalhos, os autores explicitavam claramente que, sim, haviam utilizado 

a topografia como base para o partido arquitetônico, totalizando 38,09% do total. Um dos 

trabalhos que pode ser citado como exemplo é o TG8-2011_UFRN, em que a autora afirma: 

“Desde o princípio, a proposta foi desenvolvida buscando tirar partido dos aspectos físico-

ambientais do terreno escolhido, que apresenta um desnível de seis metros” (p. 110). Este 

trabalho trata de um reuso de uma edificação e a topografia foi um dos pontos chaves para a 

locação de seus equipamentos: “Dessa forma, foi estabelecido que o palco ficaria no nível mais 

                                                 
32 Aqui ainda há a presença do trabalho que não se aplica às questões sobre a solução, dificuldade com a topografia 

e sobre a geração do partido em relação à topografia. 
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baixo, para então, dispor a plateia a partir do caimento do terreno” (p. 110-111). Este trecho do 

texto pode ser ilustrado pela figura a seguir: 

Figura 18 - Exemplificação do uso da topografia para locação de equipamentos do 

projeto arquitetônico. 

 

Fonte: TG8-2011_UFRN. 

Além do trabalho mostrado na Figura 18 existe outro trabalho que chamou atenção. O 

TG13-2012_UFRN, tem como tema uma hospedagem do tipo pousada, localizada na Serra de 

São Bento/RN e trata deste quesito com bastante cuidado (Figura 19). Neste trabalho é visível 

a intenção da autora em revelar a estereotomia, ou seja, a expressão da estrutura da construção 

em relação ao sítio de construção. Pode-se dizer ainda que a autora propõe uma edificação em 

que a proposição da implantação foi bastante relevante em seu projeto. Este fato pode ser notado 

desde os croquis que foram disponibilizados no volume escrito do TFG, até a imagem 

tridimensional que ilustra o projeto arquitetônico (Figura 19 e Figura 20).  

Figura 19 - Ilustração da implantação escolhida pela autora levando em conta a 

topografia do terreno. 

 

Fonte: TG13-2012_UFRN. 
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Figura 20 - Imagem tridimensional da proposta arquitetônica em questão. 

 

Fonte: TG13-2012_UFRN. 

Além das imagens, em seu texto a autora justifica a escolha da implantação:  

A implantação escolhida posiciona a edificação na encosta do lado norte e 

nordeste do terreno. A escolha se deu por proporcionar maior privacidade 

utilizando a própria rocha como barreira visual para com os vizinhos (ao Sul), 

pela permeabilidade visual com a paisagem natural (Norte, Oeste e Leste), por 

solucionar questões como a preservação da rocha e promoção da 

acessibilidade com a aproximação da edificação ao local de chegada dos 

hóspedes e da adoção de uma única cota de nível de piso para os ambientes 

principais. Conforme já exposto no item anterior, a implantação foi elemento 

de grande influência para a concepção e definição do partido arquitetônico. 

Os setores do projeto foram dispostos de maneira a potencializar os valores 

positivos do terreno, gerando uma nova experiência sensorial aos hóspedes. 

Para tanto, o setor social e de lazer ficaram voltados para o norte e o setor das 

unidades habitacionais voltados para nordeste, todos estão dispostos na 

encosta, acompanhando o relevo local. Ademais, a implantação foi de forma 

a privilegiar a vista do pôr do sol pela área social. Esta foi alocada diferente 

da forma convencional, em vistas de que foi dada a primazia ao fator natural, 

já que a região proporciona o contato direto com o espetáculo do nascer e pôr 

do sol, bem como das estações do ano; além do atrativo clima de Serra (TG13-

2012_UFRN, p. 71). 

Os trabalhos em que foram vistas soluções onde o partido arquitetônico foi gerado em 

função também da topografia, ou utilizando-a como ponto central das decisões arquitetônicas, 

foram poucos, mas podem se configurar como bons exemplos no que diz respeito às soluções 

projetuais utilizadas, especialmente quando se fala da maneira como foi tratado o meio de 

inserção enfatizando o caráter tectônico no que diz respeito à expressão do chamado place-

form, forma ou caráter do lugar. 

5.1.3 Potenciais de Combinação entre Técnicas, Materiais e Sistemas Construtivos 

Continuando com o roteiro de análise, procurou-se também identificar nos trabalhos os 

potenciais de combinação entre técnicas, materiais e sistemas construtivos. Vale salientar que 
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neste item o objetivo principal era saber se os estudantes relacionavam as escolhas materiais 

com os aspectos da cultura construtiva (ou o contexto) local. Levou-se em consideração a 

verdade material das edificações propostas, considerando o que Frampton (1995) chama de 

“potencial expressivo da revelação das técnicas construtivas” relativo aos aspectos 

Representational x Ontological, Product-form e Stereotomic/tectonic. Este item tem relação 

direta com o tópico seguinte em que se procurou averiguar se os autores admitiam que a escolha 

de materiais e sistemas construtivos teve relação com o contexto local do sítio de implantação.  

Inicialmente, procurou-se saber se os autores mencionavam nos seus textos o sistema 

construtivo predominante. Neste foi percebido que 90,47% indicaram qual sistema construtivo 

utilizado, contra 9,53% que não mencionaram. Um dos trabalhos destaca-se pelo detalhamento 

a respeito do sistema construtivo escolhido: 

Na concepção do projeto optou-se por se seguir a recomendação do calculista 

Márcio Medeiros em utilizar um sistema construtivo misto, empregando 

diferentes tipos de materiais na elevação, estrutura e coberta. Esta alternativa 

foi acatada para vencer os grandes vãos de balanço dos beirais, preservar a 

concepção inicial do empreendimento combinando os estilos rústico e 

contemporâneo, e por fim, não onerar muito o custo da obra. (TG12-

2012_UFRN, p. 90). 

No item que diz respeito ao sistema estrutural ou, como foi chamada no roteiro, a lógica 

estrutural utilizada, percebeu-se que nos trabalhos do CAU-UFRN 95,23% dos autores (20 

trabalhos) apresentaram qual o sistema estrutural iria ser utilizado contra apenas um trabalho 

que não mencionou tal informação. Um dos exemplos sobre como eram explicitados os sistemas 

estruturais dos projetos, pode ser percebido na citação abaixo: 

A partir desta foi revisado e proposta uma cobertura plana com um desnível 

entre elas, que corresponde à diferença de altura da estrutura em função do 

vão. Como a área a ser coberta possui um grande vão existente na plateia (60m 

x 70m), a cobertura que mais se adequava era treliça espacial em alumínio 

[…] pensou-se em manter a treliça espacial de alumínio na área da plateia e 

palco (onde existem os grandes vãos) e construir pilares a fim de atirantar a 

cobertura com o objetivo de diminuir a altura da mesma. Para quebrar a ideia 

do plano da plateia, foi pensando em outra estrutura curva em concreto que 

fosse apoiada no pavimento superior da área de apoio e fornecesse uma área 

de exposição próxima ao apoio principal radial. Inicialmente foi pensado com 

pilares entre os dois volumes (TG2-2009_UFRN, p. 63). 

Essa incidência de resposta se repetiu no terceiro item desta parte, que falava sobre os 

materiais construtivos utilizados, sendo que 95,23% mencionaram os principais materiais 

utilizados contra 4,77% (apenas 1 trabalho) que não disponibilizou esta informação.  
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Além disto, procurou-se saber se os autores davam algum motivo, mesmo que geral, 

para a escolha dos materiais mencionados. Foram 11 autores que apresentaram tais razões, 

contabilizando 52,38%, contra 47,62% que não mencionaram motivos para a escolha. 

Percebeu-se que algumas das razões expostas com mais frequência foram questões econômicas 

e, como no exemplo abaixo, pela trabalhabilidade do material: 

Optou-se por utilizar estruturas em concreto armado por ser um material 

moldável, monolítico, resistente e largamente utilizado na construção civil 

local, além do domínio da técnica e trabalhabilidade do material. Em relação 

à laje, foi utilizada a laje tipo colmeia, pois permite lançamentos com menos 

pilares e maiores vãos livres. Já a marquise na entrada (que protege e marca a 

área de embarque e desembarque) é uma estrutura metálica apoiada em laje 

colmeia com revestimento em Alucobond. As coberturas também são 

estruturas metálicas através de treliças curvas e serão tratadas mais adiante 

(TG7-2011_UFRN, p. 81). 

Nestes três tópicos, é importante frisar que foram encontradas quatro situações quando 

as informações sobre sistemas construtivos, lógica estrutural e materiais eram mencionados: a) 

quando eram bem descritos nos textos e indicados nos desenhos; b) quando eram brevemente 

citados nos textos e mostrados nos desenhos de cortes e fachadas (Figura 12); c) quando eram 

apenas listados; e, por fim, d) quando as informações não se encontravam nos textos e era 

necessário consultar os desenhos dos cortes disponibilizados.  

Como exemplo da primeira situação pode-se apresentar um trecho do TG3-2009_UFRN 

(p. 83): “materiais como a madeira, a alvenaria e a telha cerâmica, contrapondo-se com um 

elemento mais ‘urbano’, que é o vidro”. 

5.1.4 Interferência do Contexto: escolha de Materiais e Sistemas como soluções de 

Projeto 

Chegando ao último tópico da ficha de análise – que é considerado aqui de grande 

importância para a tese, pois analisa se a escolha dos materiais propostos teria alguma relação 

com o contexto cultural – foi possível perceber aspectos importantes para a pesquisa no que diz 

respeito às características relativas ao Place-form e Product-form. 

Neste último item, constatou-se que apenas 28,57% dos autores dos TFG analisados na 

UFRN afirmaram que a escolha do material teria relação com o contexto cultural do sítio de 

implantação e 71,42% não falaram sobre esta questão. Percebe-se, então, um número alto de 

propostas que negligenciam as questões culturais do sítio e sua relação com os aspectos 

materiais presentes nos projetos arquitetônicos, ao menos nos discursos textuais analisados. Um 
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dos trabalhos chamou a atenção, como pode ser visto na citação a seguir, onde a autora expõe 

os motivos para a escolha dos materiais, neste caso, a pedra: 

Tal sistema impõe a sua linguagem estética, e, por conseguinte, gera uma 

identidade visual e estrutural ao projeto. Esta, portanto, foi uma decisão 

estratégica e útil em vários aspectos, pois além do apelo visual, esta escolha 

também é de grande valia para a realização da obra, já que o material encontra‐
se disponível no próprio terreno. Tal fato racionaliza os custos de aquisição e 

de transporte de material. Além disso, adequa‐se aos preceitos de conforto 

ambiental utilizando‐se da propriedade física da inércia térmica da rocha 

(TG13-2012_UFRN, p. 78).  

Ao todo, foram seis trabalhos que consideraram o contexto existente ao redor do sítio 

de implantação e foi possível neles perceber diferentes maneiras de considerar tais aspectos. O 

primeiro trabalho, o TG4-2010_UFRN trata-se de uma proposta de um prédio de laboratórios 

para um curso de Arquitetura e Urbanismo a ser inserida em um campus universitário. Um dos 

aspectos de contexto levado em consideração é a viabilidade material dentro do universo em 

que se insere a proposta. O TG5-2010_UFRN (Figura 21) é uma edificação destinada à 

hospedagem e com caráter ecológico, em que a autora pretendia promover, por meio das 

escolhas projetuais e materiais (principalmente a madeira), a relação entre o conjunto edificado 

e a paisagem. No TG7-2011_UFRN, apesar da utilização de concreto armado, a autora fala 

sobre a cultura construtiva do local e de como o concreto é largamente utilizado na construção 

civil do lugar. Os três últimos trabalhos encontrados, TG11-2012_UFRN, TG13-2012_UFRN 

e TG17-2013_UFRN, abordam as questões culturais relacionando suas escolhas com o caráter 

rústico que se quer dar ao projeto de modo a manter a relação com o local de inserção. 

Figura 21 - Hospedagem e com caráter ecológico. Destaque para as escolhas materiais 

em relação ao meio de inserção. 

 

Fonte: TG5-2010_UFRN. 
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Vale lembrar que o TG13-2012_UFRN também se destacou no item em que se 

considerou a topografia para o desenvolvimento da proposta arquitetônica, sendo assim, é 

possível considerá-lo um destaque no que diz respeito à consideração das preexistências do 

terreno. Além das questões culturais, presentes em várias partes do trabalho, a autora trata 

bastante da relação material-sítio de implantação, demonstrando uma preocupação com este 

aspecto (Figura 20). Neste caso específico do TG13-2012_UFRN, ilustrado anteriormente 

(Figura 14, Figura 19 e Figura 20), percebe-se a intenção da autora em justificar suas escolhas 

projetuais em relação aos materiais por meio do que ela chama de “arquitetura mimética da 

natureza local” (TG13-2012_UFRN, p. 67). Esta justificativa permeou uma série de escolhas 

feitas ao longo do processo de projetação, conforme observado na narrativa.  

Além do destaque para o TG13-2012_UFRN, também vale destacar o TG17-

2013_UFRN, em que a autora claramente demonstra sua preocupação com o contexto cultural 

local: 

Após a definição das diretrizes, procurou-se conceitualizar o projeto em algo 

que sintetize todos os pontos a serem seguidos. Após uma análise detalhada, 

definiu-se o conceito geral do projetual em uma única palavra: Lajedo. Lajedo 

apresenta diversos significados, aqui aplicam-se os seguintes: sítio onde há 

muitas lajes, rochas em formato irregular que apresentam característica lisa 

em sua superfície e conjunto de rochas muito extensa. Levando em 

consideração o local onde o equipamento irá ser implantado, as rochas onde 

os pré-históricos grafavam seu cotidiano e a intenção de trabalhar com uma 

arquitetura desconstruída, além das diretrizes já apresentadas, o conceito geral 

para o projeto se mostrou fidedigno com o que pretende-se alcançar como 

resultado final (TG17-2013_UFRN, p. 88). 

5.2 A análise dos Trabalhos Finais de Graduação do CAU-UFPB 

5.2.1 Características gerais dos Trabalhos Finais de Graduação analisados 

Foram consultados 31 trabalhos finais de graduação dos alunos do curso de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba. Assim como todas as escolas que fazem parte 

do universo de análise, os TFG foram desenvolvidos entre os anos de 2009 e 2013, conforme 

distribuição explicitada na Tabela 10 a seguir. 

É preciso salientar que os trabalhos de curso desta universidade referentes aos anos de 

2009, 2010, 2011 e 2012 foram consultados in loco, pois as primeiras informações foram de 

que o material estava em formato digital, mas ao consultar o que foi disponibilizado percebeu-

se que só estavam neste formato os trabalhos referentes ao ano de 2013. Assim, de modo a não 

inviabilizar o trabalho foram realizadas duas visitas, uma em setembro e outra em outubro de 
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2017, à Biblioteca Setorial Professor Orlando Villar, na UFPB, ocasião em que foram realizados 

registros fotográficos dos trabalhos consultados.  

Tabela 10 - Trabalhos da UFPB consultados por ano. 

Trabalhos Finais de Graduação da UFPB 

ANO Nº de trabalhos % 

2009 06 19,34 

2010 06 19,34 

2011 03 9,70 

2012 01 3,24 

2013 15 48,38 

Total  31 100 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Foi possível perceber que os volumes dos TFG desta universidade possuem, além das 

informações referentes aos anteprojetos arquitetônicos em si, as informações referentes ao 

plano de trabalho desenvolvido um semestre anterior. Deste modo, antes mesmo de apresentar 

o anteprojeto, apresentam-se a justificativa, os objetivos e os procedimentos metodológicos. 

A respeito dos anteprojetos em si, a primeira informação coletada foi a localização do 

terreno de implantação. Todos os trabalhos foram produzidos para sítios localizados em cidades 

do Estado da Paraíba sendo que a maioria, 21 trabalhos, foi proposta para a capital João Pessoa. 

As outras localidades contaram com uma proposta cada, tal qual estão descritas na Tabela 11 a 

seguir. Além disto, deve-se destacar que um dos trabalhos, o TG18-2013_UFPB, que é uma 

proposta de habitação de interesse social, não explicitou uma localização específica.  

Tabela 11 - Informação sobre a localização do sítio de implantação. 

Localização dos anteprojetos da UFPB 

Cidade  Nº de trabalhos % 

João Pessoa  21 67,81 

Campina Grande 01 3,22 

Cabedelo  01 3,22 

Santa Rita  01 3,22 

Souza 01 3,22 

Brejo do Cruz 01 3,22 

Cuité  01 3,22 

Guarabira 01 3,22 

São Bento 01 3,22 

Maturéia  01 3,22 

Não se Aplica (NA) 01 3,22 

Total  31 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos TFG da UFPB, 2012. 
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Em relação à configuração dos anteprojetos, percebeu-se que 48,38% (15) foram 

desenvolvidas em bloco único e 51,62% (16) em mais de um bloco edilício.  Sobre as áreas 

totais das edificações propostas, percebeu-se que 11 autores (35,48%) não mencionaram esta 

informação e os 20 restantes (64,52%), que explicitaram as áreas, informaram que estas são 

maiores que 500m², configurando-os como projetos de grande porte. A respeito da área do lote 

de implantação, 24 trabalhos, ou 77,48%, a mencionaram, enquanto 7, ou 22,58% dos autores, 

não disponibilizaram esta informação. Nesta escola, o tema predominante nos trabalhos 

consultados foi de edificações destinadas à saúde, seguido de edificações destinadas a 

atividades de lazer. Além do exposto sobre as características gerais, foi verificado que 11, ou 

35,48% das edificações, foram propostas em apenas um pavimento, 19, ou 61,30%, em 2 a 4 

pavimentos e apenas uma (3,22%) com mais de 5 pavimentos. Nenhuma das edificações se 

caracterizava por ser bastante verticalizada.  

5.2.2 Caracterização do Sítio de Implantação e Preexistências 

• Sobre o Entorno e a Relação de Continuidade entre Projeto Arquitetônico e o 

que o cerca 

Sobre o entorno do sítio de implantação, percebeu-se que 29 dos trabalhos (93,56%) 

foram propostos para áreas urbanas, 1 para área rural e outro não foi explicitada localização 

específica por se tratar de um projeto padrão, correspondendo cada um destes dois últimos a 

3,22% dos trabalhos analisados.  

Ainda sobre o entorno, procurou-se saber se havia relação de continuidade que é um dos 

aspectos do place-form analisados na pesquisa entre este e a edificação proposta. De acordo 

com o que foi coletado, percebeu-se que em 38,70% das propostas (12) houve a intenção de 

manter a relação de continuidade visual ou de percurso, enquanto que em 61,30% não foi 

possível perceber tal intenção. Uma das propostas em que ficou explícito o objetivo de manter 

a continuidade, foi de uma igreja para a cidade de João Pessoa/PB, em que o autor afirmou: “O 

projeto terá uma particularidade, pois deseja se obter um espaço aberto para celebração ao ar 

livre, com intuito de interação do culto com o ambiente natural” (TG6-UFPB_2009, p. 37). 

Além do que foi expresso em texto, nas diversas imagens do trabalho (Figura 22) foi possível 

perceber esta intenção, especialmente quando o autor demonstrava que não queria barreiras 

entre a edificação e o entorno mantendo o livre acesso às áreas livres. Destes trabalhos, apenas 

9, ou 29,03%, explicitaram claramente a solução que seria dada para manter esta relação da 

edificação com o entorno. 
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Figura 22 - Exemplificação de proposta arquitetônica em que procurou-se manter a 

relação com o entorno. 

 

Fonte: TG6-UFPB_2009. 

Além deste trabalho apresentado anteriormente, no TG7-UFPB_2010 também se   

observou que o autor buscou em sua proposta manter a relação da edificação com o entorno e 

foi dada uma solução para tal, conforme o autor escreveu: 

A passagem livre pelo meio da edificação foi outra diretriz do partido 

arquitetônico, pois se pretendia com isso garantir uma integração visual entre 

a edificação, o entorno e a vegetação da praça e ao mesmo tempo favorecer a 

ventilação natural (TG7-UFPB_2010). 

Este projeto trata-se de uma proposta de edificação para um centro administrativo para 

a cidade de Cuité/PB. Em todo o discurso, o autor informa esta intenção de manter o contato 

entre o que está sendo proposto e o entorno. 

• Sobre a Vegetação 

Ainda sobre as questões relativas ao place-form, buscou-se saber as informações sobre 

a vegetação existente. Constatou-se que, menos da metade dos autores deram tais informações. 

Apenas 11, ou 35,48%, informaram as características da vegetação no local. O TG1-

UFPB_2009, que trata de uma proposta de um centro de pesquisas ambientais para a cidade de 

João Pessoa/PB, foi um dos que descreveu a vegetação existente no terreno, como pode ser 

visto na seguinte citação: “Hoje o terreno encontra-se em estado de abandono, recoberto por 

vegetação rasteira e por árvores regulamente dispostas de acordo com a distribuição das vagas 

do antigo estacionamento” (p. 14). Foram 19 trabalhos (61,33%) que não descreveram a 

situação da vegetação no terreno e 1 proposta que não tinha tal informação por ter sido projetada 

para um terreno genérico.  



125 

 

Ainda sobre a vegetação procurou-se perceber se os autores deram soluções 

paisagísticas para a proposta. Neste ponto percebeu-se que 54,85% dos trabalhos, ou 17 TFG, 

não apresentaram este tipo de solução, enquanto que 41,93% (13 trabalhos) apresentaram e a 

3,22% (1 trabalho) esta resposta não se aplicava. Um dos exemplos em que foi citada a solução 

paisagística para o anteprojeto arquitetônico foi a do TG3: “também foram criados espaços 

verdes a fim de amenizar a visão relacionada ao lixo, integrando os blocos, aumentando, assim, 

o conforto ambiental e visual do local” (TG3-UFPB_2009, p. 46).  

É preciso salientar que tanto as informações da vegetação do terreno quanto das soluções 

relativas ao paisagismo em todos os casos eram bastante superficiais. 

• Sobre o Clima 

 O penúltimo item do tópico da caracterização do sítio de implantação e preexistências 

trata sobre as informações a respeito do clima. Neste quesito foi possível perceber que menos 

da metade dos autores, somando 14 ou 45,15%, deram informações sobre o clima local e 17, 

ou 54,85% dos trabalhos, não deram tais informações. Em dois trabalhos foram apresentadas 

descrições do clima da cidade em que se situa o sítio de implantação. No TG14 de 2011, o autor 

cita: 

A cidade de João Pessoa, situada no ponto mais oriental das Américas, possui 

altitude média de 37m acima do nível do mar com clima quente e úmido e 

temperatura média anual de 26ºC. O terreno da Casa Shalon, por não possuir 

edificações de grande porte ao seu redor, apresenta uma boa ventilação 

(TG14-UFPB_2011, p. 37). 

No TG7 de 2010, o autor descreve a direção predominante dos ventos no terreno em si 

e posteriormente descreve o clima da cidade Cuité/PB:  

O clima predominantemente é quente e seco, apresenta uma temperatura 

oscilante entre 17ºC e 28ºC. A precipitação pluviométrica anual é de 916,30 

mm e a média mensal é de 76,35mm. Sua altitude em relação ao nível do mar 

é de 667m (TG7-UFPB_2010, p. 12).  

Além deste tipo de descrição no texto, alguns autores demonstraram, em uma 

representação gráfica simplificada, algumas informações sobre o terreno. Isto pode ser 

percebido na Figura 23, em que a autora de uma proposta de abrigo com o objetivo de acolher 

crianças e adolescentes carentes, representa a direção dos ventos e a posição solar relativa ao 

sítio.   
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Figura 23 - Representação gráfica da ventilação e insolação em relação ao sítio de 

implantação. 

 

Fonte: TG14-UFPB_2011. 

Destaca-se aqui que um dos trabalhos finais de graduação, que se tratava de uma 

habitação de interesse social, apesar ser uma abordagem genérica, apresentou sua proposta 

relacionada às características bioclimáticas da cidade de João Pessoa/PB afirmando que:  

A proposta tem uma abordagem genérica, onde o projeto base é flexível e pode 

ser adaptado para qualquer local de clima quente e úmido. Sendo os estudos 

de ventilação e insolação expostos a seguir referentes à cidade de João Pessoa 

– PB (TG18-UFPB_2013). 

Foi característica marcante nos trabalhos da UFPB o fato de que as descrições eram 

resumidas, enfatizando apenas o tipo de clima e a temperatura média anual da cidade. Em 

alguns casos foi informada a média de precipitação pluviométrica. Não foram percebidos 

estudos, como de sombreamento, por exemplo.  

Além de saber se os autores davam as características do clima, buscou-se verificar se 

estes apresentavam soluções projetuais referentes a estas informações. Neste ponto, percebeu-

se que dos 31 trabalhos analisados, 21 deram soluções para amenizar o desconforto ambiental 

causados por características climáticas, somando 67,75%. Tais soluções ou eram descritas em 

texto ou representadas graficamente como na Figura 24. 
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Figura 24 - Representação gráfica de solução referente ao conforto ambiental. 

 

Fonte: TG7-UFPB_2010. 

Outro exemplo em que são mencionadas atitudes para melhoria do conforto ambiental 

é a seguinte: 

A área abaixo da torre de observação deve ser ventilada, pois a variação de 

temperatura pode afetar na qualidade das imagens geradas pelo telescópio. 

Visando baixo impacto ambienta, está descartada a opção de utilização de 

aparelhos de ar condicionado. A escolha de divisórias em cobogó garante 

circulação de ar o dia inteiro, fazendo com que as temperaturas da área de 

exposição e da torre de observação sejam equivalentes. A proteção interna do 

cobogó garante proteção nos dias de chuva (TG15-UFPB_2011). 

Neste ponto, foi interessante perceber que, dos trabalhos que apresentaram as 

informações do clima local, apenas 2 não descreveram as soluções referentes ao conforto 

ambiental o que, aparentemente, demonstra uma preocupação dos autores em rebater as 

características bioclimáticas nas soluções projetuais. Outro fato importante é que destes 21 

trabalhos que apresentaram soluções referentes ao conforto ambiental 9 não continham 

informações bioclimáticas. 

• Sobre a Topografia 

A última informação que se buscou sobre o sítio de implantação nos trabalhos finais de 

graduação foi a sua topografia. Apenas 12 trabalhos, somando 38,70%, deram informações 

sobre esta característica dos sítios de implantação destinados às suas propostas, enquanto que 

18 TFG, ou 58,08%, não mencionaram tal informação. A um dos trabalhos, este quesito não se 

aplicava, pois tratava-se de um projeto com abordagem genérica. 

Em relação às características topográficas informadas, 9 dos autores informaram que os 

terrenos de implantação eram predominantemente planos, 2 em aclive em relação à rua, 1 em 
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declive em relação à rua e em 18 trabalhos não foi apresentada esta informação. Estes números 

resultaram nas porcentagens a seguir: 

Tabela 12 - Informações sobre conformação do terreno. 

Conformação em relação a rua % 

Plano 29,04 

Aclive 6,44 

Declive 3,22 

Não mencionada 58,08 

Não se aplica 3,22 

Total 100 

Fonte: Elaboração da autora baseada em informações dos TFG da UFPB, 2017. 

Dentre os trabalhos analisados, apenas 1, que se tratava de um observatório astronômico 

localizado em um terreno em aclive com grande elevação, deu solução referente à topografia: 

“A primeira decisão tomada foi a de assentar a construção de acordo com a declividade do 

terreno, não considerando a possibilidade de escavação deste, o que resultou no escalonamento 

dos níveis” (TG15-UFPB_2011). Este trabalho também foi o único que afirmou que o partido 

arquitetônico tinha relação com as características topográficas do terreno. Nenhum dos autores 

afirmou que teve dificuldades em relação à topografia dos sítios de implantação e acredita-se 

que isto talvez tenha se dado pela questão de que a grande maioria que falou sobre esta 

característica utilizou terrenos planos. 

Neste último tópico, assim como nos dois anteriores, percebeu-se que apesar de algumas 

informações serem abordadas pelos autores, estes não demonstram o rebatimento dos estudos 

sobre clima, vegetação e topografia em suas propostas arquitetônicas ou, pelo menos, não 

justificaram as escolhas projetuais baseando-se no que está escrito a respeito das características 

do sítio de implantação. 

5.2.3 Potenciais de Combinação entre Técnicas, Materiais e Sistemas Construtivos 

Seguindo a ficha de análise, encontra-se o tópico que trata dos potenciais construtivos 

de combinação entre técnicas, materiais e sistemas construtivos. Neste momento, foram 

analisados: sistema construtivo, a lógica estrutural, os materiais de construção utilizados e se 

os materiais escolhidos tinham relação com os aspectos culturais do local. 

A respeito do sistema construtivo, percebeu-se que em 19 propostas, ou 61,30% dos 

trabalhos analisados, informavam o sistema construtivo predominante, enquanto 12 dos 

trabalhos, ou 38,70% destes, não o indicavam. Em todos os trabalhos que apresentaram estas 
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informações eram realizadas descrições dos sistemas construtivos utilizados, como o exemplo 

a seguir: 

O sistema construtivo adotado foi o tradicional, com uso de peças de concreto 

armado (pilar, viga e lajes) e alvenaria com função de vedação. No bloco do 

ginásio também foi adotado o uso de vigas e telhas metálicas para compor a 

coberta da área da quadra poliesportiva (TG14-UFPB_2011, p. 50). 

No quesito sobre a lógica estrutural, percebeu-se que 80,65% informaram qual o tipo de 

estrutura foi proposto e 19,35% não mostraram esta informação. É importante esclarecer que 

neste item foram analisados textos descritivos, a exemplo a seguinte citação de uma proposta 

para um museu: “A estrutura escolhida foi o concreto protendido, onde se introduz na estrutura 

um estado prévio de tensão, que reduza ou anule as tensões de tração no concreto sobre a ação 

das solicitações em serviço” (TG12-UFPB_2010).  Este item, além de utilizar o que foi dito nos 

textos, como exemplificado acima, é complementado pela consulta aos desenhos 

disponibilizados. Nesta análise percebeu-se que, exceto em uma proposta, todos os trabalhos 

que indicaram os materiais demonstraram seus sistemas estruturais no projeto, sem escondê-las 

demonstrando a verdade estrutural do projeto. 

As respostas ao tópico da ficha de análise que tratava sobre os materiais de construção 

utilizados repetiram os mesmos números encontrados no quesito sobre a lógica estrutural dos 

projetos. A respeito dos materiais construtivos, 19,35% dos autores (6) não deram tais 

informações. Os trabalhos em que foram encontradas informações sobre os principais materiais 

construtivos utilizados somaram 80,65% (25) dos TFG desta escola.  

Dos 25 trabalhos que indicaram os materiais, apenas 15, ou 48,38% dos autores, deram 

motivos para a escolha dos materiais construtivos, como exemplificado na citação do TG3 a 

seguir:  

No bloco Administrativo, se tratando de um edifício de apenas 01 (um) 

pavimento, o principal componente tanto estrutural como estético, foi a 

utilização do tijolo solo-cimento, tanto no sistema de vedação, como 

estrutural, por se tratar de um material ecologicamente correto. Foram 

utilizados elementos vazados, brises soleis em PVC, garrafas pet na vedação 

de algumas paredes e esquadrias metálicas (exterior) e de madeira (interior). 

Para a coberta foi escolhida a telha metálica com vigamento em madeira, ao 

se comparar custo benefício e as atividades desenvolvidas, como também o 

local onde será inserida a obra (TG3-UFPB_2009). 
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5.2.4 Interferência do Contexto: escolha de Materiais e Sistemas como Soluções de 

Projeto 

O último item da ficha de análise perguntava se a escolha dos materiais e dos sistemas 

construtivos teve relação com o contexto cultural construtivo do local de implantação. Neste 

item foi percebido que 5 dos autores informaram que esta escolha se deu levando em 

consideração essa cultura construtiva local, a qual varia entre as propostas, pois já que estamos 

considerando a arquitetura enquanto produto cultural, estas características locais vão ser 

diferentes de um lugar para outro.  

 Em um dos exemplos, a proposta de um centro de triagem de lixo para a cidade de João 

Pessoa/PB, o autor argumentou que “Para a coberta foi escolhida a telha metálica com 

vigamento em madeira, ao se comparar custo benefício e as atividades desenvolvidas, como 

também o local onde será inserida a obra” (TG3-UFPB_2009). Neste caso além da questão 

relativa à economia, o autor considerou também a localidade.  

Dois dos trabalhos enfatizaram que desejavam que as edificações propostas não 

destoassem do entorno. Isto é perceptível no TG8 quando o autor afirma: 

Para a cobertura das edificações, adotou-se a convencional telha cerâmica, que 

além das qualidades em relação ao conforto térmico e acústico, confere aos 

blocos construídos uma identidade mais apropriada para construções de 

campo (TG8-UFPB_2010)  

O outro TFG em que o autor explicitou que desejava seguir uma “linha arquitetônica”, 

foi o TG31, do qual foi retirada a citação a seguir: “No que se refere aos aspectos formais pode-

se dizer que, de uma maneira geral, todos os blocos propostos buscam seguir uma linha 

arquitetônica que dialogue com a edificação já existente” (TG31-UFPB_2013). 

Os outros dois trabalhos restantes enfatizaram a questão do fácil acesso aos materiais. 

Em um deles afirmou-se que os materiais: “pensados para a sede do instituto dos cegos foram 

materiais de baixo custo e de fácil acesso na região” (TG22-UFPB_2013). Por fim tem-se a 

proposta do TG20 em que o autor fala sobre a facilidade de manutenção e racionalidade 

construtiva: “A escolha dos materiais levou em consideração as especificidades da região, a 

durabilidade, racionalidade construtiva e a facilidade de manutenção” (TG20-UFPB_2013). 

Apesar de um número pouco expressivo, destaca-se nestes trabalhos, a presença deste 

pensamento sobre a cultura construtiva local. 
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5.3 A Análise dos Trabalhos Finais de Graduação do CAU-UNICAMP 

5.3.1 Características gerais dos Trabalhos Finais de Graduação analisados 

Antes de passar aos dados coletados, vale salientar que os TFG que foram consultados 

nesta instituição, assim como os trabalhos da UFPB, apresentaram certo desafio à pesquisa em 

termos de logística de trabalho. Durante a coleta de dados in loco, realizada no mês de abril de 

2016, percebeu-se que nem todos os trabalhos estavam disponíveis em versão digital, pois a 

coordenação do CAU da UNICAMP havia disponibilizado os trabalhos para a produção de um 

caderno anual em que são publicados os TFG do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Instituição, e a editora que realizou o trabalho ainda não havia devolvido os arquivos digitais. 

A fim de não inviabilizar a participação da UNICAMP como objeto de pesquisa, foi realizado 

o registro fotográfico de alguns dos trabalhos dos anos de 2009 e 2010 para posteriormente 

realizar a consulta, preenchimento das fichas e análise dos mesmos. O conteúdo encontrado 

(tanto nos trabalhos disponíveis em versão digital quanto impressa), no tocante a imagens e 

textos, era mais resumido em termos de informações e os desenhos menos detalhados. Nesta 

escola, foi percebida a presença de maquetes físicas desenvolvidas pelos autores dos trabalhos 

de conclusão para representar as suas propostas tridimensionalmente, principalmente nas fases 

de estudos formais. 

Do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP foram consultados 15 trabalhos 

finais de graduação cuja distribuição por ano ficou conforme apresentado na Tabela 13, a seguir. 

Como explicado anteriormente, este menor número da amostra deve-se ao fato de que esse 

curso é o que possui menor quantidade de entradas anuais.  

Tabela 13 - Trabalhos da UNICAMP consultados por ano. 

Trabalhos Finais de Graduação da UNICAMP 

ANO Nº de trabalhos % 

2009 03 20 

2010 03 20 

2011 03 20 

2012 03 20 

2013 03 20 

Total  15 100 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Dentre os trabalhos consultados, 86,67% (ou 13 trabalhos) foram propostas projetuais 

para a cidade de Campinas, uma para a cidade de Jundiaí e outra para a cidade de Hortolândia, 

todas no Estado de São Paulo, as duas últimas somando 13,33% dos trabalhos consultados. 
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Além disto, percebeu-se que todos os trabalhos foram propostos em áreas urbanas e com 

propostas que abarcavam também soluções urbanísticas. Um detalhe que chamou atenção é que 

13 (treze) dos trabalhos, ou seja, 86,67%, não citaram uma informação básica, que é a área total 

do projeto arquitetônico, contra dois trabalhos (13,33%) que citaram. Quanto à área do lote, 

60% a mencionaram, enquanto que 40% não citaram tal informação. O tema predominante nos 

trabalhos consultados foi de edificações destinadas a atividades culturais, principalmente 

museus.  

No que diz respeito à configuração do projeto arquitetônico, percebeu-se que 46,67% 

foram desenvolvidas em mais de um bloco edilício e 53,33% em blocos únicos e, levando em 

consideração os trabalhos que mencionaram as áreas totais das propostas e consultando as 

imagens disponibilizadas, estes se configuram por serem de grande porte. Além disto, foi 

verificado que 66,67% foram propostos com dois a quatro pavimentos e 33,33% com cinco ou 

mais pavimentos, sendo apenas um edifício bastante verticalizado com 11 pavimentos. 

5.3.2 Caracterização do Sítio de Implantação e Preexistências 

• Sobre o Entorno e a Relação de Continuidade entre Projeto Arquitetônico e o 

que o cerca 

Quanto ao entorno do sítio de implantação foi interessante perceber que, como dito, 

todos foram projetados para áreas urbanas, isso provavelmente pela própria natureza das 

cidades em que foram inseridas as propostas arquitetônicas.  

Além disto, algo interessante que foi percebido é que os estudantes, em sua maioria, 

indicaram que havia interesse em manter a relação de continuidade com o entorno. Foram 

73,33% que afirmaram que o projeto teria continuidade com o entorno e 26,67% que não 

citaram este tipo de relação. Normalmente, os autores mencionavam palavras como “fluidez”, 

“permeabilidade”, “continuidade” para demonstrar o desejo de manter a relação de seus 

projetos com a cidade, como pode ser percebido na citação abaixo, retirada de um dos trabalhos:  

Tais eixos foram os principais responsáveis pela configuração geral da 

implantação e foram pensados para serem amplos, convidativos e servirem 

como continuação do eixo da Rua Luis Camilo. A presença de espaços 

públicos abertos à cidade foi de suma importância, desde o início, na 

elaboração deste projeto. A ideia de se projetar um edifício mais permeável 

acabou direcionando o partido e o programa para um conjunto setorizado por 

grandes áreas ou setores principais que não deixaram de ter suas conexões e 

relações uns com os outros, formais e funcionais (TG1-2009_UNICAMP, p. 

40). 
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Em alguns casos, quando não mencionada no texto, tal ideia de continuidade era 

percebida graficamente.  

Figura 25 - Imagem em que se percebe a relação de continuidade do sítio com o entorno. 

 

Fonte: TG4-2010_UNICAMP. 

Além disto, procurou-se saber se as soluções para manter a continuidade com o entorno 

haviam sido mencionadas pelo autor do projeto; neste item, 60% do total dos trabalhos 

mencionaram estas soluções, contra 40% que não as citaram. Foi interessante perceber que nem 

todos os trabalhos que demonstraram interesse em manter a relação com o sítio, indicaram as 

soluções para resolvê-la. A exemplificação abaixo demonstra como o autor do mesmo trabalho 

da Figura 25 descreveu a solução dada para manter a continuidade de percurso no projeto: 

Entre a área reservada para o museu e a área reservada para o parque linear 

será feita uma praça de ligação entre os dois projetos, permitindo a integração 

entre a paisagem e os projetos. [...] essa estratégia visa melhorar a ocupação 

da área, garantindo continuidade da malha urbana em certos trechos e gerando 

novas possibilidades com o parque linear (TG4-2010_UNICAMP).  

Acredita-se que neste ponto, onde percebe-se o interesse dos autores em manter a 

continuidade, tem relação com o fato de as propostas apresentarem soluções que abarcam 

também soluções urbanísticas.  
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• Sobre a Vegetação 

Ainda sobre o sítio de implantação e suas preexistências, procurou-se saber a respeito 

das informações sobre a vegetação existente no sítio. Foi apurado que os autores dos projetos, 

em sua maioria, não davam tais informações. Apenas 2 trabalhos contavam com dados a 

respeito da vegetação existente no local, sendo 13,33% dos trabalhos consultados, contra 

86,67% que não deram tais informações. Nos dois trabalhos em que foram mencionadas as 

condições da vegetação do sítio foram feitas apenas breves descrições da situação, como pode 

ser percebido no trecho do TG15-2013_UNICAMP a seguir: “Conforme observado, a região é 

árida, pois não apresenta vegetação nem outros elementos para sombreamento”.  

A respeito da vegetação, também procurou-se saber se os autores davam soluções ou 

recomendações paisagísticas33 em seus projetos. Neste aspecto, 33,33% dos alunos deram 

algum tipo de recomendação paisagística, enquanto 66,67% não fizeram nenhum comentário a 

respeito da vegetação a ser colocada no sítio. Dos trabalhos que abordaram soluções para o 

paisagismo, destaca-se o trabalho de onde foi retirada a citação abaixo:  

Mas, além do museu, um grande espaço aberto onde o paisagismo e a 

arquitetura da paisagem criam uma relação de simbiose integrando 

arquitetura, programa e lazer em um ambiente visualmente organizado e 

equilibrado. Desse partido de implantação desenvolveu-se o projeto 

paisagístico associado ao museu cúbico baseado no programa de parque e 

jardim de contemplação. [...]  Faz parte desse programa ainda um percurso 

pelo pomar, onde estão plantadas uma série de espécies frutíferas, assim o 

visitante além de passear pode experimentar frutas das árvores do jardim 

(TG4-2010_UNICAMP).  

O autor do TG4-2010_UNICAMP, além de realizar uma descrição sobre a situação da 

vegetação no sítio de implantação, inseriu no volume do trabalho uma imagem, com planta de 

localização das espécies (Figura 26) que deveriam ser utilizadas. Além de colocar estas 

informações e destas estarem resumidas, o autor do projeto assume que pretende que o local, 

no caso um museu, seja um grande espaço aberto onde o paisagismo e arquitetura de paisagem 

criam uma relação de simbiose.  

 

                                                 
33 Sabe-se que o foco aqui eram projetos arquitetônicos, por isto foram consideradas as recomendações sobre 

implantação de vegetação, recomendação de espécies, entre outros. 
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Figura 26 - Planta de locação de espécies vegetais. 

 

Fonte: TG4-2010_UNICAMP. 

• Sobre o Clima 

No quesito que diz respeito ao clima da região de implantação do projeto arquitetônico, 

os índices chamam a atenção. Apenas 3 trabalhos, ou 20% do material consultado, deram 

informações sobre o clima, contra 80% que não mencionaram tais informações. Este número 

chama atenção, já que o conhecimento sobre o clima, aliado aos mecanismos de trocas de calor 

e do comportamento térmico dos materiais, permite uma consciente intervenção da arquitetura, 

incorporando os dados relativos ao meio ambiente externo, de modo a aproveitar o que o clima 

apresenta de agradável e amenizar seus aspectos negativos (FROTA; SCHIFFER, 2001) e são 

considerados de grande pertinência para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e como 

justificativa para algumas escolhas projetuais. 

Um fato interessante é que, apesar de não darem esses dados, alguns estudantes 

apresentaram soluções projetuais referentes ao clima, ou seja, para amenizar os desconfortos 

causados, no que diz respeito à insolação, ventilação e, de modo geral, ao conforto térmico. 

Foram 11 trabalhos, contabilizando 93,33% dos projetos consultados, que mencionaram 

soluções como estratégias para garantir a ventilação natural, tetos jardins, uso de brises soleils. 

O trabalho de onde foi retirado o trecho a seguir é um dos exemplos em que no texto não foram 

mencionadas as informações bioclimáticas, mas foi dada solução para melhorar a sensação de 

conforto ambiental da edificação: 



136 

 

Os cortes setoriais ao lado mostram os ângulos alfa em duas situações: sem e 

com dispositivos de proteção solar. Para evitar incidência solar durante o dia 

propôs-se brises horizontais ao longo da fachada frontal do edifício, evitando 

que a luz direta e, por consequência, o aquecimento fossem demasiados nas 

áreas internas, especialmente na área de exposições. Os brises são de materiais 

translúcidos apoiados sobre estrutura metálica (TG1-2009_UNICAMP). 

Além disto, percebeu-se que alguns estudantes, apesar de não darem as informações 

sobre o clima na região, mostravam estudos de insolação para as aberturas nas edificações 

propostas. No entanto, estes estudos eram apresentados sem muitos detalhes (Figura 27), em 

muitos casos mostrando apenas os desenhos das cartas solares sem a devida interpretação e 

indicação de soluções. É importante frisar que não se sabe se em algum momento do processo 

de projeto dos Trabalhos Finais de Graduação são pedidos tais estudos.  

Figura 27 - Exemplo de estudo de insolação. 

 

Fonte: TG8-2011_UNICAMP. 

• Sobre a Topografia 

A última característica pesquisada a respeito do sítio de implantação foi a topografia. 

Neste item, percebeu-se que, 93,66% dos autores (11 trabalhos) deram informações, usando 

textos e/ou imagens (Figura 28), sobre a conformação topográfica do terreno, enquanto 6,67% 

(4 trabalhos) não comentaram a esse respeito. 
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Figura 28 - Exemplo de figura demonstrando a configuração topográfica do terreno. 

 

Fonte: TG1-2009_UNICAMP. 

Sobre a natureza do terreno, foram buscados dados sobre a configuração do terreno em 

relação à rua, tendo sido apuradas as informações presentes na Tabela 14, a seguir. Percebe-se 

que em 4 das propostas não foi mencionada a conformação do terreno, o que demonstra a falta 

de preocupação com este tipo de informação primordial para a adequação da edificação que 

será proposta. É importante perceber, ainda, que em alguns casos as plantas topográficas eram 

apresentadas sem a devida interpretação pelos autores dos trabalhos. 

Tabela 14 - Informações sobre conformação do terreno. 

Conformação em relação a rua % 

Plano 0 

Aclive 40 

Declive 33,33 

Não mencionada 26,67 

Total 100 

Fonte: Elaboração da autora, baseada nos TFG da Unicamp, 2016. 

Procurou-se saber se os estudantes haviam dado soluções para a topografia, ou seja, o 

que foi feito em relação a esta. Em 53,33% dos trabalhos (8 ao todo) foi informado quais 

providências seriam tomadas em relação à topografia do terreno enquanto 46,67% não deram 

tais informações. Estas soluções foram descritas em textos e demonstradas graficamente, a 

exemplo do trecho a seguir: 
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O terreno escolhido apresenta uma acentuada inclinação, motivo pelo qual 

optou-se pelo adensamento da forma, o que definiu a implantação 

caracterizada por dois blocos principais, verticalizados, de forma retangular, 

orientados de modo a respeitar a topografia. A disposição desses dois blocos 

no terreno, sendo um deles paralelo à Rua “Projetada A” e o outro, 

perpendicular à Rua “Projetada B”, foi pensada de forma a configurar uma 

praça de chegada. Por conta do adensamento da forma, outra questão a ser 

resolvida seria a circulação vertical. A busca por uma solução que garantisse 

a acessibilidade e que tivesse baixa manutenção levou à opção pelo uso de 

rampas. Porém, essa escolha tinha a desvantagem de que, para ser acessíveis, 

as rampas são extensas, fazendo com que o usuário caminhe longas distâncias 

para vencer a altura compreendida entre um pavimento e outro. Assim, optou-

se por implantar os blocos em níveis diferentes, de modo que ficassem na 

altura correspondente aos patamares das rampas [...] (TG15-

2013_UNICAMP). 

Vale salientar que das 7 propostas dos autores que não informaram as possíveis 

soluções, 4 deram informações sobre a topografia e 3 não a mencionaram. O que pode ser 

percebido é que o estudante, apesar de dar informações sobre a conformação topográfica do 

terreno, não utiliza tais informações em seu favor no momento da concepção ou não percebe a 

importância de mostrar o rebatimento desta informação em seus projetos arquitetônicos.  

Por fim, procurou-se perceber se o partido arquitetônico tinha relação com a topografia 

do sítio de implantação, tendo como resultado que em 46,67%, ou em 7 projetos, o partido foi 

definido considerando a topografia, enquanto que em 53,33% não. Um dos trabalhos que se 

destacaram neste quesito foi o TG10-2012_UNICAMP (Figura 29) em que o autor utiliza a 

ideia de “edifício ponte”, tanto para dar ideia de continuidade, quanto para adequar a edificação 

ao terreno, que apresenta recorte diferenciado.  

Figura 29 - Edifício ponte proposto. Exemplo de continuidade e adequação ao terreno. 

 

Fonte: TG10-2012_UNICAMP. 
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É importante perceber que o modo de apresentar as características sobre o terreno se 

assemelha em todas as informações buscadas. Foram encontrados textos resumidos e em alguns 

casos complementados por imagens.  

5.3.3 Potenciais de Combinação Entre Técnicas, Materiais e Sistemas Construtivos 

O presente tópico tratou de potenciais construtivos de combinação entre técnicas, 

materiais e sistemas construtivos. Neste momento, foram analisados o sistema construtivo, a 

lógica estrutural, os materiais de construção utilizados e se os materiais escolhidos tinham 

relação com os aspectos culturais do local de implantação das propostas. 

A respeito do sistema construtivo, percebeu-se que 46,67% dos trabalhos informavam 

qual era o sistema predominante, enquanto 53,33% não o indicavam. Sobre a lógica estrutural, 

percebe-se que 60% informaram qual o tipo de estrutura foi proposto e 40,0% não mostraram 

esta informação. Este item, além de utilizar o que foi dito nos textos, como exemplificado na 

citação a seguir, foi complementado pela análise dos desenhos onde pôde ser percebido que 

todos os trabalhos que indicaram os materiais demonstraram as tipologias estruturais no projeto, 

sem escondê-las, ou seja, neles a verdade estrutural, como é chamada por Kenneth Frampton é 

exibida, sendo considerada a materialidade arquitetônica como um todo.  

O sistema construtivo escolhido para este projeto caracteriza-se pela utilização 

de concreto nos pilares e vigas pré-moldados, e também nas lajes pré-

fabricadas, com exceção das vigas do Auditório, que são metálicas, pelo fato 

de vencerem grandes vãos e apresentarem menor dimensão com relação às 

vigas em concreto. O fechamento caracteriza-se por alvenaria de blocos 

cerâmicos (TG15-2013_UNICAMP, p. 90). 

Dado o exposto, foi possível perceber que os autores demonstraram bem a consideração 

sobre a verdade material das edificações propostas, ou seja, utilizaram bem o chamado potencial 

expressivo da revelação das técnicas construtivas. 

Quanto aos materiais utilizados, apenas 5 trabalhos, 33,33%, deram indicações de 

materiais construtivos, mesmo assim de modo superficial abordando apenas alguns itens, como 

tipo de piso, algum tipo de janela, etc. Um exemplo está demonstrado na Figura 30 em que foi 

feito um corte esquemático para demonstrar as indicações de materiais. Foi igual a 66,67% a 

porcentagem de trabalhos que não forneceram qualquer tipo de informação a esse respeito, nem 

mesmo indicações em cortes, por exemplo. 
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Ainda sobre os materiais utilizados, apenas 2 autores34 que mencionaram os materiais 

construtivos expuseram os motivos para a escolha, sendo que um dos autores fala sobre a 

necessidade de redução de cargas e o segundo fala a respeito dos grandes vãos e do conforto 

térmico. Um destes trabalhos está exemplificado na citação a seguir: “Uma vez que o destaque 

aos planos interligados consiste em uma diretriz de concepção estética do projeto, fez-se 

necessário o emprego de vedações leves nos volumes do edifício” (TG6-2010_UNICAMP, p. 

84). 

Figura 30 - Indicação de materiais indicada em corte esquemático. 

 

Fonte: TG15-2013_UNICAMP. 

5.3.4 Interferência do Contexto: escolha de Materiais e Sistemas como Soluções de 

Projeto 

Por fim, foi percebido nas fichas de análise que nenhum dos autores dos trabalhos 

indicou que suas escolhas materiais tiveram relação com o contexto cultural de inserção das 

propostas. Vale salientar que quando a arquitetura está sendo tratada como um produto cultural, 

obviamente, tais características locais vão ser diferentes de um lugar para outro.  

                                                 
34 Os trabalhos finais de graduação que mencionaram os motivos de escolha foram o TG6_UNICAMP_2010 e o 

TG13_UNICAMP_2013. 
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5.4 Análise dos Trabalhos de Graduação Integrados do CAU-IAU-USP 

5.4.1 Características Gerais dos Trabalhos Finais de Graduação Analisados 

O segundo curso de arquitetura e urbanismo paulista considerado na pesquisa foi o do 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Campus São Carlos. O 

curso recebe anualmente 45 novos estudantes e foram utilizados 23 trabalhos distribuídos 

dentro do período de 2009 a 2013 de acordo com a Tabela 15. 

É importante frisar que a coleta de dados desta universidade, em específico, deu-se via 

banco de dados disponibilizado pela IES na internet, e que havia uma disparidade da quantidade 

de trabalhos disponibilizados por cada ano letivo. Os anos de 2009 e 2013 foram aqueles que 

possuíam cada um, apenas dois trabalhos registrados no sistema. Neste ponto, apesar da amostra 

aleatória simples necessitar de um sorteio sem direcionamento, optou-se que fossem inseridos 

na amostra os quatro trabalhos destes dois anos, resultando na distribuição abaixo apresentada. 

Tabela 15 - Distribuição dos trabalhos por ano. 

Trabalhos Finais de Graduação do IAU-USP 

Ano Nº. de trabalhos % 

2009 02 8,70 

2010 06 26,08 

2011 06 26,08 

2012 07 30,44 

2013 02 8,70 

Total 23 100 

Fonte: TFG IAU-USP. Elaborado pela Autora, 2016. 

Os temas dos Trabalhos Finais de Graduação foram os mais variados, tais como 

habitação coletiva, edificações destinadas à cultura (música, teatro, mídia, arte), à saúde, escolas 

e serviço e comércio. Os projetos de centros culturais, dos mais variados, foram a maioria, 

somando 10 TFG.  

Quanto às características das propostas, iniciando pelo local previsto para implantação, 

esta escola foi a que apresentou maior variedade de localidades dos terrenos, sendo 14 

diferentes, mas todos no Estado de São Paulo. São Carlos, cidade sede do Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo, contou com 7 propostas, São Paulo com 3 e Campinas, 2 propostas. 

As outras cidades escolhidas para implantação dos projetos apareceram em um trabalho cada, 

conforme a Tabela 16 abaixo. Além disto, todos os projetos arquitetônicos foram propostos 

para áreas urbanas. Acredita-se que este resultado, a respeito de onde se localizam os sítios de 
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implantação, deu-se por São Carlos/SP, ser conhecidamente como uma cidade universitária que 

recebe estudantes de diversas regiões do Estado de São Paulo e de outros e Estados do país.  

Tabela 16 - Localidade dos sítios de implantação. 

Local Quant. de trabalhos % 

São Carlos 07 30,41 

São Paulo 03 13,04 

Campinas 02 8,70 

Pirassununga 01 4,35 

Santos 01 4,35 

Ribeirão Preto 01 4,35 

Bragança Paulista 01 4,35 

Araraquara 01 4,35 

Bauru 01 4,35 

Barueri 01 4,35 

Avaré 01 4,35 

Tatuí 01 4,35 

Dourados 01 4,35 

Limeira 01 4,35 

Total 23 100 

Fonte: Elaboração da autora, baseada em informações do IAU-USP. 

Ainda nas informações básicas, foi possível verificar que apenas 7 (30,44%) dos 23 

trabalhos mencionaram a área do lote de implantação, contra 16 (63,56%) que omitiram tal 

informação. Um dado que chamou a atenção foi que, em apenas 1 dos trabalhos, foi mencionada 

a área total da proposta, um dado considerado importante para o desenvolvimento projetual. 

Quanto à configuração das edificações, procurou-se saber a quantidade de blocos 

edilícios que as constituíam e a quantidade de pavimentos. Verificou-se que 14, ou 60,86% dos 

autores, apresentaram edificações com apenas 1 bloco edilício, enquanto 9 (39,14%) 

apresentaram edificações com mais de um bloco. Quanto à quantidade de pavimentos, pôde-se 

perceber que 47,80% (11) das propostas têm de 2 a 4 pavimentos, enquanto 43,50% (10 

projetos) possuem cinco ou mais pavimentos. Não foram avaliadas edificações térreas e, em 

dois trabalhos, não foi possível verificar a quantidade de pavimentos pois, apesar de alguns dos 

trabalhos disponibilizarem desenhos, a leitura desta informação foi impossibilitada pela má 

representação gráfica. 
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5.4.2 Caracterização do Sítio de Implantação e Preexistências 

• Sobre o Entorno e a Relação de Continuidade entre Projeto Arquitetônico e o 

que o cerca.  

Nos trabalhos desta IES foi possível perceber que todos os autores deram informações 

sobre o entorno do terreno e que todas os projetos foram propostos para áreas urbanas. Além 

desta informação, procurou-se saber se havia, por parte dos autores dos projetos, a preocupação 

com a continuidade entre a edificação e o entorno. Percebeu-se um equilíbrio neste quesito, em 

que 47,82% do total de trabalhos finais analisados apresentaram a preocupação com este fator 

(Figura 31) e em 52,18% não foi percebida a continuidade, nem no discurso do autor nem nas 

imagens disponíveis.  

Figura 31 - Exemplo de proposta em que se procurou manter a continuidade de 

percurso. 

 

Fonte: TG3-2010_IAU-USP. 

Entre as 11 propostas que possuíam continuidade (visual e de percurso), 9 falaram 

abertamente quais as soluções foram dadas para manter a continuidade. O trecho a seguir 

representa um dos TFG em que foi considerada essa questão, e proposta uma solução que visava 

mantê-la: 

A inserção numa esquina, além de promover uma implantação bastante aberta, 

configurando um local de encontro e permitindo uma maior permeabilidade 

física e visual na área, traz ainda a possibilidade de articulação entre as duas 

lógicas de circulação distintas da marginal Tietê e da rua Dr. Rubens Meireles 

(TG19-2012_IAUUSP).  
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Aqui, novamente como ocorreu ao analisar os trabalhos da UNICAMP, acredita-se que 

esta preocupação com a continuidade, especialmente de percurso, entre a edificação e o entorno, 

deu-se mais fortemente devido às propostas abarcarem também soluções urbanísticas. 

• Sobre a Vegetação 

Outra característica ligada às preexistências no terreno de implantação foi a vegetação. 

Neste tópico, nenhum dos autores deu informações a respeito da vegetação do sítio destinado à 

proposta, demonstrando uma despreocupação com as características do sítio.  

No que diz respeito a soluções relacionadas ao paisagismo, apenas 6 trabalhos trataram 

desta questão (26,08%). Alguns dos autores que demonstraram essa preocupação deram 

indicações paisagísticas graficamente, como pode ser percebido na Figura 32, a seguir, em que 

se verifica uma má resolução da imagem e a falta de legendas para explicitar detalhes da 

proposta:  

Figura 32 - Exemplo de indicações paisagísticas. 

 

Fonte: TG5-2010_IAU-USP. 

Os autores versaram este tópico indicando diretrizes paisagísticas gerais, como no 

exemplo a seguir: “Neste alargamento é proposta, como diretriz, uma área verde de preservação 

e revegetação da mata ciliar que, se estabelecida como parque, apresenta possíveis travessias 

de pedestres sobre o córrego” (TG2-2009_IAUUSP). Além deste exemplo, foram encontradas 

diretrizes que tratavam de propor espaços abertos, como praças e parques, visando a arborização 

local ou integração entre blocos das edificações da própria proposta, como no exemplo: “Ainda 

dentro da área de intervenção existe uma concentração de árvores e vegetação que envolve os 
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dois edifícios, contribuindo para a redução da temperatura da área e criação de espaços 

sombreados” (TG1-2009_IAU-USP). 

• Sobre o Clima  

A respeito das características climáticas do sítio de implantação, percebeu-se que os 

autores dos trabalhos do curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP, em sua maioria, não 

deram estas informações. Somente 3 trabalhos apresentavam essas características, somando 

pouco mais de 13% dos trabalhos analisados nesta IES. Os trabalhos que falaram sobre o clima 

da região de implantação foram um projeto de um museu de arte, um instituto de design e 

arquitetura e um centro socioambiental. Deste último foi retirada a citação a seguir:  

Santos fica na latitude -23.96083 e possui clima tropical atlântico, com verão 

seco e quente e inverno frio e úmido. A temperatura média anual é de 24o e o 

vento predominante na região é no sentido SE-NO. Os primeiros estudos 

mostraram que as fachadas principais deveriam voltar-se para o sentido norte 

sul, aproveitando os ventos oriundos do mar (vindos do Sudeste) e 

protegendo-o do calor do verão. O mesmo estudo enfatizou a necessidade de 

retirada das barreiras físicas e visuais existentes, como o muro. Também 

salientou, mais uma vez, a importância de integrar os diversos elementos 

presentes (TG1-20109_IAU-USP, p. 40). 

Além disto, percebeu-se que apenas dois trabalhos indicaram as soluções referentes às 

adequações climáticas ou de conforto ambiental. Um destes, apesar de não dar as informações 

sobre o clima local, informou as soluções dadas e que eram relativas à iluminação e ventilação, 

conforme pode ser percebido no trecho que segue:  

Para fins de iluminação e ventilação, além de permitir a comunicação visual 

com o estádio, o primeiro bloco é elevado sobre pilotis e possui dois átrios 

centrais, sendo que a porção central do edifício abriga estares e circulação 

principal (TG9-2011_IAU-USP).  

O segundo trabalho que apresentou solução levando em conta considerações sobre o 

clima indicou a preocupação de que a implantação do projeto no terreno levasse em conta a 

orientação solar adequada, a direção dos ventos predominantes, como pode ser visto abaixo: 

Ao mesmo tempo, preocupou-se em implantar o edifício levando em conta a 

orientação solar, os ventos predominantes, seu entorno e as relações colocadas 

anteriormente, sem deixar de lado as questões referentes à sustentabilidade e 

conforto [...]. Os edifícios são implantados com as faces maiores voltadas para 

o norte, evitando a exposição direta ao sol. O direcionamento favorece a 

ventilação pelos ventos marítimos, evitando o uso desnecessário de sistemas 

de ar condicionado (exceto no auditório, onde se faz necessário) (TG1-

20109_IAU-USP). 
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• Sobre a Topografia 

A topografia foi outra característica relacionada às preexistências locais. Neste ponto, 

também foi percebido que, menos da metade dos autores, 34,78%, apresentaram as 

características topográficas do sítio da intervenção. Das 8 propostas, 1 tinha terreno 

predominantemente plano e 6 em declive, enquanto em um dos trabalhos não foi possível 

perceber a configuração, pois foi citado apenas que o terreno possui desníveis. Um dos 

exemplos em que o autor ilustra a topografia, mesmo que de modo simples, é a Figura 33 onde 

a autora demonstra a área de intervenção com suas curvas de nível e demarca em verde uma 

Área de Proteção Permanente. Percebe-se que a estudante apresenta as curvas de nível, mas não 

explicita suas alturas. 

Figura 33 - Imagem ilustrando curvas da topografia do terreno. 

 

Fonte: TG18-2012_IAU-USP. 

Vale salientar que somente 3 dos 8 trabalhos em que se comenta sobre a conformação 

topográfica dos terrenos, indicaram soluções projetuais relativas a esta característica do sítio de 

implantação. Os outros trabalhos apenas deram soluções para vencer a topografia do terreno (4 

trabalhos) sem especificar como se caracterizava a inclinação do terreno. Deste modo, nota-se 

que, apesar dos trabalhos apresentarem características sobre a topografia, estas informações não 
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pareceram estar ligadas às soluções projetuais ou, ao menos, não se percebeu tal intenção. Além 

disto, as soluções foram citadas de modo bastante superficial, como nos exemplos a seguir: 

 O projeto, buscando se adequar à declividade do terreno, possui dois 

patamares. No superior, estão organizadas as salas moduladas com 

equipamento e infraestrutura necessária para se desenvolver trabalhos em 

grupo na área da computação como também para uso geral relacionado à 

informática [...] (TG15-2012_IAUUSP). 

Ainda em relação à topografia, procurou-se verificar se o partido arquitetônico havia 

sido adotado levando em consideração a topografia do terreno. Quatro trabalhos afirmaram em 

seus textos que sim, somando 17,39% da amostra, contra a omissão presente em 19 trabalhos, 

ou 82,61% do total consultados.  

Opto pela segunda possibilidade: meu propósito agora é fazer com que as 

pessoas, principalmente os idosos explorem o edifício. O objeto arquitetônico 

não é um edifício único, mas sim um complexo de edificações que se 

relacionam entre os níveis do terreno. Exploro possibilidades da topografia do 

terreno e incorporo essa topografia na arquitetura. Retomo minhas ações 

projetuais através de possibilidades de movimento que a topografia do terreno 

oferece ao projeto (TG18-2012_IAUUSP). 

A citação acima demonstra a clara intenção do autor em utilizar a topografia em seu 

favor como justificativa para algumas escolhas projetuais. O autor do TG18-2012_IAUUSP 

desenvolve todo seu trabalho levando em conta a tectonicidade, baseando-se em Helio Piñon 

(1998), tratando-a como uma condição estrutural e enfatizando que:  

Além dessa forte condição estrutural do projeto, há a relação direta do objeto 

arquitetônico com a topografia do sítio. Isso se evidenciará bloco a bloco, 

ficando claras as relações entre a estrutura (principalmente da cobertura), 

topografia e objeto (TG18-2012_IAUUSP). 

 

5.4.3 Potenciais de Combinação Entre Técnicas, Materiais e Sistemas Construtivos 

No tópico que trata das questões a sobre a materialidade arquitetônica, percebe-se que 

60,86% mencionam o sistema construtivo que foi utilizado contra 39,14% que não abordaram 

tal informação. Nestes últimos trabalhos, foi possível perceber que nenhuma indicação de 

materiais foi dada, demonstrando, talvez, uma despreocupação quanto a esta característica da 

edificação. Sobre o sistema estrutural, 16 autores (69,56%) mencionaram a escolha que estava 

sendo empregada no projeto arquitetônico, demonstrando-os graficamente (Figura 34) e no 

texto. Em contrapartida 30,44% dos autores não mencionaram o sistema estrutural adotado. 
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Figura 34 - Representação gráfica do sistema estrutural 

 

Fonte: TG1-2009_IAU-USP. 

A respeito dos materiais construtivos, foi interessante perceber que, apesar de alguns 

detalhes, como o sistema construtivo predominante, não serem mencionados, mais da metade 

dos estudantes descreveram ou indicaram nos desenhos os materiais utilizados. Doze trabalhos, 

ou 52,17%, indicaram os materiais, enquanto 11 (47,83%) não deram estas informações. Houve 

ainda os trabalhos que além de informar o material, deram motivos para sua escolha. Dos 12 

trabalhos, os que mencionaram os materiais e os que não mencionaram somaram seis propostas 

(26,08%) cada um. 

5.4.4 Interferência do Contexto: Escolha de Materiais e Sistemas como Soluções de 

Projeto 

Quando se procurou saber se a escolha dos materiais ou sistemas construtivos teve 

relação com o contexto cultural verificou-se que 2 trabalhos, ou 8,7%, disseram que sim, 

enquanto os trabalhos em que não apresentaram este motivo somaram 21, ou 91,30% da 

amostra. Um dos trabalhos em que o contexto cultural foi abordado é o TG19-2012_IAUUSP 

(Figura 35), quando fala do contexto industrial como sendo uma das principais questões para 

escolha, tanto do material, quanto da forma. A autora ainda aborda a tectônica sob a ótica da 

homogeneidade construtiva e a tensão entre o aspecto representacional e técnico da arquitetura, 

assim como levando em conta a materialidade da construção estereotomica e tectônica em 

arquitetura (stereotomic and tectonic construction). 
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Figura 35 - Proposta em que a autora cita o contexto cultural (industrial) para suas 

decisões projetuais. 

 

Fonte: TG19-2012_IAU-USP. 

A autora fala sobre a utilização de peles que servem para modificar a materialidade 

arquitetônica, conforme pode ser percebido na citação a seguir:  

A forma edificada nasce de um cubo, forma platônica representativa da terra 

e consagrada pela arquitetura moderna na forma do cubo branco. O projeto 

entende essa questão, mas deixa sua forma pura ser afetada, incorporando 

questões do contexto industrial da área, bem como do dinamismo urbano e de 

sua situação particular e, finalmente, de especificações para salas de música. 

Dessa maneira, o cubo branco é subvertido, resultando numa forma mais 

distorcida, e tem sua orientação feita de tal maneira para que possa sempre ser 

apreendido em perspectivas, a partir das ruas e pontes de seu entorno. Ainda, 

sua tectônica é problematizada através de trabalhos em suas fachadas, 

concebidas como “peles”, que alteram sua materialidade (TG19-

2012_IAUUSP). 

Neste ponto foi importante perceber que a cultura projetual local não diz respeito apenas 

à arquitetura vernácula, mas irá depender do lugar de inserção de cada edificação, neste caso 

de cada projeto arquitetônico.  
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6. EXEMPLIFICAÇÃO DE ANÁLISE DOS TRABALHOS FINAIS DE 

GRADUAÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

ENCONTRADOS NAS QUATRO ESCOLAS  

Este capítulo está dividido em duas partes, onde na primeira serão apresentadas análises 

completas de um trabalho de cada curso de Arquitetura e Urbanismo que faz parte do universo 

da pesquisa. Esta demonstração serve para melhor exemplificar a maneira como foi realizada 

cada análise e quais os trechos dos textos e as imagens principais que foram considerados no 

estudo.  

Estão aqui demonstrados os tópicos que foram considerados na ficha de análise utilizada 

(Apêndice A) organizados em texto corrido, mas mantendo a sequência lógica do trabalho, e 

ilustrando os argumentos quando necessário.  

É importante deixar claro que a escolha dos TFG a serem demonstrados aqui levou em 

consideração os trabalhos mais completos, ou seja, com um material gráfico passível de ser 

utilizado nas exemplificações e que refletissem a tendência dominante em cada escola, 

conforme dados gerais apresentados anteriormente. As fichas completas dos quatro trabalhos 

apresentados encontram-se nos Apêndices B, C, D e E no final da tese. 

Além disto, na segunda parte do capítulo, será realizada uma análise comparativa entre 

os resultados obtidos nos cursos de arquitetura e urbanismo das quatro universidades 

pesquisadas. 

6.1 Exemplificação de Análise dos Trabalhos Finais de Graduação 

6.1.1 Análise da proposta arquitetônica de uma Pousada localizada na Serra de São 

Bento, RN (Apêndice B - TG13-UFRN_2012) 

O trabalho do CAU-UFRN é uma pousada (Figura 36) localizada na Serra de São Bento, 

Rio Grande do Norte. Neste TFG, ficou evidente a intenção da autora em promover o diálogo 

entre a edificação proposta e as características locais e, deste modo, foi um dos trabalhos que 

se destacou quanto à consideração da cultura construtiva local e do sítio de implantação. São 

diversos os momentos em que são indicadas especificações para promover a relação entre a 

proposta arquitetônica e a paisagem. Este, além do fato de o trabalho estar completo e com 

imagens em melhor resolução que dos outros TFG, foi um dos fatores que influenciou na sua 

escolha para exemplificar as análises. Percebeu-se, ainda, a preocupação da autora com as 
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questões climáticas, talvez influenciada pela escola de origem, na qual é muito presente a 

questão ambiental. 

A edificação, implantada em um terreno de 56.679,00m², possui aproximadamente 

554,00m² e apenas um pavimento inserido sobre um terreno, de geometria e topografia 

irregulares em declive (Figura 36 e Figura 40). 

Figura 36 - Imagem do TG13-UFRN_2012. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. 

De acordo com a autora, o terreno se consolida “como uma área livre de barreiras 

arquitetônicas e naturais permitindo a permeabilidade da ventilação e radiação solar, além do 

visual da paisagem” (TG13-2012_UFRN, p. 53). Todo o conjunto edilício é formado por dois 

blocos, sendo um em que estão localizados o bloco de lazer, apartamentos e recepção e outro 

em que se localizam o estacionamento, apoio e residência do caseiro. 

Percebeu-se, ao longo da leitura das pranchas e textos, uma preocupação da autora em 

manter a continuidade entre a edificação proposta e o meio de inserção, conservando na medida 

do possível as características locais. Na Figura 37 (estudos iniciais de implantação) e Figura 19 

(proposta final de implantação mostrada anteriormente), é notável que a conformação da 

edificação acompanha, quando admissível, as características naturais do terreno.  

No que diz respeito às soluções dadas para manter a continuidade da edificação com o 

entorno, é enfatizada a intenção de conservar o terreno como o elemento que se destacasse 

diante a proposta.  

Em análise crítica à proposta supracitada, notou‐se que a edificação teria 

maior destaque do que o desejado, pois, após maior compreensão do espaço 

onde este projeto está inserido, foi amadurecida a intenção de manter o terreno 

como o elemento de maior impressão do local. Tal intenção se deu pela 

influência da natureza, que proporciona uma experiência sensorial através do 

cenário de beleza natural ressaltado nas serras, além do clima diferenciado. 
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Logo, iniciou‐se um novo estudo de implantação que partiu da intenção de 

preservar e exaltar o genius loci ‐ espírito do lugar. O rebatimento 

arquitetônico, nessa etapa de estudo, foi a preservação da morfologia do 

terreno. Para tanto, definiu‐se que, o seu ponto mais alto não deveria ser 

ocupado e nem modificado. Permanecendo ao natural e, por conseguinte, 

mantendo a silhueta da rocha (TG13-UFRN_2012, p. 64). 

 

Figura 37 - Imagens do desenvolvimento da proposta de implantação do projeto 

arquitetônico. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

Além do exposto, percebeu-se ainda que a autora utilizou-se do discurso da “arquitetura 

mimética”, para justificar algumas escolhas projetuais tais como a inserção da edificação em 

um nível mais abaixo que o do topo do terreno, a utilização da alvenaria de pedra e de cobertura 
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vegetal no telhado/teto jardim (Figura 38), que trariam uma relação de conservação da 

continuidade visual, entre a edificação proposta e o terreno de implantação (Figura 14).  

 

Figura 38 - Planta de cobertura e Corte B - bloco de apartamento. Utilização de teto-

jardim. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

Ainda quanto às características do terreno, notadamente, vegetação, clima e topografia, 

é possível identificar que a aluna também se preocupou com estes fatores. Em seu discurso, a 

autora afirma que o “zoneamento proposto está diretamente ligado com as possibilidades de 

ocupação de acordo os elementos naturais presentes na conformação do terreno topografia, 

vegetação e paisagens” (TG13-UFRN_2012, p. 59). E acrescenta: 

Desta forma, foi premissa básica, para a locação dos setores do projeto, 

privilegiar o visual do pôr do sol pelas áreas de uso comum, configurando um 

zoneamento distinto daqueles habituais para projetos de mesmo tema. 

Contudo, a recepção, com acesso direto ao estacionamento, proporciona o 

acesso aos hóspedes sem interferência espacial na área íntima (TG13-

UFRN_2012, p. 59). 

Em relação à vegetação local, a autora explicita suas características, conforme pode ser 

percebido no trecho abaixo transcrito, mas não dá soluções referentes ao paisagismo na proposta 

arquitetônica, nem mesmo diretrizes a serem seguidas. Isto talvez se deva, ao menos em parte, 

ao fato de que não é exigida nas propostas arquitetônicas dos TFG da UFRN uma proposta 

paisagística. 

Devido às condições do clima e as características do solo e relevo a Caatinga 

é o ecossistema que se desenvolve, representado por vegetação hipexerófilas 

apresentando o fenômeno xerofilismo, que se refere à capacidade da planta 

armazenar água para sobreviver nos períodos de seca. Devido a este 

dispositivo natural, a vegetação muda seu perfil de acordo com a sazonalidade, 
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exibindo duas paisagens bem diferenciadas. No período chuvoso, as plantas 

recobrem‐se de folhagens ao passo que no período de seca, elas perdem as 

folhas para racionalizar água (MMA, 2005). Dentre outras espécies de 

vegetação característicos do ecossistema da Caatinga destacam‐se a 

catingueira, angico, juazeiro, braúna, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro e 

aroeira (CPRM, 2005) (TG13-UFRN_2012, p. 51-52). 

No que diz respeito ao clima local, a autora não somente dá informações como indica 

no texto algumas estratégias a serem seguidas. É interessante perceber a preocupação em 

determinar corretamente a classificação bioclimática da região em que se insere o terreno. Para 

tal, foi realizada uma consulta à NBR 15.220-3/05, constatando que o Rio Grande do Norte 

possui duas zonas bioclimáticas: a ZB7, de clima quente e seco, e a ZB8, de clima quente e 

úmido, tendo sido constatado que as recomendações construtivas para estas zonas são 

antagônicas. Deste modo, foi feita uma sobreposição do mapa de zoneamento bioclimático com 

o mapa político-administrativo, constatando que o município se inseria na zona ZB8. 

Posteriormente, foi realizada uma consulta complementar a um programa computacional que 

interpola os climas de diferentes municípios do Brasil e que: 

(...) apresenta a cidade da Serra de São Bento inserida na zb8 [...] típica de 

clima quente e úmido. Como as cidades margeadas do município apresentam 

clima semiárido, quente e seco – Bsh, segundo classificação de Koppen [...] a 

classificação da Serra de São Bento passou a ser questionada (TG13-

UFRN_2012, p. 32). 

Devido a isso, a autora buscou fazer uma analogia com a cidade de Portalegre também 

localizada no Rio Grande do Norte, para definir as diretrizes projetuais para a cidade de Serra 

de São Bento. Tais diretrizes foram: ventilação seletiva, resfriamento evaporativo, inércia 

térmica para resfriamento, com atraso térmico maior que 6,5 horas, baixa transmitância térmica, 

sombreamento de aberturas. Esta última estratégia, aplicada ao projeto, pode ser percebida na 

Figura 39 a seguir: 
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Figura 39 - Corte G (área de lazer). Exemplificação de utilização de estratégia projetual 

relacionada ao conforto térmico: sombreamento de aberturas. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

Em relação à última propriedade do terreno considerada nas análises, a topografia, foi 

possível perceber uma clara preocupação da autora com este fator. Além disto, foi percebida a 

intenção de manter a relação da edificação com o entorno, levando em conta tal característica 

(também perceptível na Figura 37 ). A autora afirma que, por se localizar em um plano elevado 

e apresentar entorno com gabarito predominantemente horizontal, o terreno se consolida como 

uma área livre de barreiras arquitetônicas e naturais. Estes fatores permitem uma 

permeabilidade da ventilação e de radiação solar, além do visual da paisagem (TG13-

UFRN_2012). 

Para a realização de estudos sobre a implantação da edificação, foi confeccionada uma 

maquete da topografia do terreno que, junto com croquis e maquetes digitais, funcionou como 

ponto de reflexão do processo projetual e meio de avaliar as propostas desenvolvidas ao longo 

da atividade. A autora afirma que, após os estudos, a solução encontrada para a implantação: 

(...) posiciona a edificação na encosta do lado norte e nordeste do terreno. A 

escolha se deu por proporcionar maior privacidade utilizando a própria rocha 

como barreira visual para com os vizinhos (ao Sul), pela permeabilidade visual 

com a paisagem natural (Norte, Oeste e Leste), por solucionar questões como 

a preservação da rocha e promoção da acessibilidade com a aproximação da 

edificação ao local de chegada dos hóspedes e da adoção de uma única cota 

de nível de piso para os ambientes principais (TG13-UFRN_2012, p. 66). 

As decisões projetuais referentes à implantação e ao zoneamento do empreendimento 

no terreno resultaram no que pode ser visto na Figura 40. 
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Figura 40 - Implantação geral da proposta arquitetônica. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

A topografia também guiou o partido formal com linhas curvas (Figura 41) utilizado 

nos setores sociais da pousada: 

O partido formal de linhas curvas dos setores sociais foi decorrente da 

necessidade de acomodar uma área relativamente grande à topografia do 

terreno que, nesse trecho, tem formato curvilíneo. Além do interesse de 

quebrar com a repetição das linhas retas, já bastante presente nos blocos das 

unidades habitacionais, possibilitando a identificação das funções através das 

formas e, pela percepção ambiental de acolhimento que a linha curva transmite 

(TG13-UFRN_2012, p. 70). 

Por fim, ainda a respeito da topografia, a aluna afirma que esta característica foi de 

grande importância para as decisões projetuais, visto que a implantação foi um elemento de 

grande influência para a concepção e definição do partido arquitetônico. A edificação “foi 

alocada diferente da forma convencional, em vistas de que foi dada a primazia ao fator natural, 

já que a região proporciona o contato direto com o espetáculo do nascer e pôr do sol, bem como 

das estações do ano; além do atrativo clima de Serra” (TG13-UFRN_2012, p. 67).  
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Figura 41 - Estudo formal da cobertura da área social da pousada. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

Na segunda parte da ficha de análise, procurou-se saber como foram abordados os 

aspectos materiais da proposta arquitetônica ou, como são chamados nessa tese, os potenciais 

de combinação entre técnicas, materiais e sistemas construtivos. A autora escolheu o sistema 

em alvenaria de pedra, material abundante na região, justificando seu uso pelo exposto no trecho 

a seguir:  

Na escolha do sistema construtivo, buscou-se a coerência com o partido 

arquitetônico adotado e a exequibilidade do projeto consonantemente ao meio 

físico e ao contexto socioeconômico em que se insere. Deste modo, adotou‐se 

a alvenaria de pedra (TG13-UFRN_2012 p. 66) 

Além disto, o material é mostrado claramente em seus desenhos como pode ser 

percebido na representação da Figura 42.  
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Figura 42 - Indicação de materiais em corte. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

Ainda quanto ao sistema estrutural, a autora também se utilizou, em parte, da alvenaria 

de pedra, justificando que este sistema não necessita de pilares para sustentação das vigas. 

“Estas distribuem as cargas provenientes da laje na própria alvenaria que, por sua vez 

descarrega estas cargas no solo de alta resistência devido ao seu caráter rochoso, eliminando, 

consequentemente, a necessidade de se construir uma fundação” TG13-UFRN_2012, p. 78). Já 

o piso e a laje de cobertura foram propostos em laje de concreto pré-fabricada (Figura 43). 



159 

 

Figura 43 - Corte E. Vista do sistema construtivo e estrutural. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

Complementando a justificativa para a escolha do sistema construtivo utilizado, a aluna 

afirma que este estabelece uma linguagem estética própria gerando uma identidade visual e 

estrutural ao projeto (TG13-UFRN_2012).  

Além do que foi comentado, notou-se que a autora do TG13-UFRN_2012 demonstra 

claramente em seu discurso a intenção de manter um diálogo entre suas escolhas de materiais e 

de sistemas construtivo e estrutural com a cultura ou contexto construtivo local.  

Tal sistema impõe a sua linguagem estética, e, por conseguinte, gera uma 

identidade visual e estrutural ao projeto. Esta, portanto, foi uma decisão 

estratégica e útil em vários aspectos, pois além do apelo visual, esta escolha 

também é de grande valia para a realização da obra, já que o material encontra‐

se disponível no próprio terreno. Tal fato racionaliza os custos de aquisição e 

de transporte de material. Além disso, adequa‐se aos preceitos de conforto 

ambiental utilizando‐se da propriedade física da inércia térmica da rocha 

(TG13-UFRN_2012 p. 66). 

A partir do momento que esta utiliza a expressão “arquitetura mimética da natureza 

local” fica clara esta intenção. Outrossim, foi importante verificar neste trabalho que a própria 

linguagem da autora, não somente a escrita, mas a gráfica (Figura 44) em que são mostrados 

diversos estudos de viabilidade para chegar a uma expressão visual adequada da edificação em 

relação ao meio de inserção, manifesta também sua intenção de manter o diálogo com a cultura 

local.  
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Figura 44 - Proposta final de volumetria das unidades habitacionais. 

 

Fonte: TG13-UFRN_2012. Editado pela autora. 

Ao analisar este TFG foi possível entender o modo de inserção da edificação no sítio de 

implantação e como foram explorados os potenciais construtivos locais. Percebeu-se aqui o 

potencial tectônico da proposta arquitetônica e é importante frisar que isto foi percebido 

especialmente devido ao discurso da própria autora, que deixa clara a intenção de manter o sítio 

de implantação como destaque em relação à edificação proposta.  

Não somente as questões de materialidade arquitetônica e a relação de pertencimento ao 

sítio de implantação se destacaram. Também foi possível perceber a consideração cuidadosa 

com as questões climáticas. Isto se deve, em parte, ao fato de que o conforto ambiental é um 

dos focos centrais do CAU-UFRN. Vale salientar que a consideração com os fatores climáticos 

e de conforto ambiental aparecem não somente neste trabalho, mas também em outros da 

mesma instituição, analisados no âmbito desta tese.  

Analisar os Trabalhos Finais de Graduação do CAU-UFRN, sob o enfoque considerado 

nesta tese, foi importante de modo a melhor conhecer este rico material, que pode dizer bastante 

sobre as características da escola ao serem estudados outros vieses que não foram apreciados 

em estudos anteriores.  
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6.1.2 Análise da proposta arquitetônica de um Centro Cultural localizado na cidade de 

Santa Rita, PB (Apêndice C - TG27-UFPB_2013) 

O trabalho selecionado no CAU-UFPB é um centro cultural (Figura 45) projetado para 

a cidade de Santa Rita/PB, formado por um complexo de edificações, incluindo um teatro com 

palco reversível, salas de aula, biblioteca, galeria de artes e praça aberta ao público (TG27-

UFPB_2013). Este TFG foi escolhido para análise mais detalhada, pois possui um bom 

tratamento gráfico e escrito e por ter sido um dos trabalhos em que se teve acesso aos arquivos 

digitais, facilitando, assim a ilustração das análises. Além disto, ele representa bem as 

tendências majoritariamente percebidas nas consultas realizadas aos demais trabalhos deste 

curso. 

Figura 45 - Imagem do centro cultural. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 

A edificação foi projetada com três edificações conectadas que formam um bloco único 

interligado por caminhos cobertos e seu terreno possui uma área de 29.530,00m². A autora do 

projeto não informou a área total do edifício e o centro cultural foi proposto para uma área 

urbana em um lote com formato relativamente regular (Figura 46). A estudante afirma que o 

terreno foi escolhido por seu fácil acesso e por ser um local em que a própria prefeitura 

municipal pretendia implantar equipamentos com natureza semelhante ao que foi apresentado 

no TFG (TG27-UFPB_2013).  
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Figura 46 - Imagem do sítio de implantação. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 

A aluna dá uma boa descrição do entorno do terreno e é perceptível a intenção de se 

manter a continuidade de percurso entre a edificação e o meio de inserção. Aqui são tratados 

especialmente as visuais e a integração com um edifício histórico que se localiza nas 

proximidades. Como pode ser visto a seguir, a autora afirma que a implantação foi feita 

pensando nesta integração: 

A fim de evitar pontos sem visibilidade no terreno, a proposta das três 

edificações: o Teatro, o Bloco Educacional e a Galeria, foi baseada na 

composição de volumes e setorização das funções, ao mesmo tempo em que 

se complementam na mescla de aberturas e espaços fechados, e também 

interagem ao entorno. Visto que a implantação foi feita pensando em integrar 

o edifício histórico localizado adjacente ao terreno, preocupando-se sempre 

com a ventilação e a incidência solar (TG27-UFPB_2013, p. 30). 

A respeito das características do terreno, procurou-se saber como eram tratados os 

aspectos referentes à vegetação presente no terreno, ao clima da região e à topografia do sítio. 

A autora não apresentou informações sobre a massa vegetal presente no terreno, mas deu 

diretrizes referentes ao paisagismo informando que a arborização foi um dos focos do 

planejamento: 



163 

 

A arborização é indispensável para o desenvolvimento urbano, considerando 

que é fator determinante da salubridade ambiental, por ter influência direta 

sobre bem-estar do homem, em virtude dos múltiplos benefícios que 

proporciona ao meio ambiente. Arbustos e árvores no ambiente urbano 

tendem a melhorar o microclima, proporcionam sombreamento, 

embelezamento, diminuem a poluição atmosférica, sonora e visual e 

contribuem para a melhoria física e mental do ser humano. Por isso neste 

projeto, a arborização esteve em foco durante todo o planejamento, onde o 

verde pode ser encontrado na extensão da praça, colorindo e tornando o 

ambiente mais sadio e contemplável (TG27-UFPB_2013, p. 33). 

 

Apesar de informar em seu discurso que a arborização foi um dos pontos pensados no 

projeto percebe-se, ao consultar o material disponibilizado pela autora (Figura 47 e Figura 48), 

que a arborização não é representativa nas imagens.  

Figura 47 - Vista da praça. Fachada norte. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 

 

Figura 48 - Locação e cobertura do centro cultural. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 



164 

 

A respeito da segunda característica procurada, o clima, a aluna informou que a 

característica climática do local é tropical úmido, assemelhando-se à cidade de João Pessoa/PB. 

O município possui clima Tropical Quente Úmido, assemelhando-se ao clima 

pessoense, e faz fronteira com dez outros. São eles: Sapé, Rio Tinto, Capim, 

Lucena, Bayeux, João Pessoa, Conde, Alhandra, Pedras de Fogo e Cruz do 

Espírito Santo. Santa Rita está localizada na microrregião de João Pessoa, 

capital do Estado Paraibano, e encontra-se a 11km desta (TG27-UFPB_2013, 

p. 23). 

 

Além de dar estas informações, a autora inseriu a imagem apresentada na Figura 49, 

chamada por esta de “mapa de ventilação”, em que demonstra a trajetória do sol e a ventilação 

predominante no terreno. No entanto, a ilustração foi mostrada, mas não foi localizada no texto 

explicação alguma para esta, nem o rebatimento desta informação na proposta.  

Figura 49 – “Mapa de ventilação" em que podem ser percebidas duas cotas de nível do 

terreno. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 

Sobre as soluções arquitetônicas referentes ao clima, a autora apresenta duas: uma 

especificamente relacionada à posição do teatro, e outra referente à utilização de iluminação 

zenital (Figura 50) para prover iluminação e ventilação.  

O teatro foi implantado de modo que o palco ficasse posicionado para o Norte 

a fim de evitar incômodo com o sol nas horas de utilização do mesmo, com a 

preocupação de amenizar as altas temperaturas e propiciar uma ventilação 

adequada, por isso, este não está voltado para a maior dimensão do terreno e 

seu acesso se dá por uma larga rampa localizada na mesma fachada norte. [...] 

A cobertura deste bloco possui uma iluminação zenital, criada para iluminar e 

ventilar o longo corredor central do bloco (TG27-UFPB_2013, p. 34). 
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Figura 50 - Corte em que é representada iluminação zenital. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 

A respeito da topografia, percebeu-se que a autora não deu informações específicas no 

texto, mas, no mapa de ventilação mostrado na Figura 49, é possível verificar a presença de 

duas cotas de nível podendo este terreno ser considerado predominantemente plano. Além desta 

imagem, pode-se perceber esta característica do terreno nas perspectivas eletrônicas 

disponibilizadas pela autora (Figura 45 e Figura 47). Assim sendo, a aluna também não destacou 

soluções relativas à conformação topográfica, provavelmente por ter considerado o terreno 

como predominantemente plano. 

Na segunda parte da ficha de análise, em que se procurou saber como foram abordados 

os potenciais de combinação entre técnicas, materiais e sistemas construtivos, percebeu-se que 

a autora forneceu poucas informações sobre estes aspectos. Além do sistema estrutural em que 

a autora afirma que “a estrutura adotada para este bloco foi realizada em concreto armado, com 

cobertura de laje treliçada sobre tesouras de concreto” (TG27-UFPB_2013, p. 34), não foram 

dadas informações sobre sistema construtivo e principais materiais propostos no projeto 

arquitetônico. Nem mesmo nas imagens disponibilizadas (Figura 51), há a indicação de 

materiais.  

Figura 51 - Corte AA da galeria de artes. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 
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A única imagem em que pode ser percebida alguma indicação de material é na planta 

de cobertura (Figura 52) em que a autora indica que é utilizada telha de fibrocimento ondulada. 

Figura 52 - Planta de cobertura. Indicação de telha de fibrocimento. 

 

Fonte: TG27-UFPB_2013. Editado pela autora. 

A autora também não aborda no texto se há relação das escolhas dos materiais e dos 

sistemas construtivos com o contexto construtivo local.  

Neste TFG, foi possível identificar que as principais questões abordadas são aquelas 

relacionadas ao clima local; no entanto, isso é feito de modo sucinto. Também se percebe uma 

preocupação em indicar a arborização para o local. Em relação aos aspectos materiais, a autora 

não faz muitas indicações.  

Este trabalho é um dos que confirma a hipótese da tese em que se afirma que parte 

considerável dos estudantes de arquitetura e urbanismo não indica de modo claro, em seus 

projetos apresentados em TFG, como se dão as considerações sobre as particularidades do sítio 

de implantação. Vale salientar que o trabalho acompanha a tendência dos outros TFG do CAU 

desta universidade, sendo bem sucinto no que diz respeito ao modo como são apresentadas as 

descrições e justificativas dos projetos arquitetônicos, os desenhos e sobre o modo como foram 

tomadas as decisões projetuais.  

Não foram localizadas considerações a respeito dos aspectos materiais da arquitetura, 

relacionados aos dados culturais e estéticos, elementos que demonstrariam a poética construtiva 
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dos projetos arquitetônicos. Considerando o projeto de arquitetura como um momento teórico 

em que as questões sobre a materialidade e sobre a construção podem ser previamente 

percebidas e resolvidas, o trabalho em questão falha quanto a estes aspectos, no momento de 

demonstrar essas soluções. 

6.1.3 Análise da proposta arquitetônica de um Centro Cultural localizado na cidade de 

Campinas, SP (Apêndice D - TG15-UNICAMP_2013) 

Na UNICAMP, o trabalho selecionado para demonstração da análise detalhada é uma 

proposta arquitetônica de uma nova sede para o Centro de Memória da UNICAMP (Figura 53), 

a ser localizado na cidade de Campinas (SP) e instalada dentro do campus da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).  

Figura 53 - Imagem da proposta arquitetônica do Centro de Memória UNICAMP. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

A edificação foi proposta em um bloco único e com três pavimentos. A autora do projeto 

especificou a área do terreno, que é de 4.000,00m², mas não mencionou a área total da 

edificação. O sítio de implantação “escolhido para estudo localiza-se numa área próxima a 

edifícios de atividades diversas, dentro do campus universitário da Unicamp, no distrito de 

Barão Geraldo, a 12km do centro da cidade de Campinas” (TG15-UNICAMP_2013, p. 40). 

Cabe destacar aqui, como já foi citado nas análises gerais anteriores, que o modo de 

apresentação dos trabalhos da UNICAMP segue um estilo mais livre, conforme pode ser 

percebido na Figura 54, a seguir, e conforme poderá ser percebido em outras imagens ao longo 

desta análise. No volume escrito é utilizada a mesma linguagem dos painéis-resumo utilizados 

nas apresentações dos TFG.  
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Figura 54 - Apresentação das informações sobre o terreno. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

Assim como a maioria dos TFG analisados na UNICAMP, percebeu-se neste a intenção 

da aluna em manter a relação de continuidade entre a edificação e o entorno. Esta intenção pode 

ser percebida nos estudos apresentados na Figura 55 e no próprio discurso da autora.  

Figura 55 - Representação dos fluxos e acessos previstos para a área de estudos. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 
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A autora afirma que procurou manter a permeabilidade entre a edificação e o que a 

cerca, e a solução dada foi uma configuração espacial pensada de modo a permitir um fluxo 

livre, mas também com opções de locais de permanência. 

Como opção de circulação vertical, também foram implantados elevadores, 

em frente às rampas. A configuração espacial de toda a implantação permite 

a livre passagem de fluxos, constituindo não apenas um edifício permeável, 

mas também, convidativo, que oferece opções de permanência - exposições, 

café, praça - a quem passa por ele. A praça de chegada, configurada pelos 

volumes do Auditório e do bloco dos acervos e pela marquise, foi planejada 

de modo a se apresentar como um espaço agradável, não apenas de passagem, 

mas também como ponto de encontro, oferecendo alguns nichos com bancos 

e sombra (TG15-UNICAMP_2013, p. 88). 

No que diz respeito à vegetação presente no terreno, percebe-se que a autora informa 

sucintamente suas condições indicando que a “região é árida, pois não apresenta vegetação nem 

outros elementos para sombreamento” (TG15-UNICAMP_2013, p. 43). Dentre as soluções 

apresentadas pela autora, está a previsão de ruas e calçadas arborizadas. A proposta foi 

ilustrada, no entanto, não são especificadas espécies ou qualquer outra informação além da 

imagem indicada na Figura 56, a seguir: 

Figura 56 - Imagem em que a autora mostra a proposta paisagística e urbanística. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

Sobre o clima, são apresentados estudos para ilustrar (Figura 57) junto com uma rápida 

informação que trata basicamente da influência de sombreamento dos edifícios ao redor e dos 

ventos predominantes.  
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Como os prédios são distantes entre si, e distantes do terreno em estudo, a 

insolação não sofre influência de nenhum elemento. O gabarito máximo de 16 

metros de altura também não interfere na insolação. Os ventos predominantes 

originam-se da direção Sudeste (TG15-UNICAMP_2013, p. 43). 

 

Figura 57 - Apresentação dos estudos de insolação no terreno. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

É importante perceber que as imagens são mostradas, mas a estudante não fez uma 

descrição ou explicação a respeito da direção dos ventos nem sobre a insolação. São verificadas 

apenas breves descrições da situação climática. Em correspondência às informações dadas 

sobre o clima, a autora fala sobre as decisões arquitetônicas relacionadas. Estas soluções podem 

ser observadas na Figura 58 e são indicadas em texto:  

Enquanto as fachadas do grande bloco dos acervos são constituídas por 

empenas cegas (como é o caso das fachadas leste e oeste) e por uma densa 

segunda pele, as do bloco administrativo tem grandes aberturas, protegidas 

por brises móveis. Ambos os dispositivos de sombreamento são constituídos 

por chapas metálicas modulares, desenhadas numa composição inspirada no 

efeito visual do comportamento das fibras de celulose numa folha de papel, 

caracterizada por sua disposição irregular (TG15-UNICAMP_2013, p. 89). 
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Figura 58 - Fachada leste. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

A última característica do sítio de implantação abordada foi a topografia. No TG15-

UNICAMP_2013 a autora deu informações a respeito, indicando que “a topografia local 

apresenta uma inclinação acentuada e o terreno fica num dos pontos mais altos do campus” 

(TG15-UNICAMP_2013, p. 89). Também são apresentadas a Figura 59 e a Figura 60, que 

mostram a topografia em relação ao entorno e a topografia do terreno em relação à quadra em 

que se insere. 

Figura 59 - Representação da topografia do terreno em relação ao entorno. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 
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Figura 60 - Topografia do terreno em relação à quadra. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

A topografia foi um importante ponto de partida para algumas decisões projetuais, 

conforme pode ser percebido na citação que segue: 

O terreno escolhido apresenta uma acentuada inclinação, motivo pelo qual 

optou-se pelo adensamento da forma, o que definiu a implantação 

caracterizada por dois blocos principais, verticalizados, de forma retangular, 

orientados de modo a respeitar a topografia. A disposição desses dois blocos 

no terreno, sendo um deles paralelo à Rua “Projetada A” e o outro, 

perpendicular à Rua “Projetada B”, foi pensada de forma a configurar uma 

praça de chegada. Por conta do adensamento da forma, outra questão a ser 

resolvida seria a circulação vertical. A busca por uma solução que garantisse 

a acessibilidade e que tivesse baixa manutenção levou à opção pelo uso de 

rampas. Porém, essa escolha tinha a desvantagem de que, para ser acessíveis, 

as rampas são extensas, fazendo com que o usuário caminhe longas distâncias 

para vencer a altura compreendida entre um pavimento e outro. Assim, optou-

se por implantar os blocos em níveis diferentes, de modo que ficassem na 

altura correspondente aos patamares das rampas, encurtando sua extensão e 

quebrando a monotonia (TG15-UNICAMP_2013, p. 83). 

Estas decisões podem ser percebidas nas imagens disponibilizadas pela autora, em que 

esta demonstra a utilização das rampas e acessos relacionados à topografia do terreno (Figura 

61). Em seu discurso, é perceptível que esta característica do terreno influenciou no partido 

adotado. A aluna afirma que foram características importantes no projeto: a volumetria adotada, 
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as soluções de fachada e os níveis de implantação, de modo a diferenciar os locais das atividades 

desenvolvidas no terreno.  

Figura 61 - Corte em que se percebe o aproveitamento da topografia do terreno. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

Sobre o sistema construtivo e estrutural, este é ilustrado na Figura 62 e descrito em texto: 

 O sistema construtivo escolhido para este projeto caracteriza-se pela 

utilização de concreto nos pilares e vigas pré-moldados, e também nas lajes 

pré-fabricadas, com exceção das vigas do Auditório, que são metálicas, pelo 

fato de vencerem grandes vãos e apresentarem menor dimensão com relação 

às vigas em concreto. O fechamento caracteriza-se por alvenaria de blocos 

cerâmicos (TG15-UNICAMP_2013, p. 83). 

 

Figura 62 - Ilustração do sistema construtivo utilizado. 

 

Fonte: TG15-UNICAMP_2013. Editado pela autora. 

No trabalho, não é feita uma descrição dos materiais construtivos utilizados, além dos 

que foram percebidos na imagem acima. A autora também não expõe os motivos para a escolha 

do sistema construtivo, não sendo percebida a relação com o contexto construtivo no local de 
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inserção da proposta, assim como também se verifica em todos os outros trabalhos analisados 

nesta escola.  

O contexto construtivo local não foi determinante no desenvolvimento de sua proposta 

e, quando tratamos de tectônica, deve-se pensar que existe um juízo estético próprio às 

determinações construtivas e da relação entre a edificação e o sítio de implantação. Do mesmo 

modo como em outras propostas da UNICAMP, percebe-se no texto que a autora admite a 

intenção de manter a continuidade visual e de percurso entre a edificação proposta e aquilo que 

já existe no local de intervenção. Neste trabalho em questão, a autora fala especialmente da 

continuidade de fluxo, não sendo tão forte em seu discurso as questões materiais. 

Ainda em relação a relação entre pele/envoltória e estrutura ₋ Representational 

(pele/envoltória) x Ontological (estrutura) ₋ percebe-se que a estudante admite utilizar-se de 

revestimentos que servem para ocultar o caráter estrutural da edificação. Utiliza-se de “paredes 

cegas” revestidas em alguns pontos por chapas metálicas modulares. 

Com o material consultado, não é possível perceber completamente a resolução dos 

problemas arquitetônicos. É possível observar os aspectos volumétricos, mas não é possível 

uma compreensão da materialidade arquitetônica como um todo, ou seja, não é possível 

perceber a materialidade arquitetônica tomando a expressividade que lhe é característica, 

quando estes aspectos são tratados adequadamente. 

6.1.4 Análise da proposta arquitetônica de um Museu localizado na cidade de Ribeirão 

Preto, SP (Apêndice D - TG05-IAUUSP_2010) 

O trabalho final de graduação escolhido para exemplificação de análise no curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos/SP é 

o de um Museu, chamado MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto, localizado na cidade de 

Ribeirão Preto, SP. 

A proposta (Figura 63) que foi desenvolvida em apenas um bloco com cinco 

pavimentos. Assim como em outros trabalhos deste IES, não foram identificadas informações 

sobre a área do lote e área construída total da edificação.  

Já no início do texto de seu projeto, a autora fala das definições de suas intenções 

projetuais. Afirma que, com os estudos realizados, houve um amadurecimento da ideia de que, 

no projeto do MARP, a questão formal deveria ganhar destaque e de que a materialidade deveria 

ser trabalhada (TG05-IAUUSP_2010).  
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Figura 63 - Perspectiva da proposta arquitetônica. 

 

Fonte: TG05-IAUUSP_2010. Editado pela autora. 

Neste projeto arquitetônico a escolha do terreno levou em consideração alguns aspectos: 

Decidido a cidade em que se implantaria o projeto, a escolha da área não podia 

deixar de considerar importantes pontos como facilidade de acesso pelos 

automóveis e pelos pedestres – já que se trata de um equipamento de alcance 

regional - e ser uma área com uma vitalidade própria. Assim o local escolhido 

para a implantação do projeto situa-se no cruzamento de três importantes 

avenidas da cidade, a Av. Presidente Vargas, a Av. Nove de Julho e a Av. 

Independência, as quais tem ligação direta com outras vias principais da 

cidade e mesmo com a rodovia, facilitando o acesso de quem vem de cidades 

da região. A proximidade com o Centro, encontra-se em uma das quinas do 

quadrilátero central, e o fato de estar localizada no entremeio de áreas de 

características sociais e de uso diferentes, está próximo a comunidades de 

diversas classes sociais e de estabelecimentos de comércio, serviço e 

residência o que cria uma dinâmica própria e extremamente importante para a 

vitalidade e uso continuo do equipamento cultural a ser instalado (TG05-

IAUUSP_2010, p.23). 

A respeito da continuidade entre edificação e entorno a aluna afirma que os volumes e 

a relação interior-exterior (Figura 64) em uma situação climática como a da cidade de Ribeirão 

Preto, deveriam ser aprimoradas, indicando aí sua preocupação com a relação entre a edificação 

e o entorno. 
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Figura 64 - Estudos de implantação e forma. 

 

Fonte: TG05-IAUUSP_2010. Editado pela autora. 

Sobre as soluções dadas para manter a relação de continuidade, a autora afirma: 

Primeiramente, ao analisar os fluxos de carros e pedestres, optei pela junção 

das duas quadras, formando uma grande área que interagisse diretamente com 

as avenidas que a rodeiam. 

[...] 

A pretensão de um espaço público de qualidade, onde a população tivesse livre 

acesso a cultura, foi um mote importante para o início do ato projetual. 

Busquei maneiras de que o projeto não fosse apenas mais um, mas um 

chamativo para população vivenciar e usufruir o espaço criado. Assim a 

relação interior-exterior fortalece-se levando tanto o museu à cidade quanto a 

cidade para dentro do museu (TG05-IAUUSP_2010, p.32). 

 

Como modo de ilustrar a evolução da proposta em relação à forma, a autora apresenta 

um comparativo entre os projetos produzidos na disciplina de Trabalho de Graduação Integrado 

1 e Trabalho de Graduação Integrado 2 (Figura 65), onde podem ser percebidas as modificações 

volumétricas realizadas no processo. Neste ponto, a autora evidencia o interesse em manter a 

área externa à edificação como um local de livre acesso aos transeuntes. 

Seguindo a sequência de aspectos considerados na nossa ficha de análise, temos a 

vegetação, clima e topografia. A respeito do primeiro ponto, a vegetação, a autora não fornece 

informações, mas dá diretrizes paisagísticas como indicado a seguir. Vale salientar que, apesar 

de apresentar essas diretrizes, a autora não as representa graficamente. 

Buscou-se a criação de áreas de estar por vezes arborizadas e outras 

umidificadas por meio dos splinters (sic) ou espelhos d’água. A locação das 

árvores levou em conta o visual pretendido das elevações e a criação de um 

contraponto com a praça densamente arborizada existente logo a frente do 

MARP. Há um espelho d’água localizado junto ao bloco vermelho, que tem 

por objetivo dar a quem por ali passa a sensação de que este continua para 

baixo da terra, o que realmente acontece. O paisagismo cria um desenho por 

meio do uso de diferentes texturas [grama, água, pisos de cores diferentes...] 

que pretende dar a quem por ali transita uma dinâmica e vitalidade (TG05-

IAUUSP_2010, p.55). 
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Figura 65 - Evolução da proposta. 

 

Fonte: TG05-IAUUSP_2010. Editado pela autora. 

Sobre o clima, a autora apenas dá informações gerais afirmando que este é 

predominantemente quente e seco, marcado por altas temperaturas, sol forte e pouco vento. 

Apesar de dar suas características, a autora não apresenta ou não admite em seu discurso outras 

soluções relacionadas diretamente ao conforto ambiental a não ser a direção da implantação da 

edificação.  

No quesito que se procurou saber sobre a topografia ficou evidente que a estudante, 

apesar de não fornecer estas informações, admite que a implantação “levou em consideração a 

orientação solar e a direção das curvas de nível. A área se encontra em um nível elevado da 

cidade, o que permite bons visuais desta em uma de suas faces” (TG05-IAUUSP_2010, p.30). 

A autora afirma ainda que as curvas de nível foram determinantes nas escolhas projetuais 

interferindo assim no partido arquitetônico adotado.  
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Figura 66 - Implantação com as curvas de nível do terreno. 

 

Fonte: TG05-IAUUSP_2010. Editado pela autora. 

Na parte em que se abordam os potenciais de combinação entre técnicas, materiais e 

sistemas construtivos e sobre o sistema estrutural, a aluna afirmou: “Após a análise da solução 

estrutural e da materialidade dos edifícios aqui citados e de outros, além do atendimento com 

professores de estrutura dessa faculdade, decidi pelo uso de concreto armado branco como 

estrutura base do meu projeto” (TG05-IAUUSP_2010, p.74).  

Vale salientar que as descrições sobre materiais construtivos e sistema estrutural dos 

trabalhos do CAU do IAU-USP são bem mais sucintas do que as dos TFG das outras 

universidades. Além disto, esses aspectos normalmente não aparecem indicados na parte gráfica 

dos TFG e quando aparecem estão em desenho esquemático como na Figura 67 e na Figura 68.  

A respeito dos motivos que levaram à escolha dos materiais construtivos e estrutura utilizados, 

a autora afirma que:  

A materialidade do museu externamente é composta por concreto branco no 

corpo do edifício - o que colabora com a manutenção da temperatura interna; 

e a torre é revestida por uma chapa perfurada vermelha. Cabe ressaltar que 

todos os vidros do museu são duplos (TG05-IAUUSP_2010, p.75). 
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Figura 67 - Representação do sistema estrutural utilizado. 

 

Fonte: TG05-IAUUSP_2010. Editado pela autora. 

 

Figura 68 - Esquema de utilização dos materiais construtivos de revestimento. 

 

Fonte: TG05-IAUUSP_2010. Editado pela autora. 

Por fim, observou-se que a autora não indicou a relação das escolhas dos materiais e dos 

sistemas construtivos em seu discurso com o contexto construtivo local. 

Percebeu-se também que, apesar de falar que o aspecto formal e de materialidade 

deveriam ser trabalhadas, a aluna não os aborda, de modo que os aspectos tectônicos, nos termos 

desta tese, possam ser percebidos. 
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A autora preocupa-se essencialmente com o clima, mas não dá claramente soluções 

relativas a isto, nem em seu discurso e nem na representação gráfica do projeto arquitetônico. 

Considera-se que, dos quatro trabalhos apresentados em análise completa, este foi um 

dos trabalhos em que menos foram percebidas as questões da interdependência entre a estrutura, 

materiais construtivos e a edificação. Além disto, também não foi observado no discurso da 

autora a relação de pertencimento ao sítio de implantação.  

É importante ressaltar que, mesmo as normas referentes aos trabalhos finais de 

graduação destas quatro escolas exigirem que sejam apresentados anteprojetos arquitetônicos, 

que de acordo com a definição presente no Roteiro para Desenvolvimento do Projeto de 

Arquitetura da Edificação, do Instituto de Arquitetos do Brasil: “constitui a configuração final 

da solução arquitetônica proposta para a obra, considerando todas as exigências contidas no 

programa de necessidades e o Estudo Preliminar aprovado pelo cliente. Deve receber a 

aprovação final do cliente”35; ou até como define a NBR-6492: “Definição do partido 

arquitetônico e dos elementos construtivos, considerando os projetos complementares 

(estrutura, instalações, etc.). Nesta etapa, o projeto deve receber aprovação final do cliente e 

dos órgãos oficiais envolvidos e possibilitar a contratação da obra” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994, p. 5).  O que encontramos nos trabalhos, 

levando em consideração as definições, não se configuram como anteprojetos arquitetônicos, 

pois as soluções vistas deixaram a desejar no que diz respeito ao que já deveria ser apresentado 

nesta fase projetual. 

6.2 Análise Comparativa dos Resultados Encontrados nos TFG das quatro escolas  

De modo a permitir a visualização dos resultados gerais, foram produzidos gráficos 

referentes aos itens analisados nos TFG em cada escola. Esta organização nos dá uma ideia 

mais clara das informações coletadas em cada escola e quais aspectos foram priorizados em 

cada uma delas. Procurou-se realizar uma comparação entre os dados, iniciando-se pelos 

aspectos gerais a respeito das propostas, conforme pode ser percebido na Tabela 17. Em 

seguida, são apresentados os dados referentes ao entorno e continuidade, sobre informações a 

respeito do clima, topografia e vegetação e, por fim, quanto à materialidade arquitetônica e a 

interferência do contexto nas escolhas projetuais. 

                                                 
35 Disponível em: http://www.iab.org.br/sites/default/files/documentos/roteiro-arquitetonico.pdf. Acesso em: 26 

fev. 2018. 
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Tabela 17 - Resumo das características gerais sobre os projetos arquitetônicos. 

Característica/Escola UFRN UFPB UNICAMP IAU-USP 

Tema predominante 
Cultura, lazer e 

hospedagem 
Saúde e lazer Cultura (museu) Cultura 

Porto dos projetos Grande Grande Grande Grande 

Quantidade de blocos 

edilícios 
Mais de um bloco Mais de um bloco Bloco único Bloco único 

Quantidade de 

pavimentos 
2 a 4 pavimentos 2 a 4 pavimentos 2 a 4 pavimentos 2 a 4 pavimentos 

Cidade da proposta Natal/RN Joao Pessoa/PB Campinas/SP São Carlos 

Fonte: Produzido pela autora baseado em informações dos TFG (2018). 

No Quadro 9 é possível perceber os resultados encontrados em cada escola a respeito 

dos aspectos sobre o entorno e continuidade entre este e a edificação proposta. Com relação às 

informações sobre o entorno, ou seja, aquilo que circunda o sítio de implantação, percebeu-se 

que todas as escolas apresentaram informações adequadas e que, em sua maioria, os projetos 

foram propostos para áreas urbanas. Somente as escolas nordestinas apresentaram edificações 

a serem inseridas no meio rural e um dos trabalhos, produzido por um aluno da UFPB, não 

apresentou descrição sobre uma localização específica por se tratar de uma proposta de caráter 

genérico. 

Como demonstrado no quadro abaixo, percebeu-se que a escola em que menos autores 

apresentaram a intenção de manter a continuidade entre a edificação e o entorno foi a UFPB e 

a que apresenta mais trabalhos em que há o desejo de manter a continuidade com o entorno foi 

a escola paulista UNICAMP evidenciando a preocupação dos estudantes com um dos aspectos 

relativos ao place-form. Vale destacar que os trabalhos desta instituição paulista são de grande 

porte e abarcam tanto projetos arquitetônicos quanto de desenho urbano complexos, devido ao 

que é exigido pelas normas do trabalho final de graduação nesta escola, como apresentado em 

item anterior, ou seja, que as propostas apresentem também soluções urbanísticas. Acredita-se 

que tal fato tenha influenciado o discurso dos autores no que diz respeito à nítida importância 

dada à questão sobre a continuidade entre a edificação e o meio de inserção.   
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Quadro 9 - Resultados em gráficos dos aspectos referentes ao entorno e continuidade. 

 

Fonte: Elaboração da autora baseada em informações dos Trabalhos Finais de Graduação, 2017. 

O Quadro 10, o Quadro 11 e o Quadro 12 possuem as respostas encontradas nos 

trabalhos com dados sobre importantes características do sítio de implantação que devem ser 

consideradas logo no início do processo projetual. São elas: as informações climáticas, a 

vegetação existente no terreno e a conformação topográfica. Estes itens são indispensáveis de 

serem considerados quando abordamos o que Frampton (1995) chama de “earthbound nature 

of a building”, ou seja, a ligação entre a edificação e o sítio.  

Na UFRN, uma das questões percebidas nestes quesitos é que algumas informações 

abordadas por estudantes como, por exemplo, sobre o clima ou topografia, não são rebatidas 

em ações concretas que venham a se traduzir em soluções projetuais ou até sejam utilizadas 

para justificar escolhas realizadas ao longo do processo de concepção. Além disso, nesta escola, 

todos aqueles trabalhos em que os autores informaram as características da vegetação presente 

no sítio, também deram soluções ou diretrizes para o paisagismo. 
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Já na UFPB, percebeu-se que, em sua maioria, os trabalhos não possuem informações 

acerca das características da vegetação, clima e topografia do sítio de implantação e quando as 

apresentam são apenas breves descrições sobre o terreno. Normalmente estas informações não 

se relacionavam com as escolhas projetuais realizadas. 

Ao consultar os trabalhos da UNICAMP, foi possível perceber que estes também são 

desprovidos de algumas informações importantes sobre o sítio de implantação, tais como 

indicação de Norte, indicação de dimensões e área de terreno, informações sobre área total da 

proposta arquitetônica, entre outras. Chama a atenção o fato de a maioria dos trabalhos do CAU-

UNICAMP não apresentar informações sobre o clima e vegetação no sítio de implantação. No 

entanto, vale salientar que em alguns pontos como, por exemplo, quando se tratava das 

características climáticas e análises de cartas solares, não foi possível perceber se estes dados 

foram apresentados em algum momento anterior, mas observou-se que os autores indicaram 

soluções projetuais baseadas em questões bioclimáticas.  

No que concerne aos trabalhos do curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP, os 

resultados chamaram a atenção, especialmente quando se trata de informações sobre o clima, 

vegetação e topografia, que aparentemente foram deixadas de lado no desenvolvimento dos 

trabalhos. Nesta escola, assim como na UNICAMP, não foi possível perceber se em algum 

outro momento estas informações foram dadas, mas notou-se que muitas delas, quando 

identificadas, não foram rebatidas nos projetos arquitetônicos. Assim, percebeu-se uma 

aparente despreocupação a respeito das preexistências do terreno; isto se reflete, por exemplo, 

nos resultados alcançados sobre as características da vegetação existente no terreno, que não 

apareceram nos trabalhos analisados. 
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Quadro 10 - Informações referentes à vegetação presentes nos TFG. 

 

Fonte: Elaboração da autora baseada em informações dos Trabalhos Finais de Graduação, 2017. 

Quadro 11 - Informações referentes ao clima presentes nos TFG. 

 

Fonte: Elaboração da autora baseada em informações dos Trabalhos Finais de Graduação, 2017. 
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Quadro 12 - Informações referentes à topografia presentes nos TFG. 

 

Fonte: Elaboração da autora baseada em informações dos Trabalhos Finais de Graduação, 2017. 

Quanto aos materiais e sistemas construtivos apresentados no Quadro 13 a seguir, foi 

percebido, nas quatro escolas, um padrão no modo de apresentação de algumas informações 

como, por exemplo, quando se trata dos materiais construtivos, estes são informados de modo 

sumário, apenas descritivo, sem justificar as escolhas feitas. Houve também os casos em que os 

materiais e sistemas construtivos, dentre eles a estrutura, apareciam apenas nos desenhos 

disponibilizados.  

Neste ponto, chamou atenção a quantidade de trabalhos em que não são mencionados 

os materiais construtivos e sistema estrutural propostos no projeto arquitetônico, pois 

considera-se que estas são algumas das informações fundamentais para que se compreenda um 

anteprojeto arquitetônico. 
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Quadro 13 - Gráficos referentes aos aspectos sobre a materialidade. 

 

Fonte: Elaboração da autora baseada em informações dos Trabalhos Finais de Graduação, 2017. 

Nestes quadros comparativos são apresentados os percentuais percebidos nos tópicos 

relativos ao Place-form, Representational x Ontological, Product-form e Stereotomic/tectonic 

são razoáveis em relação à consideração, pelos alunos, das características relativas ao sítio de 

implantação na ação projetual. O que se pretende enfatizar aqui é que, apesar de aparecerem 

nos números, esta consideração sobre o sítio de implantação não aparece claramente na 

expressividade arquitetônica dos projetos analisados. Poucos são os projetos em que se percebe 

interação entre a expressividade e o caráter tectônico na relação sítio de implantação x 

aquitetura proposta.  

No item que procurou respostas sobre se as escolhas dos materiais propostos para o 

projeto arquitetônico tinham alguma relação com o contexto cultural, perceberam-se 

importantes aspectos para a pesquisa. Exceto a Universidade Estadual de Campinas, em que 

nenhum dos estudantes autores dos projetos arquitetônicos insinuou que basearam suas escolhas 
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materiais em relação ao contexto de inserção das propostas, todas as outras universidades 

contaram com trabalhos que utilizaram a cultura construtiva local como justificativa para suas 

proposições.  

Os resultados referentes ao item 6 da ficha de análise (Apêndice A) estão indicados no 

Quadro 14, a seguir, em que é possível fazer a comparação entre os resultados obtidos. 

É importante frisar que as características da cultura construtiva local vão ser diferentes 

de lugar para lugar, especialmente quando a arquitetura está sendo tratada como um produto 

cultural. É preciso entender que a cultura projetual local não diz respeito somente àquela 

arquitetura tradicional ou vernácula e dependerá do lugar de inserção de cada edificação ou, 

especificamente aqui, de cada projeto arquitetônico. 

Quadro 14 - Interferência do contexto nas escolhas projetuais. 

 

Fonte: Elaboração da autora baseada em informações dos Trabalhos Finais de Graduação, 2017. 

Percebeu-se, neste ponto, a presença pouco expressiva, nas propostas analisadas, da 

consideração das questões culturais do sítio e sua relação com os aspectos materiais nos projetos 

arquitetônicos. Considera-se que a análise dos projetos de discentes das quatro escolas de 

Arquitetura e Urbanismo, sob a ótica da tectônica, revelou a natureza do que vem sendo feito 

no que concerne à materialidade arquitetônica no âmbito do universo e período considerados. 

Logo, é possível refletir a respeito da inserção da abordagem da tectônica em cursos de 

arquitetura e urbanismo brasileiros, pois mesmo não sendo em geral um conteúdo presente 

formalmente nos currículos escolares, ainda assim, fez-se presente no trabalho de alguns dos 

autores, embora que ainda não de forma muito expressiva e consistente.  

No geral, quanto aos TFG analisados, pode-se dizer que estes se apresentaram 

adequados à pesquisa, pois foi possível chegar às respostas das questões apresentadas no 

trabalho. Além do que consta no roteiro de análise, notou-se, por meio das leituras, que em 
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alguns casos os autores se detêm em tópicos teóricos; alguns, poder-se-ia dizer, irrelevantes aos 

projetos, posto que não são rebatidos de algum modo nas propostas apresentadas, o que 

confirma o já constatado, em outra pesquisa36, por Marques et al (2011). Isto nos faz voltar à 

discussão sobre qual a natureza que deve ter um Trabalho Final de Graduação ou, como é 

chamado formalmente, o Trabalho de Curso (BRASIL, 2006). 

                                                 
36 MARQUES, S. MACEDO, D. SOUSA, P. Desenho e texto: sincretismo ou apartheide. In: VELOSO, M. 

ELALI, G. A. (Orgs). Projeto: desenhos e (com)textos: uma análise da produção acadêmica de Trabalhos Finais 

de Graduação no Brasil. Natal: EDUFRN, 2011. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo de uma pesquisa científica, procura-se obter resultados que possam ser 

apreciados de modo a dar alguma contribuição acadêmica a respeito de um tema específico, 

neste caso em especial, sobre os trabalhos de conclusão de cursos em Arquitetura e Urbanismo 

e o modo como a materialidade arquitetônica é neles tratada. À guisa de conclusões, serão aqui 

apresentados comentários gerais considerados mais relevantes sobre os resultados obtidos nos 

estudos de casos desenvolvidos. 

Durante o percurso do trabalho, foram realizadas leituras a respeito do tema estudado 

em que foi possível perceber que é relativamente pequena a produção acadêmica sobre o tema 

tectônica, especificamente quando se trata das questões sobre o contexto cultural relacionado 

ao sítio de implantação e sua influência no projeto arquitetônico. Procurou-se, nesta tese, tratar 

a tectônica por um outro viés, que não fosse puramente técnico, ou seja, a expressão da 

separação entre estrutura e fechamento levando em consideração apenas as questões estruturais 

da arquitetura, que é somente um dos tipos de abordagem apresentados por Kenneth Frampton 

(1995). Procurou-se, além da tectônica, chamar a atenção ao que diz respeito a preexistências 

do sítio de implantação e ao modo como estas são abordadas em trabalhos acadêmicos de 

formandos em Arquitetura e Urbanismo e até que ponto influenciam as escolhas projetuais. 

Além disto, nessa tese, buscou-se dar uma definição à tectônica como a expressão artística da 

arquitetura tendo em vista a relação de interdependência recíproca entre a estrutura, materiais 

construtivos e a edificação, assim como sua relação de pertencimento ao sítio de implantação. 

Nas pesquisas sobre o tema, também se percebeu que é pequena a quantidade de 

trabalhos que aborda a avaliação de projetos (e não obras arquitetônicas) sob a ótica da 

tectônica. Neste ponto, destacam-se os trabalhos de Amaral (2008; 2009; 2010) que avalia 

projetos arquitetônicos de concursos utilizando a teoria de Kenneth Frampton. Como exposto, 

nessa tese, foram utilizados nas análises, projetos arquitetônicos apresentados em Trabalhos 

Finais de Graduação de quatro escolas de Arquitetura e Urbanismo brasileiras, tema que se 

percebeu também não ser comum nas buscas em bancos de dados de teses e dissertações da 

área. Assim, destaca-se aqui a importância da presente pesquisa, não somente por abordar um 

importante tema como é a tectônica, mas por apresentar parte da produção acadêmica nos cursos 

de graduação brasileiros.  

Ainda no tocante ao tema da tectônica, observa-se que não há um consenso sobre a 

definição do termo e que muitos autores o entendem como sendo apenas a revelação estrutural 



190 

 

da edificação, não enfocando a questão do contexto cultural. Acredita-se que a tectônica não 

deve ser tratada apenas como mais um tipo de abordagem relativa ao estudo das estruturas, mas 

deve ser abordada levando em conta a relação entre o todo, as estruturas e os materiais 

construtivos para que, deste modo, a materialidade da edificação seja entendida como um 

conjunto coeso em que as características projetuais possam ser representativas.  

Quanto às análises realizadas, estas podem ser divididas em dois momentos: um em que 

foram estudadas as características de cada currículo das escolas pertencentes à amostra, assim 

como suas normas relativas à produção dos TFG; e um segundo momento em que foram 

analisados os trabalhos em si, utilizando a teoria analítica baseada na tectônica apresentada por 

Frampton em seus estudos. 

Durante o primeiro momento, foi possível notar a natureza de cada um dos currículos 

dos cursos, os quais serviram para saber um pouco mais a respeito de cada uma das escolas de 

arquitetura selecionadas. Destaca-se que neste momento também foi possível ver a distinção 

entre as normas dos Trabalhos Finais de Graduação ou Trabalhos de Curso de cada uma das 

IES. Foi percebido que os cursos da UFRN e da UFPB se assemelham, no que diz respeito à 

divisão das fases de produção dos Trabalhos Finais de Graduação. Nessas duas instituições, o 

desenvolvimento do TFG ocorre em dois momentos, sendo que no primeiro, são feitos os planos 

de trabalho do que será produzido no semestre seguinte, não havendo, naquele primeiro 

momento, o início do processo projetual em si. Já nas duas escolas paulistas, os Trabalhos Finais 

de Graduação são desenvolvidos em três fases, durante os três últimos períodos do curso de 

Arquitetura e Urbanismo. O primeiro momento – Introdução ao Trabalho de Graduação 

Integrado, no CAU-IAU/USP; e Metodologia e Técnicas de Pesquisa em Arquitetura e 

Urbanismo, no CAU-UNICAMP – assemelham-se por ser o momento em que os discentes irão 

realizar suas pesquisas iniciais a respeito do tema do projeto a ser desenvolvido nos dois 

momentos posteriores. Ainda sobre os TFG, um dos fatores que chamou a atenção foi a 

existência de um grupo multidisciplinar denominado Comissão de Acompanhamento 

Permanente (CAP) que orienta os Trabalhos de Graduação Integrados do IAU-USP. Esta escola 

se diferencia das outras três em que há um sistema de orientação e coorientação individualizada. 

No tocante à natureza dos TFG encontrados nas escolas consultadas, foram observados 

trabalhos em diferentes níveis de detalhamento. As escolas nordestinas caracterizam-se pelo 

melhor tratamento de textos e imagens e, entre estas duas escolas, a UFRN foi aquela em que 

os trabalhos apareciam mais completos no que diz respeito ao detalhamento dos projetos 

arquitetônicos. Já nas duas escolas paulistas notou-se certa liberdade de tratamento, tanto na 

parte gráfica, quanto nos textos, estes últimos, mais diretos e resumidos. 
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Foi percebido nas duas escolas do Sudeste que os alunos trabalham com painéis-síntese 

onde estão resumidas as informações e as propostas de cada TFG. Procura-se chamar a atenção 

sobre o conteúdo dos trabalhos no que diz respeito ao material que é apresentado. Em alguns 

casos, os autores detalham aspectos que podem ser considerados irrelevantes como, por 

exemplo, quando desenvolvem uma parte teórica a respeito de um tema que de certo modo não 

se aplica ou não é rebatido nas soluções projetuais. 

A disparidade entre os Trabalhos Finais de Graduação foi ainda mais perceptível ao final 

do preenchimento das fichas e tabulação dos dados. Percebeu-se que as respostas são bastante 

díspares, em função do perfil de cada aluno e de cada curso, assim como dos pressupostos dos 

respectivos temas de trabalho, definidos por afinidades temáticas. Chamou atenção o modo 

como são tratados pelos autores das propostas alguns tópicos importantes para o 

desenvolvimento projetual, assim como a frequência com que alguns dados são ignorados ou 

não são apresentados. Foi interessante notar como nos trabalhos da UFPB, IAU-USP e 

UNICAMP são ocultadas algumas informações básicas a respeito do projeto como, por 

exemplo, as áreas totais do terreno e do projeto arquitetônico que, por vezes, não são indicadas 

nem nos textos nem nas pranchas de desenho. Ou, como foi possível perceber em casos 

presentes nas quatro escolas, a falta de informação sobre algumas das preexistências, como a 

vegetação do sítio de implantação ou até a respeito do clima predominante no local. Acredita-

se que, quanto a estes dois últimos dados, os resultados que mais chamam atenção à falta de 

informações dos projetos e preexistências sejam os do CAU do Instituto de Arquitetura e 

Urbanismo da USP, quando, por exemplo, identificou-se que nenhum dos trabalhos analisados 

apresentou informações a respeito da vegetação dos sítios, ou que apenas 3 trabalhos 

informavam sobre as características climáticas.  

Além disso, também foi possível verificar que os autores em geral não especificavam se 

as soluções adotadas dizem respeito ao rebatimento do que foi encontrado em estudos 

preliminares sobre o terreno, materiais, entre outras informações colhidas antes do início do 

processo projetual, e que são imprescindíveis para a qualidade do projeto arquitetônico. Vale 

salientar que se enfatiza aqui que a preocupação com as preexistências vai além das 

considerações climáticas. Neste ponto, acredita-se que, quando o autor não menciona ou não 

considera as informações relevantes a respeito do sítio de implantação, este também muito 

provavelmente também não as considera nas escolhas das soluções projetuais. 

Sobre continuidade entre a edificação e o entorno, foi importante perceber a 

preocupação presente em trabalhos das quatro universidades, mas é preciso dar destaque aos 

TFG da UNICAMP, nos quais foi constante a presença, nos textos dos autores, de termos como 
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“fluidez”, “permeabilidade”, “continuidade”. No caso da Universidade Estadual de Campinas, 

acredita-se que isto se deu pela própria natureza das normas dos Trabalhos Finais de Graduação 

em que se pede que os autores compreendam os limites e a importância da esfera privada, 

coletiva e pública dos espaços, assim como, por ser solicitado em uma das fases do 

desenvolvimento do trabalho, um projeto arquitetônico e de desenho urbano complexo, com 

abordagem multidisciplinar. Assim, as próprias exigências das normas da escola fazem com 

que os estudantes se voltem para tais preocupações. É importante salientar que a questão a 

respeito da continuidade não está sendo utilizada de modo a fazer julgamento sobre a qualidade 

do projeto arquitetônico ou não, ou seja, para afirmar que os projetos em que os autores admitem 

a continuidade entre edificaão e entorno têm mais qualidade que os TFG em que essa não se 

apresenta. Aqui procurou-se entender se havia a intenção de mantê-la, assim como se trabalhos 

a justificavam por meio dos aspectos relativos à tectônica.  

Quanto às questões materiais, no tópico 5 da ficha de avaliação (Apêndice A), percebeu-

se uma lacuna nas escolas avaliadas. Quando nos trabalhos era necessário indicar os materiais, 

isto era feito como que se estivesse ocorrendo apenas o cumprimento de uma exigência ou 

check-list. Sem falar dos casos em que estes materiais apareciam indicados somente nos cortes 

e fachadas. Poucos foram os trabalhos que apresentaram os motivos para a escolha dos 

materiais, sendo menor ainda o número que informava se as questões de contexto interferiram 

nesta escolha.  

Apesar destas questões de abordagem superficial das características materiais das 

propostas arquitetônicas serem percebidas nos trabalhos das quatro escolas analisadas, tanto a 

UNICAMP quanto o IAU-USP demonstram um tratamento ainda mais superficial que a UFRN 

e UFPB. Acredita-se que isto se deve ao fato de que as duas escolas paulistas em questão exigem 

propostas que também abarcam questões urbanísticas, fazendo com que, por causa da grande 

dimensão dos trabalhos, os alunos deixem de lado o detalhamento de algumas questões relativas 

ao projeto arquitetônico como, por exemplo, a materialidade construtiva. 

Confrontar o que foi percebido nos Trabalhos Finais de Graduação com a bibliografia 

estudada ajudou a perceber a pertinência da análise destes projetos sob a ótica da tectônica 

framptoniana levando em consideração um grupo de características relativas ao sítio de 

implantação que, de acordo com o autor, são imprescindíveis, ao exercício projetual. Foi 

interessante perceber que, apesar de ser pouco estudada na academia e de não haver, salvo em 

algumas exceções, uma estratégia usual de ensino deste tema nos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, a tectônica ainda é citada em alguns trabalhos finais de graduação dos cursos 
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consultados. Talvez isto se dê basicamente pela natureza da orientação dada aos estudantes, 

assim como do tema escolhido para o desenvolvimento da proposta projetual.  

Ao final das pesquisas sobre o tema e após as análises dos dados obtidos, pode-se 

afirmar que houve a confirmação da hipótese de trabalho aqui apresentada, ou seja, que uma 

parte significativa dos estudantes das quatro escolas de arquitetura e urbanismo brasileiras que 

fizeram parte do universo analisado não explicita claramente, nos projetos arquitetônicos 

desenvolvidos em seus TFG, como se dá a consideração das particularidades do sítio de 

implantação para a definição do partido arquitetônico e desenvolvimento das ideias iniciais, e 

que estes, em muitos casos, não consideram adequadamente o contexto cultural local, ou os 

aspectos relativos ao Place-form e Product-form, para a escolha dos materiais e sistemas 

construtivos adotados.  

Destarte, ressalta-se a importância da inserção do tema tectônica nas aulas de projeto 

arquitetônico, não somente como um assunto isolado em meio a metodologias projetuais, mas 

como suporte às decisões que venham ser tomadas, de modo que seja natural aos discentes 

durante o desenvolvimento de um projeto arquitetônico, seja ao longo da graduação, em seu 

Trabalho Final de Graduação, ou até em sua vida profissional, a consideração dos aspectos 

relativos à materialidade arquitetônica, em especial no tocante ao contexto em que será inserida 

a sua proposta projetual. Isto também se configura como um desafio, já que a abordagem deste 

assunto no contexto do ensino de projeto arquitetônico e do processo de projeto depende 

também do claro entendimento do conceito de tectônica, não se restringindo apenas à ideia de 

tectônica como a mera revelação da estrutura.  

Em trabalhos futuros pretende-se, enquanto docente e pesquisadora, tratar da abordagem 

tectônica em processos de projeto pensando no aspecto total da edificação, mostrando que o 

caráter tectônico pode ser dado desde o início dos estudos para o desenvolvimento de uma 

proposta arquitetônica. Pretende-se ainda continuar com as pesquisas a respeito do tema, 

analisando não somente projetos acadêmicos, mas também obras consolidadas, levando em 

conta os processos projetuais de seus autores, pois acredita-se que as pesquisas sobre a tectônica 

têm bastante a contribuir na área da arquitetura e urbanismo, especialmente no que diz respeito 

ao ensino e ao processo do projeto arquitetônico e sua relação com as questões que envolvem 

a materialidade arquitetônica, considerando a relação de interdependência recíproca entre a 

expressão formal/artística da edificação, estruturas, materiais e sua inserção no sítio de 

implantação.  
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UFRN | CT | DARQ | PPGAU 

Pesquisa: A poética do projeto: a expressão tectônica de projetos arquitetônicos desenvolvidos em 

Trabalhos Finais de Graduação. 

Discente: Msc. Rafaela Santana Balbi   |   Orientadora: Dra. Maísa Fernandes Dutra Veloso  

 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS  

Parte 1: FICHA DE CADASTRO – TFG Nº.: TG  - [INSTITUIÇÃO] – ANO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

a. Instituição: 
 

b. Autor/Contato 
 

c. Orientador: 
 

d. Data de defesa: 
 

e. Título do TFG: 
 

f. Temática/tipologia 

(palavras-chave):  

g. Local de 

intervenção:  

h. Imagem digital: 
 

2. PRODUTO FINAL DISPONÍVEL: 

a. Material digital 

disponível: (   )  Não                     (  ) Sim 

b. Parte textual:  
(  ) Monografia  (  ) memorial justificativo   (   ) Texto em painel 

c. Parte gráfica: 
Quantidade de pranchas:  

(  ) situação/Locação 

(  ) plantas baixas completas 

(  ) cortes 

(  )  fachadas 

(  )  detalhes  

(  )  perspectivas/maquetes 

 

d. Painéis Resumo 
             (  ) não                         (  ) sim 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

a. Área total da proposta: •  

b. Área do lote:  •  

c. Proposta desenvolvida em  
(  ) bloco único   (  ) vários blocos – quantos: 

02 

d. Número de pavimentos (no 

caso de vários blocos, indicar 

o de maior altura):  

 

e. Materiais e técnicas 

construtivas que prevalecem:  

•  

(  ) alvenaria tradicional   (  ) concreto armado   

(   ) madeira   (  )  estrutura metálica 

(  )  outros – indicar:  

f.  Resumo (transcrever texto integral): (  ) Resumo do autor  (  ) Resumo do 

pesquisador 

•  

g. Palavras-chaves do resumo: (  ) do autor   (  ) do pesquisador 

•  

• Observações: (se houver: nota obtida; pareceres da banca; premiações 

recebidas;  

• publicações): 

 

 

 

 

Parte 2: DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO  

4. CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO DE IMPLANTAÇÃO E 

PREEXISTÊNCIAS 

4.1. Entorno:  

a. O autor dá informações sobre o 

entorno:   (  )  não                (  ) sim   (   ) não se aplica37 

b. Se sim, como é caracterizado o 

entorno? (  ) Urbano    (  ) Rural 

Transcrever trecho:   

 

c. Há continuidade entre edifícios e 

meio de inserção? Texto x Imagem 

                                                 
37 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio.  
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(  ) não      (  ) sim   

Transcrever trecho:  

 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (  ) sim 

d. O autor do projeto menciona 

soluções que foram tomadas para 

manter a relação com o entorno? 

 

Texto x Imagem 

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (  ) sim 

4.2. Vegetação: 

a. O autor dá informações sobre 

vegetação existente no sítio? (  ) não      (  ) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho:  

 

b. O autor menciona soluções referentes 

à vegetação do sítio? (  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

4.3. Clima: 

a. O autor dá informações sobre o clima 

predominante na região do sítio? (  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

b. O autor menciona soluções/escolhas 

projetuais referentes ao clima? Texto x Imagem 

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (  ) sim 
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4.4. Topografia:  

a. O autor menciona a configuração da 

topografia natural do terreno?  (  ) não      (  ) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho:  

 

b. Se sim, como é a configuração da 

topografia do terreno? (  ) Predominantemente plano   

(  ) Aclive em relação à rua 

(  ) Declive em relação à rua   

(  ) Não mencionado 

 

c. O autor menciona soluções tomadas 

no que diz respeito à topografia do 

terreno? 

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

d. O autor cita dificuldades a respeito da 

inserção do edifício no sítio38?  (  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

e. O partido é gerado em função da 

relação com a topografia? O projeto 

tira partido da conformação natural 

do terreno? (Desnível entre ruas, 

níveis, etc.). 

Texto X Imagem 

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (  ) sim 

5. POTÊNCIAIS CONSTRUTIVOS DE COMBINAÇÃO ENTRE TÉCNICAS, 

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

a. O autor menciona o sistema 

construtivo predominante?  

•  

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

b. O autor menciona a lógica estrutural 

do projeto? Texto x Imagem 

(  ) não      (  ) sim 

                                                 
38 No que diz respeito ao Earthwork/roofwork. 
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Transcrever trecho:  

 

O autor revela tal lógica estrutural no 

projeto? 

(  ) não         (  ) sim 

c. O autor menciona os principais 

materiais utilizados? Texto x Imagem 

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

Os materiais servem de revestimento para 

esconder o sistema estrutural? 

(  ) não         (  ) sim 

c. No caso de sistema construtivo e 

materiais utilizados o autor dá 

motivos para a escolha? 

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

6. INTERFERÊNCIA DO CONTEXTO: ESCOLHA DE MATERIAIS E 

SISTEMAS COMO SOLUÇÕES DE PROJETO) 

O autor indica no texto a relação das 

escolhas dos materiais e dos sistemas 

construtivos em seu discurso com o contexto 

cultural39? 

(  ) não      (  ) sim (  ) não se aplica40 

Transcrever trecho:  

•  

 

 

  

                                                 
39 Aqui perceber se o autor revela que fez escolhas projetuais levando em conta: cultura local, contexto cultural, 

tradições.  
40 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio. 
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IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO:  TFG Nº.: TG13 - UFRN – 2012 

• Parte 1: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Data de defesa: 2012 

Temática/tipologia 

(palavras-chave): 
Hospedagem. Pousada. 

Local de intervenção: Serra de São Bento/RN. 

Imagem digital: 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

Área total da proposta: • 554,00m² 

Área do lote: • 56.670,00m² 

Proposta desenvolvida em  ( X ) bloco único   (   ) vários blocos – quantos:  

Número de pavimentos (no caso de 

vários blocos, indicar o de maior 

altura):  

01 

Parte 2: DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO  

CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO DE IMPLANTAÇÃO E PREEXISTÊNCIAS 

Entorno:  

O autor dá informações sobre o 

entorno: 

  (  )  não                ( X ) sim   (   ) não se aplica41 

Se sim, como é caracterizado o 

entorno? 

(  ) Urbano    ( X ) Rural 

Transcrever trecho:   

Tal município está inserido na Mesorregião Agreste 

Potiguar e abrange uma área de aproximadamente 93 km², 

correspondendo a 0,17% da faixa territorial do Estado, 

limitando‐ se a Leste com o município Serra de São Bento; 

a Norte por São José do Campestre; Oeste com Japi e Sul 

pelo estado da Paraíba [...] 

Por localiza‐se em um plano elevado e apresentar entorno 

com gabarito predominantemente horizontal, consolida‐se o 

terreno como uma área livre de barreiras arquitetônicas e 

naturais permitindo a permeabilidade da ventilação e 

radiação solar, além do visual da paisagem. 

Há continuidade entre edifícios e 

meio de inserção?  

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X ) sim   

                                                 
41 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio.  
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O autor do projeto menciona 

soluções que foram tomadas para 

manter a relação com o entorno? 

 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

Em análise crítica à proposta supracitada, notou‐se que a 

edificação teria maior destaque do que o desejado, pois, 

após maior compreensão do espaço onde este projeto está 

inserido, foi amadurecida a intenção de manter o terreno 

como o elemento de maior impressão do local. Tal intenção 

se deu pela influência da natureza, que proporciona uma 

experiência sensorial através do cenário de beleza natural 

ressaltado nas serras, além do clima diferenciado. Logo, 

iniciou‐se um novo estudo de implantação que partiu da 

intenção de preservar e exaltar o genios loci ‐ espírito do 

lugar. O rebatimento arquitetônico, nessa etapa de estudo, 

foi a preservação da morfologia do terreno. Para tanto, 

definiu‐se que, o seu ponto mais alto não deveria ser 

ocupado e nem modificado. Permanecendo ao natural e, por 

conseguinte, mantendo a silhueta da rocha. 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         ( X ) sim 

Vegetação: 

O autor dá informações sobre 

vegetação existente no sítio? 

(  ) não      ( X ) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho:  

Devido às condições do clima e as características do solo e 

relevo a Caatinga é o ecossistema que se desenvolve, 

representado por vegetação hipexerófilas apresentando o 

fenômeno xerofilismo, que se refere à capacidade da planta 

armazenar água para sobreviver nos períodos de seca. 

Devido a este dispositivo natural, a vegetação muda seu 

perfil de acordo com a sazonalidade, exibindo duas 

paisagens bem diferenciadas. No período chuvoso, as 

plantas recobrem‐se de folhagens ao passo que no período 

de seca, elas perdem as folhas para racionalizar água 

(MMA, 2005). Dentre outras espécies de vegetação 

característicos do ecossistema da Caatinga destacam‐se a 

catingueira, angico, juazeiro, braúna, marmeleiro, 

mandacaru, umbuzeiro e aroeira (CPRM, 2005). 

O autor menciona soluções referentes 

à vegetação do sítio? 

(X) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

Clima: 

O autor dá informações sobre o clima 

predominante na região do sítio? 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

A consulta complementar ao programa computacional 

ZBBR, que interpola os climas de diferentes municípios do 

Brasil, apresenta a cidade de Serra de São Bento inserida 

na ZB8,[...] típica de clima quente e úmido. Como as 

cidades margeadas do município apresentam clima 

semiárido, quente e seco – Bsh, segundao classificação de 

Koppen, explicada por Santiago (s.a.), a classificação 

bioclimáticas da Serra de São Bento passou a ser 

questionada.  

Portanto, buscou‐se, através de uma analogia com a cidade 

de Portalegre‐RN, as diretrizes projetuais para a cidade de 
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Serra de São Bento. Ambas destacam‐se pelo turismo de 

clima “frio” no interior potiguar, apresentam amplitudes 

térmicas intermediárias aos climas quente e seco e quente e 

úmido, e ventos com temperaturas agradáveis durante o dia 

e a noite. Ademais, Portalegre, assim como Serra de São 

Bento, é conhecida pelas temperaturas amenas típicas da 

serra, influenciadas pela altitude. 

O autor menciona soluções/escolhas 

projetuais referentes ao clima? 

Texto x Imagem 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

São algumas estratégias citadas: Ventilação seletiva, 

resfriamento evaporativo, Inércia térmica para 

resfriamento, com atraso térmico maior que 6,5 horas, Baixa 

transmitância térmica, sombrear aberturas 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (X) sim 

Topografia:  

O autor menciona a configuração da 

topografia natural do terreno?  

(  ) não      (X) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho: 

A região é caracterizada por relevo acidentado, com 

altitude média de 450m (Antunes, 1999), onde se destaca a 

Serra de São Bento, que compreende a unidade geológica 

formada por rochas magmáticas com idade superior a 500 

milhões de anos (CPRM,2005). 

 

O autor menciona soluções tomadas 

no que diz respeito à topografia do 

terreno? 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

A implantação escolhida posiciona a edificação na encosta 

do lado norte e nordeste do terreno. A escolha se deu por 

proporcionar maior privacidade utilizando a própria rocha 

como barreira visual para com os vizinhos (ao Sul), pela 

permeabilidade visual com a paisagem natural (Norte, 

Oeste e Leste), por solucionar questões como a preservação 

da rocha e promoção da acessibilidade com a aproximação 

da edificação ao local de chegada dos hóspedes e da 

adoção de uma única cota de nível de piso para os 

ambientes principais.  

O partido é gerado em função da 

relação com a topografia? O projeto 

tira partido da conformação natural 

do terreno? (Desnível entre ruas, 

níveis, etc.). 

Texto X Imagem 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

A implantação escolhida posiciona a edificação na encosta 

do lado norte e nordeste do terreno A escolha se deu por 

proporcionar maior privacidade utilizando a própria rocha 

como barreira visual para com os vizinhos (ao Sul), pela 

permeabilidade visual com a paisagem natural (Norte, 

Oeste e Leste), por solucionar questões como a preservação 

da rocha e promoção da acessibilidade com a aproximação 

da edificação ao local de chegada dos hóspedes e da 

adoção de uma única cota de nível de piso para os 

ambientes principais. 

[...] 
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Conforme já exposto no item anterior, a implantação foi 

elemento de grande influência para a concepção e definição 

do partido arquitetônico. Os setores do projeto foram 

dispostos de maneira a potencializar os valores positivos do 

terreno, gerando uma nova experiência sensorial aos 

hóspedes. Para tanto, o setor social e de lazer ficaram 

voltados para o norte e o setor das unidades habitacionais 

voltados para nordeste, todos estão dispostos na encosta, 

acompanhando o relevo local. Ademais, a implantação foi 

de forma a privilegiar a vista do pôr do sol pela área 

social. Esta foi alocada diferente da forma convencional, 

em vistas de que foi dada a primazia ao fator natural, já 

que a região proporciona o contato direto com o espetáculo 

do nascer e pôr do sol, bem como das estações do ano; 

além do atrativo clima de Serra. 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (X) sim 

 

 

 

 

POTÊNCIAIS CONSTRUTIVOS DE COMBINAÇÃO ENTRE TÉCNICAS, MATERIAIS E 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

O autor menciona o sistema 

construtivo predominante?  

•  

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

Na escolha do sistema construtivo buscou a coerência com 

o partido arquitetônico adotado e a exequibilidade do 

projeto em consonantemente ao meio físico e ao contexto 

socioeconômico em que se insere. Deste modo, adotou‐se a 

alvenaria de pedra. 

 

O autor menciona a lógica estrutural 

do projeto? 

Texto x Imagem 

(  ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

[...] sistema autoportante de alvenaria de pedra que faz 

parte do partido arquitetônico do empreendimento. A 

alvenaria de pedra não necessita de pilares para a 

sustentação das vigas. Estas distribuem as cargas 

provenientes da laje na própria alvenaria que, por sua vez 

descarrega estas cargas no solo de alta resistência devido 

ao seu caráter rochoso, eliminando, consequentemente, a 

necessidade de se construir uma fundação. 

O autor revela tal lógica estrutural no projeto? 

(  ) não         ( X ) sim 

O autor menciona os principais 

materiais utilizados? 

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X ) sim 

Os materiais servem de revestimento para esconder o sistema 

estrutural? 
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( X ) não         (  ) sim 

No caso de sistema construtivo e 

materiais utilizados o autor dá 

motivos para a escolha? 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

Tal sistema impõe a sua linguagem estética, e, por 

conseguinte, gera uma identidade visual e estrutural ao 

projeto. 

INTERFERÊNCIA DO CONTEXTO: ESCOLHA DE MATERIAIS E SISTEMAS COMO 

SOLUÇÕES DE PROJETO) 

O autor indica no texto a relação das 

escolhas dos materiais e dos sistemas 

construtivos em seu discurso com o 

contexto cultural42? 

(  ) não      (X  ) sim (  ) não se aplica43 

Tal sistema impõe a sua linguagem estética, e, por 

conseguinte, gera uma identidade visual e estrutural ao 

projeto. Esta, portanto, foi uma decisão estratégica e útil 

em vários aspectos, pois além do apelo visual, esta escolha 

também é de grande valia para a realização da obra, já que 

o material encontra‐se disponível no próprio terreno. Tal 

fato racionaliza os custos de aquisição e de transporte de 

material. Além disso, adequa‐se aos preceitos de conforto 

ambiental utilizando‐se da propriedade física da inércia 

térmica da rocha. 

 

 

  

                                                 
42 Aqui perceber se o autor revela que fez escolhas projetuais levando em conta: cultura local, contexto cultural, 

tradições.  
43 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio. 
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APÊNDICE C – FICHA DE ANÁLISE TG27-UFPB_2013 
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IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO:  TFG Nº.: TG27- UFPB – 2013 

• Parte 1: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba 

Data de defesa: 2013 

Temática/tipologia 

(palavras-chave): 
Cultura. Centro cultural. Teatro. 

Local de intervenção: Santa Rita/PB. 

Imagem digital: 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

Área total da proposta: 

• Não mencionada. 

Área do lote:  

• 29.530,00 m² 

Proposta desenvolvida em  ( X ) bloco único   (   ) vários blocos – quantos:  

Número de pavimentos 

(no caso de vários 

blocos, indicar o de 

maior altura):  

04 

Parte 2: DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO  

CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO DE IMPLANTAÇÃO E PREEXISTÊNCIAS 

Entorno:  

O autor dá informações 

sobre o entorno: 

  (  )  não                ( X ) sim   (   ) não se aplica44 

Se sim, como é 

caracterizado o entorno? 

( X ) Urbano    (  ) Rural 

Transcrever trecho:   

A área escolhida para implantação do equipamento proposto situa-se 

no Bairro do Açude. Com uma altitude de aproximadamente 16m do 

nível do mar, o bairro está localizado próximo ao Centro da cidade, 

numa área de expansão urbana, e é servido por linhas de ônibus e pela 

linha férrea. 

Há continuidade entre 

edifícios e meio de 

inserção?  

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X ) sim   

                                                 
44 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio.  
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O autor do projeto 

menciona soluções que 

foram tomadas para manter 

a relação com o entorno? 

 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

A fim de evitar pontos sem visibilidade no terreno, a proposta das três 

edificações: o Teatro, o Bloco Educacional e a Galeria, foi baseada na 

composição de volumes e setorização das funções, ao mesmo tempo 

em que se complementam na mescla de aberturas e espaços fechados, 

e também interagem ao entorno. Visto que a implantação foi feita 

pensando em integrar o edifício histórico localizado adjacente ao 

terreno, preocupando-se sempre com a ventilação e a incidência solar. 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         ( X ) sim 

Vegetação: 

O autor dá informações 

sobre vegetação existente 

no sítio? 

( X ) não      (  ) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho:  

 

O autor menciona soluções 

referentes à vegetação do 

sítio? 

() não      (X  ) sim 

Transcrever trecho:  

A arborização é indispensável para o desenvolvimento urbano, 

considerando que é fator determinante da salubridade ambiental, por 

ter influência direta sobre bem estar do homem, em virtude dos 

múltiplos benefícios que proporciona ao meio ambiente. Arbustos e 

árvores no ambiente urbano tendem a melhorar o microclima, 

proporcionam sombreamento, embelezamento, diminuem a poluição 

atmosférica, sonora e visual e contribuem para a melhoria física e 

mental do ser humano. Por isso neste projeto, a arborização esteve em 

foco durante todo o planejamento, onde o verde pode ser encontrado 

na extensão da praça, colorindo e tornando o ambiente mais sadio e 

contemplável. 

 

Clima: 

O autor dá informações 

sobre o clima predominante 

na região do sítio? 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

O município possui clima Tropical Quente Úmido, assemelhando-se 

ao clima pessoense, e faz fronteira com dez outros. São eles: Sapé, 

Rio Tinto, Capim, Lucena, Bayeux, João Pessoa, Conde, Alhandra, 

Pedras de Fogo e Cruz do Espírito Santo. Santa Rita está localizada 

na microrregião de João Pessoa, capital do Estado Paraibano, e 

encontra-se a 11km desta. 

 

O autor menciona 

soluções/escolhas 

projetuais referentes ao 

clima? 

Texto x Imagem 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

O teatro foi implantado de modo que o palco ficasse posicionado para 

o Norte a fim de evitar incômodo com o sol nas horas de utilização do 

mesmo, com a preocupação de amenizar as altas temperaturas e 

propiciar uma ventilação adequada, por isso, este não está voltado para 
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a maior dimensão do terreno e seu acesso se dá por uma larga rampa 

localizada na mesma fachada norte. [...] A cobertura deste bloco possui 

uma iluminação zenital, criada para iluminar e ventilar o longo 

corredor central do bloco. 

 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         () sim 

Topografia:  

O autor menciona a 

configuração da topografia 

natural do terreno?  

( X ) não      () sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho: 

 

O autor menciona soluções 

tomadas no que diz respeito 

à topografia do terreno? 

( X ) não      () sim 

Transcrever trecho:  

  

O partido é gerado em 

função da relação com a 

topografia? O projeto tira 

partido da conformação 

natural do terreno? 

(Desnível entre ruas, níveis, 

etc.). 

Texto X Imagem 

( X ) não      () sim 

Transcrever trecho:  

 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (X) sim 

POTÊNCIAIS CONSTRUTIVOS DE COMBINAÇÃO ENTRE TÉCNICAS, MATERIAIS 

E SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

O autor menciona o 

sistema construtivo 

predominante?  

•  

( X ) não      () sim 

Transcrever trecho:  

 

O autor menciona a lógica 

estrutural do projeto? 

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

A estrutura adotada para este bloco foi realizada em concreto armado, 

com cobertura de laje treliçada sobre tesouras de concreto. Apenas a 

parte da área de serviço possui telhas de fibrocimento. 

 

O autor revela tal lógica estrutural no projeto? 

(  ) não         ( X ) sim 

O autor menciona os 

principais materiais 

utilizados? 

Texto x Imagem 

( X ) não      (  ) sim 

Os materiais servem de revestimento para esconder o sistema 

estrutural? 
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(  ) não         (  ) sim 

No caso de sistema 

construtivo e materiais 

utilizados o autor dá 

motivos para a escolha? 

( X ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

 

INTERFERÊNCIA DO CONTEXTO: ESCOLHA DE MATERIAIS E SISTEMAS COMO 

SOLUÇÕES DE PROJETO) 

O autor indica no texto a 

relação das escolhas dos 

materiais e dos sistemas 

construtivos em seu 

discurso com o contexto 

cultural45? 

( X ) não      (  ) sim (  ) não se aplica46 

 

 

Comentários acerca do trabalho: . 

Neste projeto é visível a preocupação do autor em manter a continuidade entres sua proposta e o 

entorno. Sobre as características do terreno percebe-se que as bioclimáticas são as únicas que este 

descreve e dá uma solução projetual relacionada.  

 

  

                                                 
45 Aqui perceber se o autor revela que fez escolhas projetuais levando em conta: cultura local, contexto cultural, 

tradições.  
46 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio. 
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APÊNDICE D – FICHA DE ANÁLISE TG15-UNICAMP_2013 
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IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO:  TFG Nº.: TG15 – UNICAMP - 2013 

• Parte 1: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas 

Data de defesa: 2013 

Temática/tipologia 

(palavras-chave): 
Cultura. Museu. 

Local de intervenção: Campinas/SP. 

Imagem digital: 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

Área total da proposta: • Não mencionada. 

Área do lote: • Não mencionada. 

Proposta desenvolvida em  ( X ) bloco único   (  ) vários blocos – quantos:  

Número de pavimentos (no caso de 

vários blocos, indicar o de maior 

altura):  

03. 

Parte 2: DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO  

CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO DE IMPLANTAÇÃO E PREEXISTÊNCIAS 

Entorno:  

O autor dá informações sobre o 

entorno: 

  (  )  não                (  X) sim   (   ) não se aplica47 

Se sim, como é caracterizado o 

entorno? 

( X ) Urbano    (  ) Rural 

Transcrever trecho:  

O terreno escolhido para estudo localiza-se numa área 

próxima a edifícios de atividades diversas, dentro do 

campus universitário da Unicamp, no distrito de Barão 

Geraldo, a 12km do centro da cidade de Campinas. 

 

Há continuidade entre edifícios e 

meio de inserção?  

Texto x Imagem 

(  ) não      (X) sim   

O autor do projeto menciona 

soluções que foram tomadas para 

manter a relação com o entorno? 

 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

Como opção de circulação vertical, também foram 

implantados elevadores, em frente às rampas. A 

configuração espacial de toda a implantação permite a 

livre passagem de fluxos, constituindo não apenas um 

                                                 
47 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio.  
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edifício permeável, mas também, convidativo, que oferece 

opções de permanência - exposições, café, praça - a quem 

passa por ele. A praça de chegada, configurada pelos 

volumes do Auditório e do bloco dos acervos e pela 

marquise, foi planejada de modo a se apresentar como um 

espaço agradável, não apenas de passagem, mas também 

como ponto de encontro, oferecendo alguns nichos com 

bancos e sombra. 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (X) sim 

Vegetação: 

O autor dá informações sobre 

vegetação existente no sítio? 

(  ) não      ( X ) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho:  

Conforme observado, a região é árida, pois 

não apresenta vegetação nem outros elementos 

para sombreamento. 

O autor menciona soluções referentes 

à vegetação do sítio? 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

A análise do local também permitiu observar que a região 

escolhida para estudo é bastante árida e a ausência de 

elementos para sombreamento contribui para essa condição. 

De modo a diminuir a sensação de calor, optou-se pela 

utilização de vegetação, criando também espaços de 

convivência e contemplação, como jardins internos, 

varandas e teto-jardim. 

Além disso, por estar localizado numa cota de nível 

elevada, o terreno é privilegiado com uma ampla visão de 

todo o campus universitário. Porém, a melhor vista que se 

tem a partir do terreno é voltada para Oeste, a orientação 

menos adequada às aberturas, por ser prejudicial ao 

conforto térmico, porque aumenta a sensação de calor. 

Essa questão foi também resolvida com a utilização das 

varandas e do teto-jardim, que permitem a observação da 

vista privilegiada sem prejudicar o conforto térmico, uma 

vez que são locais abertos. 

Clima: 

O autor dá informações sobre o clima 

predominante na região do sítio? 

(  ) não      ( X) sim 

Transcrever trecho:  

Conforme observado, a região é árida, pois não apresenta 

vegetação nem outros elementos para sombreamento. Como 

os prédios são distantes entre si, e distantes do terreno em 

estudo, a insolação não sofre influência de nenhum 

elemento. O gabarito máximo de 16 metros de altura 

também não interfere na insolação. Os ventos 

predominantes originam-se da direção Sudeste. 

 

O autor menciona soluções/escolhas 

projetuais referentes ao clima? 

Texto x Imagem 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

Enquanto as fachadas do grande bloco dos acervos são 

constituídas por empenas cegas (como é o caso das fachadas 

leste e oeste) e por uma densa segunda pele, as do bloco 

administrativo tem grandes aberturas, protegidas por brises 
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móveis. Ambos os dispositivos de sombreamento são 

constituídos por chapas metálicas modulares, desenhadas 

numa composição inspirada no efeito visual do 

comportamento das fibras de celulose numa folha de papel, 

caracterizada por sua disposição irregular. 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (X) sim 

Topografia:  

O autor menciona a configuração da 

topografia natural do terreno?  

(  ) não      ( X ) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho:  

A topografia local apresenta uma inclinação acentuada e o 

terreno fica num dos pontos mais altos do campus, entre as 

cotas 630 e 635. 

 

O autor menciona soluções tomadas 

no que diz respeito à topografia do 

terreno? 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

O terreno escolhido apresenta uma acentuada inclinação, 

motivo pelo qual optou-se pelo adensamento da forma, o 

que definiu a implantação caracterizada por dois blocos 

principais, verticalizados, de forma retangular, orientados 

de modo a respeitar a topografia. A disposição desses dois 

blocos no terreno, sendo um deles paralelo à Rua “Projetada 

A” e o outro, perpendicular à Rua “Projetada B”, foi 

pensada de forma a configurar uma praça de chegada. Por 

conta do adensamento da forma, outra questão a ser 

resolvida seria a circulação vertical. A busca por uma 

solução que garantisse a acessibilidade e que tivesse baixa 

manutenção levou à opção pelo uso de rampas. Porém, essa 

escolha tinha a desvantagem de que, para ser acessíveis, as 

rampas são extensas, fazendo com que o usuário caminhe 

longas distâncias para vencer a altura compreendida entre 

um pavimento e outro. Assim, optou-se por implantar os 

blocos em níveis diferentes, de modo que ficassem na altura 

correspondente aos patamares das rampas, encurtando sua 

extensão e quebrando a monotonia. 

O partido é gerado em função da 

relação com a topografia? O projeto 

tira partido da conformação natural 

do terreno? (Desnível entre ruas, 

níveis, etc.). 

Texto X Imagem 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

Além disso, também são características importantes no 

projeto a volumetria adotada, as soluções de 

fachada e os níveis de implantação, de modo a diferenciar 

as atividades. 

 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (X) sim 
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POTÊNCIAIS CONSTRUTIVOS DE COMBINAÇÃO ENTRE TÉCNICAS, MATERIAIS E 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

O autor menciona o sistema 

construtivo predominante?  

•  

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

O sistema construtivo escolhido para este projeto 

caracteriza-se pela utilização de concreto nos 

pilares e vigas pré-moldados, e também nas lajes pré-

fabricadas, com exceção das vigas do Auditório, que são 

metálicas, pelo fato de vencerem grandes vãos e 

apresentarem menor dimensão com relação às vigas em 

concreto. O fechamento caracteriza-se por alvenaria de 

blocos cerâmicos. 

O autor menciona a lógica estrutural 

do projeto? 

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

[...] utilização de concreto nos 

pilares e vigas pré-moldados, e também nas lajes pré-

fabricadas, com exceção das vigas do Auditório, que são 

metálicas, 

O autor revela tal lógica estrutural no projeto? 

(  ) não         ( X ) sim 

O autor menciona os principais 

materiais utilizados? 

Texto x Imagem 

( X ) não      (  ) sim 

Os materiais servem de revestimento para esconder o sistema 

estrutural? 

( X ) não         (  ) sim 

No caso de sistema construtivo e 

materiais utilizados o autor dá 

motivos para a escolha? 

( X ) não      (  ) sim 

Transcrever trecho:  

INTERFERÊNCIA DO CONTEXTO: ESCOLHA DE MATERIAIS E SISTEMAS COMO 

SOLUÇÕES DE PROJETO) 

O autor indica no texto a relação das 

escolhas dos materiais e dos sistemas 

construtivos em seu discurso com o 

contexto cultural48? 

( X ) não      (  ) sim (  ) não se aplica49 

 

  

                                                 
48 Aqui perceber se o autor revela que fez escolhas projetuais levando em conta: cultura local, contexto cultural, 

tradições.  
49 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio. 
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APÊNDICE E – FICHA DE ANÁLISE TG05-IAUUSP_2010 
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IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO:  TFG Nº.: TG05 – IAU/USP– 2010 

• Parte 1: CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

Instituição: Instituto de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo 

Data de defesa: 2010 

Temática/tipologia 

(palavras-chave): 
Cultural. Museu.  

Local de intervenção: Ribeirão Preto/SP. 

Imagem digital: 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PROPOSTA 

Área total da proposta: • Não mencionada. 

Área do lote: • Não mencionada. 

Proposta desenvolvida em  ( X ) bloco único   (   ) vários blocos – quantos:  

Número de pavimentos (no caso de 

vários blocos, indicar o de maior 

altura):  

05 

Parte 2: DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO  

CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO DE IMPLANTAÇÃO E PREEXISTÊNCIAS 

Entorno:  

O autor dá informações sobre o 

entorno: 

  (  )  não                ( X ) sim   (   ) não se aplica50 

Se sim, como é caracterizado o 

entorno? 

(  X) Urbano    (  ) Rural 

Transcrever trecho:   

A cidade de Ribeirão Preto localiza-se no interior do 

Estado de São Paulo, distante 313 km a noroeste da capital 

estadual. Seu território de 651 km² abriga uma população 

estimada em 563 107 habitantes pelos dados de 2009 do 

IBGE, o que torna o município o nono mais populoso do 

estado de São Paulo e o sexto mais populoso do interior do 

Brasil. Quanto a área urbana a cidade é a 17º maior do 

Brasil. 

[...] 

Decidido a cidade em que se implantaria o projeto, a 

escolha da área não podia deixar de considerar 

importantes pontos como facilidade de acesso pelos 

automóveis e pelos pedestres –já que se trata de um 

equipamento de alcance regional - e ser uma área com uma 

                                                 
50 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio.  
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vitalidade própria. Assim o local escolhido para a 

implantação do projeto situase no cruzamento de três 

importantes avenidas da cidade, a Av. Presidente Vargas, a 

Av. Nove de Julho e a Av. Independência, as quais tem 

ligação direta com outras vias principais da cidade e 

mesmo com a rodovia, facilitando o acesso de quem vem de 

cidades da região. A proximidade com o Centro, encontra-

se em uma das quinas do quadrilátero central, e o fato de 

estar localizada no entremeio de áreas de características 

sociais e de uso diferentes, está próximo a comunidades de 

diversas classes sociais e de estabelecimentos de comércio, 

serviço e residência o que cria uma dinâmica própria e 

extremamente importante para a vitalidade e uso continuo 

do equipamento cultural a ser instalado. 

Há continuidade entre edifícios e 

meio de inserção?  

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X) sim   

O autor do projeto menciona 

soluções que foram tomadas para 

manter a relação com o entorno? 

 

(  ) não      (  X) sim 

Transcrever trecho:  

Primeiramente, ao analisar os fluxos de carros e pedestres, 

optei pela junção das duas quadras, formando uma grande 

área que interagisse diretamente com as avenidas que a 

rodeiam. 

[...] 

A pretensão de um espaço público de qualidade, onde a 

população tivesse livre acesso a cultura, foi um mote 

importante para o início do ato projetual. Busquei maneiras 

de que o projeto não fosse apenas mais um, mas um 

chamativo para população vivenciar e usufruir o espaço 

criado. Assim a relação interior-exterior fortalece-se 

levando tanto o museu à cidade quanto a cidade para dentro 

do museu. 

[...] 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         ( X ) sim 

Vegetação: 

O autor dá informações sobre 

vegetação existente no sítio? 

( X ) não      (  ) sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho:  

 

O autor menciona soluções referentes 

à vegetação do sítio? 

() não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

Buscou-se a criação de áreas de estar por vezes 

arborizadas e outras umidificadas por meio dos splinters ou 

espelhos d’água. A locação das árvores levou em conta o 

visual pretendido das elevações e a criação de um 

contraponto com a praça densamente arborizada existente 

logo a frente do MARP. Há um espelho d’água localizado 

junto ao bloco vermelho, que tem por objetivo dar a quem 

por ali passa a sensação de que este continua para baixo da 

terra, o que realmente acontece. O paisagismo cria um 

desenho por meio do uso de diferentes texturas [grama, 

água, pisos de cores diferentes...] que pretende dar a quem 

por ali transita uma dinâmica e vitalidade. 
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Clima: 

O autor dá informações sobre o clima 

predominante na região do sítio? 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

Essa relação ocorre ainda respeitando o clima local; 

Ribeirão Preto é uma cidade de clima, predominantemente, 

quente e seco, marcado por suas altas temperaturas, sol 

forte e pouco vento[...]. 

O autor menciona soluções/escolhas 

projetuais referentes ao clima? 

Texto x Imagem 

(X) não      ( ) sim 

Transcrever trecho:  

 

O autor demonstra isso graficamente? 

(X) não         ( ) sim 

Topografia:  

O autor menciona a configuração da 

topografia natural do terreno?  

(X) não       () sim  (  ) não se aplica¹ 

Transcrever trecho: 

 

O autor menciona soluções tomadas 

no que diz respeito à topografia do 

terreno? 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

A implantação do prédio no terreno ainda levou em 

consideração a orientação solar e a direção das curvas de 

nível. A área se encontra em um nível elevado da cidade, o 

que permite bons visuais desta em uma de suas faces. 

O partido é gerado em função da 

relação com a topografia? O projeto 

tira partido da conformação natural 

do terreno? (Desnível entre ruas, 

níveis, etc.). 

Texto X Imagem 

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

“a direção das curvas de nível foi determinantes nas 

escolhas projetuais” 

O autor demonstra isso graficamente? 

(  ) não         (X) sim 

POTÊNCIAIS CONSTRUTIVOS DE COMBINAÇÃO ENTRE TÉCNICAS, MATERIAIS E 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

O autor menciona o sistema 

construtivo predominante?  

•  

(  ) não      (X) sim 

Transcrever trecho:  

[...]decidi pelo uso de concreto armado branco como 

estrutura base do meu projeto. 

 

O autor menciona a lógica estrutural 

do projeto? 

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

Após a análise da solução estrutural e da materialidade dos 

edifícios aqui citados e de outros, além do atendimento com 

professores de estrutura dessa faculdade, decidi pelo uso de 

concreto armado branco como estrutura base do meu 

projeto 

. 
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O autor revela tal lógica estrutural no projeto? 

(  ) não         ( X ) sim 

O autor menciona os principais 

materiais utilizados? 

Texto x Imagem 

(  ) não      ( X ) sim 

Os materiais servem de revestimento para esconder o sistema 

estrutural? 

(  ) não         ( X ) sim 

No caso de sistema construtivo e 

materiais utilizados o autor dá 

motivos para a escolha? 

(  ) não      ( X ) sim 

Transcrever trecho:  

A materialidade do museu externamente é composta por 

concreto branco no corpo do edifício - o que colabora com 

a manutenção da temperatura interna - ; e a torre é 

revestida por uma chapa perfurada vermelha. Cabe 

ressaltar que todos os vidros do museu são duplos. 
[...] 

Na busca por um modelo estrutural que se enquadrasse nas 

exigências do projeto [grandes balanços e vãos, rampas 

suspensas, entre outros] pesquisei construções que tivessem 

as mesmas características, a fim de observar as soluções 

estruturais adotadas e poder elaborar a melhor solução 

estrutural para o MARP 

 

INTERFERÊNCIA DO CONTEXTO: ESCOLHA DE MATERIAIS E SISTEMAS COMO 

SOLUÇÕES DE PROJETO) 

O autor indica no texto a relação das 

escolhas dos materiais e dos sistemas 

construtivos em seu discurso com o 

contexto cultural51? 

( X ) não      (  ) sim (  ) não se aplica52 

 

 

Comentários acerca do trabalho:  

 

 

 

                                                 
51 Aqui perceber se o autor revela que fez escolhas projetuais levando em conta: cultura local, contexto cultural, 

tradições.  
52 No caso de projetos genéricos, sem definição de sítio. 


