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RESUMO
Esta tese traz a proposta de que pensar sobre o ensino de projeto requer a utilização de procedimentos, conceitos
e objetivos próprios da produção da arquitetura: a forma, o olhar, o vazio, a totalidade e a identidade.
Aborda-se o ensino de projeto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo hoje,
e se considera que uma aproximação abrangente e conseqüente do ensino de projeto de arquitetura deva
ser feita a partir da instância capaz de exprimi-lo plenamente: o aluno na cidade. O aluno como indivíduo,
pessoa, com identidade e personalidade que traz em si a própria materialização desse ensino; e a cidade,
espaço da sua realização, que tem no edifício da escola o elemento gerador e gerado pela cidade, e na
forma de sua ocupação uma representação e expressão totalizadora desse ensino.
Em primeiro lugar, após uma INTRODUÇÃO situando as circunstancias que determinaram este trabalho,
faz-se uma REFLEXÃO sobre o Tempo do percurso do aluno situado no Espaço de sua realização, propondo
a partir da História a perspectiva para a construção de um olhar para o projeto e, na especificidade de
cada obra, o seu Método, exemplificando-o com base em um projeto profissional próprio. Permeando essa
reflexão explicitam-se a partir da experiência docente as principais questões Didáticas que se apresentam
no contexto do ensino, tanto do ponto de vista do processo geral de disciplinas ministradas como dos
trabalhos nelas produzidos pelos alunos.
Em seguida apresentam-se os elementos considerados indissociáveis e unos da AÇÃO acadêmica: o
Professor e as obras de sua produção profissional, destacando as questões que remetem à atuação
didática e vice-versa; os Alunos, na sua vivência dentro e fora da estrutura curricular revelada a partir
de duas experiências; e a Escola, ambiente da experimentação, síntese e conjunção desses elementos,
apresentada a partir de uma proposta de trabalho didático e do plano de uma disciplina.
Depois, elabora-se uma PROPOSIÇÃO apresentada através de sugestões para a estrutura curricular à maneira
de uma Arquitetura, cuja estrutura é o aluno, e um projeto para intervenções no espaço do aprendizado
como representação e expressão das idéias de Ensino. Na primeira, a busca de uma representação formal e
totalizadora da estrutura curricular; na outra, o projeto do espaço da realização do ensino e do aprendizado,
que também é uma representação de caráter totalizador.
A primeira, uma estrutura curricular, tendendo a uma arquitetura.
A segunda, uma arquitetura, tendendo a uma estrutura de ensino.
No seu encontro, o aluno.
Finalmente apresenta a CONCLUSÃO, em que se relativizam os procedimentos didático-pedagógicos para
o ensino de projeto, em função da perspectiva de uma inserção dos processos de aprendizado no contexto
da produção da cidade, com a qual se mesclam, e nos quais se considera o aluno como sujeito, a história,
como sua base, a obra do professor, como uma referência; e o edifício da escola, inserido na cidade, mais
do que o lugar de sua realização, como a possibilidade de sua afirmação.

ABSTRACT
This thesis has the idea that to consider a structure for teaching project-design requires the use of procedures,
concepts, and aims that are an immanent part of the production of architecture: the form, the view, the
void, the wholeness, and the identity.
It is about the teaching of project-design at the School of Architecture and Urbanism at the University
of São Paulo nowadays, and it considers that an extensive and consequent approach to the teaching of
architectural project-design has to start right from the instance that is capable of expressing it directly from
its center: the student in the city. The student as an individual, a person with an identity and personality
that carries the materialization of this teaching in himself, and the city, space of its realization, which has
the school-building, an element generating and being generated by the city itself, and its occupation as
representation and complete expression of this way of teaching.
First, after an INTRODUCTION about the circumstances that determined this work, comes a REFLECTION
about the Time period of the student’s course and the Space where it’s realized, proposing, based on
History, a constructive view of the project, and, in the specified way of each work, its Method, exemplifying
it based on a professional project. Through this reflection, the basic Didactic Questions in the context of
teaching explain themselves based on the teaching experience, as well as from the point of view of the
general process of the taught disciplines, as by the works produced by the students.
After this are shown the elements considered as an inseparable unity of the academic ACTION: The Professor
and the works of his professional production, emphasizing the questions referred to his didactic acting and
vice versa, the Students, with their experiences inside and outside of the scholar structure developed from
two sides, and the School, the environment of experimentation, a synthesis and conjunction of those
elements, based itself on an idea of didactic work and a teaching concept.
In following, a PROPOSITION is elaborated suggesting a study plan as a kind of Architecture whose
structure is the student himself, and an intervention project, in the space of apprenticeship, being the
representation and expression of the ideas of Teaching. For the first, the search for a formal and completing
representation of the study plan, for the other, the spatial project of the realization of the teaching and
learning which also is of a completing character.
The first, a study plan tending to be architecture.
The second, an architecture tending to be a structure of teaching.
At their meeting point, the student.
Finally a CONCLUSION that consider the limits of the didactic-pedagogic procedures to project-design
teaching, by the insertion of learning processes in the context of city-producing, considering the student as
subject, the history as his base and the work of the professor as a reference.
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“Quero que o Jovem arquiteto seja capaz de encontrar seu próprio caminho, quaisquer
que sejam as circunstâncias, que ele crie independentemente formas autênticas a partir de
condições técnicas, econômicas e sociais a ele dadas, em vez de impor uma fórmula aprendida
a um ambiente que talvez exija uma solução completamente diversa”
Walter Gropius, 1972

“Qualquer didática arquitetural, para ser criadora, necessita ser utópica, ou seja, crítica da
realidade vigente. Ou, não se ensina o que se é, mas o que deve ser.”
Júlio Roberto Katinsky, 1999

“The progress of future architecture lies in the progress of architectural education, which
results in the growth of a new generation of architects. Architects and architecture students
must have a responsible professional spirit and a comprehension of environmental ethics.
They shall work for the benefit of society as a whole, try to carry out strategies that contribute
to the overall quality of human settlements.”
Carta do XX Congresso da U.I.A, Beijing Junho de 1999
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INTRODUÇÃO
A TESE
Esta tese traz a proposta de que pensar sobre o ensino de projeto requer a utilização de procedimentos,
conceitos e objetivos próprios da produção da arquitetura. São eles:
Forma: como figuração capaz de exprimir a complexa estruturação daquilo que constitui o ensino e o
aprendizado de projeto, ou seja, sua arquitetura.
Vazio: como condição para a forma, a complementaridade que justifica o objeto, o lugar do ensino, como
o espaço da arquitetura.
Olhar: como abordagem capaz de apreensão, ao mesmo tempo instantânea (na visão) e permanente (na
memória), de significados e relações que transcendem a consideração linear da lógica discursiva; como se
vê uma arquitetura.
Totalidade: o geral como condição capaz de estabelecer o nexo entre as partes daquilo que compõe o universo
do aprendizado, permitindo uma visão geral do todo no qual ele se insere; como o edifício na cidade.
Identidade: o particular como condição para a expressão do caráter universal de cada elemento que
compõe o aprendizado, como a obra de arquitetura no seu tempo.

ENSINO, ROTINA OU PRODUÇÃO
O desejo de aprofundar o conhecimento sobre os métodos e processos do aprendizado de projeto
vem desde quando ingressei na FAUUSP, no final de 1989, para lecionar nas disciplinas de projeto de
edificações.
Isso passou a constituir para mim uma referência permanente, permeando profundamente tudo o que fiz
desde então. Fui decisivamente conquistado, mais do que isso, visceralmente envolvido por este objetivo,
que considero o fundamento de toda a nossa participação na escola: ensinar e aprender.
Essa afirmação pode parecer óbvia, porém o envolvimento na produção necessária para as outras atividades
acadêmicas – que dizem respeito ao objetivo maior da universidade que é o da produção do conhecimento
– às vezes dilui para nós mesmos a meta primordial do nosso trabalho, que é o ensino. Isto está manifesto,
em sinal contrário, numa recente declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso:
“Se a pessoa não consegue produzir, coitado, vai ser professor. Então era aquela angústia para
saber se ele (o pesquisador) vai ter um nome na praça ou se ele vai dar aula a vida inteira...”
(Época n. 185, p. 10).
É como se ensinar não fosse produzir.
Creio que a origem desse arrebatamento visceral pelo ato de ensinar esteja relacionado à vertigem da
entrega mútua que é inerente à formação do homem na construção da pessoa humana e resultante do
aprendizado entendido como integração crítica ao processo social. Está também na descoberta de que
ensinar é antes de tudo aprender:
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“(...) o verdadeiro aprendizado é e deve ser libertário, inovador, apontando para a independência
do aluno em relação a quem ensina. (...) não há sujeito e objeto de ensino, mas dois agentes
que se debruçam juntos sobre a questão do conhecimento e da intervenção no mundo, cada
qual com uma ação diferenciada. Assim o aprendizado passa a ser (...) uma nova maneira de
se postar no mundo e com ele se relacionar significativamente.” (Carsalade, 1997 p. 100)
Estimulados pela intensidade da vivência didática – seja na euforia das pequenas conquistas reveladas,
por exemplo, no avanço expresso pela beleza incorporada na passagem de um exercício de projeto para
o seguinte; seja na frustração decorrente dos enormes esforços pulverizados pelas dificuldades muitas
vezes decorrentes mais do contexto do que de sua condição –,dispusemo-nos a capitalizar as conquistas
e a resolver as dificuldades pela reflexão sistemática e conseqüente, inserida no processo universitário de
produção do conhecimento, o qual procuramos incorporar neste trabalho.
Podemos considerar que essas vivências não se esvaem na fugacidade das relações humanas, como faz crer
a declaração do professor Fernando Henrique. Há que se ter um certo desprendimento para considerar que
o resultado de uma atividade produtiva, em certas condições, não seja palpável como um livro de capa dura
ou como um crédito no currículo Lattes, mas possa ser volátil como a própria vida o é, e cuja permanência
se realize no desdobramento de gestos e atitudes. Porém, esse desprendimento, parecendo
magnânimo, na verdade pode ser uma atitude pretensiosa e comodista: o caráter conseqüente
e o aprimoramento continuado do trabalho de ensinar não descartam os produtos concretos e
reais que o exprimam. O método que propomos para isso é o do projeto de arquitetura.

ORIGENS
No início, a preocupação com algumas questões presentes na prática didática, não só na FAUUSP como na
maioria das escolas, balizou a estruturação da pesquisa:
• Uma aparência de improviso nos procedimentos didáticos correntes, justificados por uma clássica mas
superficial relação mestre-aprendiz.
• Uma simulação acrítica da prática do escritório liberal no processo de ensino, sem a consistência que a
realidade confere a essa prática.
• Uma sujeição ao “aprender fazendo”, considerando sua suficiência para a formação do aluno em projeto.
• O risco de uma massificação redutora, ou da exclusão da maioria, devido à necessidade da formação
simultânea de grande quantidade de alunos.
• Um escamoteamento, mais por inação do que por obstrução, do referencial de projetos subjacente ao
posicionamento dos professores em relação aos trabalhos.
• A inconsistência do referencial que se insinua (em função da postura anterior) a partir da sedução pela
exuberância publicitária e “iconolátrica” da mídia arquitetônica.
• A utilização de programas de computador no auxílio ao projeto sem um posicionamento crítico e didático
que transcenda as contingências do mercado, que acaba por determinar o seu uso.
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Ao mesmo tempo em que essas preocupações se formulavam, algumas perspectivas se impuseram, o que
contribuiu para a definição de alguns dos objetivos da pesquisa:
• A possibilidade de complementação do método “aprender fazendo” com base na elaboração de um
conjunto de procedimentos projetuais, que se colocassem não como um receituário, mas como um
referencial objetivo e como contribuição à formação de um método particular de projeto, próprio do
aluno:
“(...) a forma final da educação é racional, portanto transmissível racionalmente. É possível,
pois, ensiná-la como se ensina a juntar letras para formar palavras.” (Katinsky, em “O projeto
do edifício como exercício escolar”, Caramelo, 1999)
• A contrapartida disso, que é a inserção dos conteúdos em uma realidade cultural e social com dupla
função: primeiro, facilitando a aprendizagem, na medida em que “a contextualização forneceria importante
mediação entre o ser e o mundo” (Carsalade, 1997, p. 222), de forma a torná-la mais eficaz; segundo,
conferindo ao ensino, além do conhecimento do mundo, a condição para esse conhecimento, que é a
perspectiva de sua transformação, objetivo primordial da arquitetura na solução criativa de problemas
concretos e complexos relacionados à construção do ambiente humano. “Os métodos de uma pedagogia
crítico-social dos conteúdos não partem, então, de um saber artificial, depositado a partir de fora, nem do
saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno, confrontada com o saber trazido
de fora” (Luckesi, 1993, p. 71).
• “Cada ser humano resume em si mesmo toda a saga humana desde os primórdios até hoje” (Katinsky,
op. cit.). Potencializador de qualquer perspectiva didática, o conhecimento prévio ou tácito do aluno
é condição para referenciá-lo criativamente na solução de novos problemas e na produção de novos
conhecimentos.
• A perspectiva de apropriação das ferramentas que imprimem velocidade aos processos sociais e
produtivos como a informática e a Internet, mais do que como instrumentos, mas como procedimentos
que constituem um método diferenciado de aprendizado e produção do projeto que pode requalificar o
próprio ensino.

ESTADO DA ARTE: EVOLUÇÃO E REDIRECIONAMENTO
No extenso período decorrido desde nosso ingresso na FAUUSP, quando demos inicio à busca por uma
sistematização do conhecimento sobre o ensino de projeto de edificações, algumas mudanças de enfoque
ocorreram tanto em função da rápida e significativa evolução do “estado da arte” decorrente das vertiginosas
transformações ocorridas na cultura arquitetônica em conseqüência das mudanças socioeconômicas do
período, como em função do incremento de significados e conteúdos a partir de nossa prática didática.
Em relação ao primeiro aspecto, da evolução do “estado da arte”, vale destacar aqui:
Publicação de inúmeros e importantes estudos sobre o ensino de projeto como os constantes dos
livros: Contribuição ao ensino de arquitetura e urbanismo (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais,1999; Educating Architects (Martin Pearce & Maggie Toy pela Academy Editions de Londres,
1995); Lições de arquitetura, de Herman Hertzberger, de 1996; e dos números especiais de periódicos
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como a revista Caramelo, n. 10, de 1999, e a Projeto, n. 177, de 1994, e os dois últimos números da J-A
(Jornal Arquitetos, da Ordem dos Arquitetos de Portugal); Desafios e Conquistas da pesquisa e do ensino
do projeto, organizado por Fernando Lara e Sônia Marques de 2003 .
Realização do Seminário sobre o estudo da História na Formação do arquiteto na FAUUSP em 1994.
Realização do I Seminário sobre o Ensino de Projeto do Ambiente Construído na FAUUSP em 1999.
Realização do XIX CLEFA, Conferência Latino-Americana de Escolas e Faculdades de Arquitetura na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2001.
Realização do I Seminário sobre Ensino e Pesquisa em projeto de Arquitetura promovido pelo
PPGAU/UFRN em 2003
Criação de novos cursos de pós graduação, a exemplo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, acompanhada de todo o esforço de sistematização do ensino
decorrente disso.
Paralelamente, a abertura de várias novas escolas de arquitetura em todo o Brasil, sobretudo em São Paulo (Escola
da Cidade, Anhembi-Morumbi, UNIP, UNINOVE, UNIBAN, São Marcos, etc.), criou uma enorme demanda por
novos docentes, incrementando a procura pelos cursos de pós-graduação. Como conseqüência desse processo,
houve um estímulo ao estudo e à sistematização das questões relacionadas ao ensino de projeto com a proliferação
de várias e importantes teses e dissertações sobre o tema. Destacamos aqui as seguintes:
“Ensino de projeto de arquitetura: uma visão construtivista”, de FLÁVIO DE LEMOS CARSALADE,
São Paulo, 1998. O autor investiga a questão da prática pedagógica do ensino de projeto em Arquitetura
sob a luz da teoria construtivista de educação, com base na idéia de educação como um processo de
relação significativa do homem com o mundo na construção do conhecimento. Analisa os pressupostos
da teoria construtivista de ensino e da arte-educação e ainda as práticas de ensino de projeto na história,
no Brasil e no mundo, buscando explicitar suas práticas mais relevantes e as suas grandes questões
contemporâneas. Busca também relacionar correntes pedagógicas com o ensino de projeto em Arquitetura
para o desenvolvimento de uma metodologia científica de ensino de projeto.
“Ensino de projeto arquitetônico, caracterização e análise de um suposto modelo”, de HELOISA
LIMA HERKENHOFF, São Paulo, 1997. Estudo sobre o Ensino de Projeto, cujo foco é o campo disciplinar
da arquitetura, a atuação do arquiteto ao longo da história e o ato de “projetar” em arquitetura. Montouse um modelo hipotético de funcionamento das disciplinas que tratam o objeto arquitetônico segundo
alguns procedimentos didáticos apontados como usuais por alguns autores e levantados pela pesquisadora.
Aborda alguns aspectos da história do Ensino de Arquitetura no Brasil. Com o modelo, pesquisou três
escolas tradicionais do estado de São Paulo, nos quais aplicaram-se questionários entre docentes de
disciplinas de projeto, levantando alguns procedimentos utilizados em sala de aula.
“O croqui do arquiteto e o ensino do desenho”, de Anna Paula Silva Gouveia, São Paulo, 1996 . A
autora faz uma interessante abordagem sobre o ensino do desenho na formação do arquiteto tendo em
vista três enfoques: representação e simulação do espaço; instrumento de projeto em momentos diversos
de sua produção; e enquanto objeto artístico.
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“Ensino de arquitetura: aspectos e reflexões sobre sua organização”, de LUIZ AUGUSTO CONTIER
São Paulo, 2001. O autor apresenta uma descrição analítica e crítica da estrutura curricular do curso de
arquitetura da Universidade São Judas Tadeu.
“O ensino do projeto de arquitetura”, de PAULA KATAKURA, São Paulo, 2003. Mostra com minúcia
as características de diversas escolas de arquitetura brasileiras e internacionais, investigando também a
questão didática por meio de uma detalhada análise de obras construídas significativas.
“Ensino e prática do projeto”, de José Roberto Merlin, São Paulo, 2004. São estudadas as práticas de
ensino de acordo com a compreensão de procedimentos metodológicos do processo de projeto, destacando
as relações entre sujeito e objeto e entre mão e cérebro. Apresenta também uma série de entrevistas com
professores de projeto, a fim de revelar diferenças entre escolas públicas e privadas.
“Pratica do projeto no ensino de arquitetura: investigação sobre algumas experiências”, de
GELSON DE ALMEIDA PINTO São Paulo, 1989 .
“O desenho técnico e o ato criador do arquiteto”, de GERALDO VESPAZIANO PUNTONI, São
Paulo, 1997.
“Tecnologias CAD no ensino de arquitetura e engenharia”, de ARIVALDO LEÃO DE AMORIM, São
Paulo, 1997.
“Impacto da computação gráfica no ensino de desenho”, de L. B. M. LATERZA, Salvador: Ufba/
Faculdade de Arquitetura, 1991.
Na perspectiva da pesquisa acadêmica como processo de construção do conhecimento e de sua apropriação
pelo conjunto da sociedade, é natural que todo esse esforço social relativo ao corpus de nossa pesquisa
deva ser considerado no seu redirecionamento: seja de suas premissas; de seu encaminhamento; ou de
seus objetivos e métodos. A predominância do aspecto pedagógico, farta e consistentemente desenvolvido
nessa produção, afirmou para mim a necessidade da superação desse viés, e os alunos consolidaram para
mim essa perspectiva.

ALUNOS: APRENDIZADO, QUESTIONAMENTO E IMPASSE
Em relação ao incremento de significados e conteúdos a partir de nossa prática didática, alguns
questionamentos circunstanciais vieram ao encontro do andamento da pesquisa.
Individualidade e método de ensino
Um deles está relacionado à influência das particularidades de cada aluno no aprendizado. Apesar da
dimensão social e histórica da experiência humana que cada vivência traz em si, a riqueza e diversidade
dos processos de aprendizado e as formas pelas quais a criatividade se manifesta em virtude da história
pessoal de cada um surpreenderam-me desde o início de minha atividade como professor. Isso suscitou
um importante questionamento na pesquisa, em particular em relação ao ensino de massa, que sugere o
desenvolvimento do projeto como um processo passível de ser circunscrito por uma metodologia objetiva
e transmissível num processo didático contínuo.
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Não que isso signifique a impossibilidade de identificar procedimentos generalizáveis – podemos dizer que
a maioria das etapas a percorrer e das dificuldades a serem vencidas são comuns à maioria –, o campo
onde esses procedimentos gerais se realizam no processo do aprendizado é a múltipla e ao mesmo tempo
única experiência individual. Essa dialética do individuo com o coletivo deu ao trabalho um novo rumo,
mais pantanoso e difícil, porém mais fascinante e rico, porque imbricado definitivamente com a própria
vida.
Ao discursar como paraninfo da turma de formandos da FAUUSP em 1998, pude manifestar essa questão
com a dimensão que seu significado teve para mim:
“Ser paraninfo é ser homenageado e retribuir, é também ser padrinho, patrono, testemunha.
O tamanho da minha emoção, o desejo de compartilhá-la com vocês e o significado deste
papel e deste momento para cada um de vocês me impeliam a uma resposta maior que uma
manifestação genérica para a turma de 98, gostaria de dá-la a cada indivíduo, resgatando cada
história pessoal, particular, olho no olho, como aprendi com vocês a trabalhar aqui na FAU.
“Pedi então à Andréa que me dissesse quem está se formando, ela me enviou a lista com
os nomes: precisava lê-los, sabê-los: para mim a condição para uma retribuição possível, e à
altura deste momento: a maior inspiração para estas palavras só poderia vir das evocações
múltiplas, torrenciais, emocionais e racionais ao mesmo tempo; que cada nome descortinou
freneticamente na minha cabeça ao lê-los ainda saindo da impressora. Foram inúmeros
momentos compartilhados que, no maravilhoso processo de descoberta e aprendizado de
vocês, me permitiram aprender também.
Esta postura, de buscar também no indivíduo a resposta para as questões que a tarefa de
ensinar o que sei tem me colocado, foi-me imposta no trabalho com vocês e por vocês como
um aprendizado, e propõe uma contradição para a pesquisa que venho fazendo para o
doutorado, e que aborda o ensino de projeto em grande escala, uma contradição aparente,
pois vejo nela, dialeticamente, um caminho para essas respostas.”
A descontinuidade: os “saltos” do aprendizado
Outra característica significativa do processo de aprendizado dos alunos é a sua descontinuidade: a
conquista de significados e conteúdos parece se dar aos saltos repentinos, que surpreendem e também
põem em xeque a perspectiva de um processo pedagógico contínuo e progressivo, implícito na intenção
de que ele se constitua por etapas e seqüências clara e objetivamente configuradas.
Essa descontinuidade é mais evidente no primeiro passo (para alguns!), que está relacionado à mudança
do olhar: a conquista de uma maneira peculiar com que o arquiteto aborda seu objeto de trabalho.
Em função da importância desse momento na minha própria formação, foi na emoção do mesmo discurso
que pude manifestar pela primeira vez essa questão:
“Na vontade de fixar para vocês a densidade deste momento (a formatura), procurei resgatar
na memória o instante no qual a arquitetura me conquistou como caminho para o desejo do
mundo, explodindo para mim todo um universo a ser trilhado.
“Lembro como se fosse um instante preciso de um dia determinado, onde a consciência real
de que pensar o espaço é pensar as relações entre os homens e as relações destes com a
natureza, foi a fagulha dessa explosão.”
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Diferentes papéis na relação com o aluno: mestre e professor
O significado do referencial, ainda que subjetivo, do mestre na formação do aluno como indutor poderoso
de uma disposição para o aprendizado, é uma questão de difícil circunscrição na perspectiva de uma
didática, pelo fato de se sobrepor e superar qualquer método pedagógico genérico.
Sem querer aprofundar essa questão aqui, vale pontuá-la a partir de um caso particular, que vivenciei na
FAU a partir do trabalho de um aluno, relatado no texto a seguir e que, pela sua significação para minha
pesquisa, acabou fazendo parte como introdução do próprio trabalho do aluno, e que me colocou um
novo questionamento no desejo por uma pedagogia:
José e Paulo – Sobre aprender arquitetura.
“Uma tarde no ateliê da FAU, José Paulo, aluno do primeiro ano, me procurou para mostrar
um trabalho para a disciplina AUH 136 (maquete e monografia). Versava sobre uma casa em
Catanduva, São Paulo, desenhada por Paulo Mendes da Rocha.
“Chamou-me a atenção, em razão de sua curta experiência de quatro meses na escola, a
intensidade e a extensão das questões básicas da arquitetura que o aluno abordou concreta e
explicitamente naquele trabalho tão singelo, cujo tema seria simplesmente a construção de um
modelo: a essência e a lógica da forma; as relações entre arquitetura e escultura; a arquitetura
o tempo e o homem; a forma como expressão da época; arquitetura e natureza; etc.
“Mas mais do que isso, surpreendi-me ao perceber ali, no trabalho e no gesto, nascidos do
encontro do aluno com a obra e o mestre (com quem teve breve contato para a produção do
trabalho), o nascimento de um olhar, de uma postura definida em relação à arquitetura e à
vida acadêmica e profissional, quando o aprendizado se descortina como um universo, nítido,
a ser permanentemente percorrido, simples e fascinante como o dia-dia da vivência cotidiana
quando vivida com profundidade e intensidade. (...).
“A surpresa se justifica: minha tese de doutorado em curso trata de ensino de projeto, e
essa história, de certa forma, põe em xeque uma visão que vinha se configurando nesse
trabalho a respeito dos conteúdos do aprendizado e as maneiras deste se efetivar, em
que a perspectiva de uma didática sistematizada e coerente seria suficiente para garantia
de um aprendizado pleno.
“Não há didática que se equipare, em eficiência pedagógica, ao prazer da descoberta de um
novo universo que aquele olhar descortina para o aluno: o processo de aprendizado passa a
ser a própria vida, à maneira de um moto-perpétuo a ser tão somente encaminhado para o
rumo certo que é o da construção do espaço humano para um futuro generoso, com a beleza
vital de que o homem precisa.
“Daí a questão: como despertar isso? Que tarefas (tarefas?) devemos nos propor para
conquistar essa fronteira junto com o aluno? Paulo, José Paulo e a maquete com sua pequena
monografia, florescida desse encontro, apontaram essa busca na minha pesquisa.”A vivência
universitária do aluno já como atuação: uma ruptura necessária
Uma ruptura que considero fundamental na formação do aluno na escola: entre a vivência didática do
ensino médio, onde ele é objeto do ensino, e a universidade, na qual ele passa a ser sujeito, onde seu
percurso na escola desde o primeiro dia já constrói de fato sua carreira profissional.

Essa hipótese é estruturadora para o trabalho, pois traz implícita a proposição do aprendizado como a
inserção do estudante no ambiente da produção do espaço do qual a escola deve fazer parte: a pedagogia
decorreria da sua adequação ao processo de construção de uma sociedade mais humana. É como se não
houvesse ensino, é como se todos fôssemos estudantes e arquitetos.
“No primeiro ano letivo, (...) sempre insisto com os alunos para que tenham nas suas atitudes
a consciência de que iniciaram sua vida profissional naquele momento: a partir dali o que
fizerem constituirá o seu currículo, a sua historia profissional. Inverto aqui estas palavras para
no fundo dizer o mesmo: a sua vida acadêmica não termina agora, não parem de estudar,
aproveitem a distância maior que agora se coloca entre vocês, o que pode parecer levar a uma
certa solidão, para verem-se melhor, o olhar pode ser panorâmico, será mais geral, mais
objetivo, mais lúcido: façam da Cidade a sua Universidade.”
(Discurso como paraninfo em 1996)

OBJETO
Consideramos que no contexto do “estado da arte” descrito acima, a melhor maneira de trazer novas
questões ao tema do ensino de projeto, amplamente desenvolvido nos eventos, teses e produções recentes
no que diz respeito à educação e à metodologia do projeto, foi circunscrever o recorte metodológico,
procurando uma aproximação diferenciada e um objeto particular que pela sua significância própria sejam
capazes de transcender suas circunstâncias, adquirindo, assim, a universalidade que se pretende para uma
tese de doutorado.
Apresentamos a seguir os elementos que, sem esgotá-lo, constituem o nosso objeto: o ensino de projeto
na FAUUSP:
Individualidade totalizadora: as disciplinas da graduação da FAUUSP, um enfoque a partir do aluno.
A busca por uma visão abrangente e totalizadora do ensino de projeto na FAUUSP remete ao único
elemento capaz de realizá-la e exprimi-la plenamente como uma totalidade: o aluno. O aluno como pessoa,
indivíduo único que realiza e materializa o que é o ensino naquele momento.
O universo das disciplinas obrigatórias e optativas, de forma direta ou indireta, implicam todas numa
aproximação do aluno ao projeto de arquitetura, quer nos trabalhos de projeto propriamente dito, quer
utilizando-o como base de trabalho para exercitar questões técnicas ou aprofundar aspectos teóricos
ou como referências relacionadas, ou não, aos seus projetos. A unidade de abordagem das disciplinas
para seu estudo em relação à estrutura curricular foi feita a partir do percurso do aluno e compreende o
seguinte:
Ementa Oficial das disciplinas: Objetivos, Conteúdo, Método e Bibliografia. Procurando identificar
conceitual e teoricamente seu significado para a estrutura curricular, em geral, e sua contribuição ao
aprendizado de projeto, em particular.
Programa das disciplinas mais recentemente aplicado: Calendário, etapas, produtos, prazos, equipes,
funcionamento, avaliação, referencias, bibliografias, e principalmente as tarefas solicitadas ao aluno.
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Trabalhos didáticos realizados: Os produtos do processo didático constituir-se-ão no referencial básico
para aprofundamento de todas as questões relacionadas anteriormente: o elo entre a estrutura curricular
e o aluno.

A FAUUSP e seus edifícios: aprendizado e expressão.
O significado dos dois principais edifícios da FAU para a formação dos alunos que ali estudaram é uma
referência importante para o estudo do ensino de projeto na FAUUSP. A experiência de projeto realizada
por nós no trabalho de gestão da Vila Penteado indicou uma metodologia para o trabalho.
Além disso, sua ocupação (juntamente com os outros edifícios da FAU, anexo, canteiro e ateliê Fracarolli)
constitui, assim como o aluno, uma expressão totalizadora do que é o ensino na FAU hoje, assim como o
projeto da FAU cidade universitária exprime uma idéia de ensino e uma visão de cidade.
Base e referência pessoal: atuação acadêmica e projetos profissionais.
As experiências didáticas mais significativas da atuação acadêmica e os projetos realizados profissionalmente
constituem base fundamental da ação didática tanto em relação a questões específicas do aprendizado
dos alunos como em relação a própria metodologia de projeto que referencia essa ação. Assim, alguns
projetos próprios são analisados a partir de questões significativas relacionadas à experiência didática e
à metodologia projetual. A pesquisa sobre o ensino de projeto deve enfocar tanto a atuação acadêmica
quanto a produção profissional do professor, pois ambas se apresentam como referências importantes da
ação didática, constituindo uma base cuja avaliação é determinante para compreensão do ensino.

MÉTODO
O trabalho foi desenvolvido à maneira de um projeto, onde plantas, cortes, elevações, modelo, perspectivas
e memorial se articulam e se completam na materialização da idéia para construção do objeto. Talvez em
virtude disso, suas partes se apresentaram para nós como três conjuntos: reflexão, ação e proposição, o que,
por um lado, se assemelha às etapas de desenvolvimento de um projeto; por outro, se apresentam aqui na
forma inversa da que pretendemos para a didática projetual. Em função disso também, alguns elementos
parecerão redundantes, mas são como cotas de nível, ora num corte ora numa planta; outras parecerão
soltas, mas são como a planta de um pavimento que para sua compreensão precisa da implantação, do
corte ou do detalhe de outra prancha e poderão também parecer aleatórias ou sem continuidade, mas
são como os desenhos e textos de um projeto, pois permitem várias leituras, conforme a especialidade de
quem o faz no processo de construção da obra.
Porém, assim como cada projeto particular sugere um método, a identidade ou a particularidade de nosso
objeto propõe também um rumo:
“(...) precisamos promover o reencontro do ensino com o edifício da FAU...” (profa. Dra.
Regina Prosperi Meyer em 04/10/2004 na reunião preparatória para EXPOFAU organizada
pelos alunos na FAU)
Essa frase contém a proposta para a particularização do método que adotamos para o
desenvolvimento da Tese. Dois caminhos opostos que tendem para um mesmo lugar: uma
estrutura curricular e uma arquitetura. O ponto de encontro: o aluno na cidade.
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Primeiro caminho: a grade curricular como uma arquitetura, o aluno como sua estrutura.
Projeto e construção de elementos descritivos e formais para visualização global do percurso do aluno.
A descrição e formalização livre, através de imagens e diagramas que propiciem a visualização global do
ensino de projeto na FAUUSP.
Segundo Caminho: Os edifícios da FAU, arquitetura de um aprendizado.
Levantamento e projeto dos edifícios da FAU, respectivamente, como expressão global da situação do
ensino e instância totalizadora de uma proposição para ele e, ao mesmo tempo, representação da cidade,
seu lugar.
Resumindo os dois caminhos:
Num, a busca de uma representação formal e totalizadora da estrutura curricular.Noutro, o projeto do espaço
da realização do ensino e do aprendizado, que também é uma representação de caráter totalizador.
O primeiro, uma estrutura curricular, tendendo a uma arquitetura. O segundo, uma arquitetura, tendendo
a uma estrutura de ensino.
No seu encontro, o aluno.
É como se, à maneira de Borges no conto “As ruínas circulares”, aprofundando a busca por essas representações,
no limite da expressão máxima que se pretende construir do ensino de projeto de arquitetura, na fidelidade
dessa figura cujo objetivo é ver e pensar o aluno e a arquitetura, encontrássemos uma imagem real: Um
Homem numa Cidade, em Harmonia.
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UMA IMAGEM
Um dia, numa manhã ensolarada de domingo, imbuído pelo olhar dessa busca vi uma imagem que se
destacou assim das páginas do jornal:

Foto: Jefferson Coppola / Folha Imagem

Vi a cidade numa típica cena que, noturna, afirma seu caráter urbano.
Vi pessoas (estudantes?) vivendo o presente nesse lugar; ao fundo, outras passando, talvez no ritmo e
no tempo do seu trabalho; no primeiro plano, num momento de liberdade em relação ao tempo: dois
amigos(as), ou namorados(as), um homem e uma distância de aproximação ou respeito. Encontro.
Vi o futuro no cubo digital.
Vi o passado na arquitetura das fachadas recuperadas.
Vi a arquitetura moderna no pórtico que, no cenário da própria vida se revela sutil.
Vi a natureza obstinada no pavimento e na cobertura do edifício.
Vi a FAU na obra do mestre e no trabalho dos alunos.1
Vi o olhar como postura.
Vi uma imagem como foco da atenção, nela, uma figura humana, um rosto.
Vi o lugar, um vazio propiciando isso tudo.
Vi-me

Vi a tese.

1

Pórtico: Paulo Mendes da Rocha; Cubo: Grupo Bijari de ex alunos da FAU.
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APRESENTAÇÃO
Tempo e visão de conjunto
A seguir apresentamos uma reflexão sobre a estrutura curricular baseada no aluno e no tempo de seu
percurso na escola por meio de representações que ofereçam uma visão da totalidade dos elementos que
a constituem.
A complexidade da evolução histórica da FAUUSP e a diversidade das figuras e idéias que construíram
o que ela é – e como nela se realiza o ensino de projeto hoje – resultam num universo extremamente
rico e de difícil apreensão como conjunto de circunstâncias didáticas que determinam o aprendizado do
projeto, pois este não se realiza apenas por intermédio do curso e das disciplinas propriamente ditas. Assim,
considerando essa diversidade, um dos objetivos iniciais da pesquisa foi procurar instrumentos que nos
permitissem apreender e mostrar o que é o ensino de projeto na escola como um todo, um painel que
propicie uma visão de conjunto: como fazemos ao realizar um projeto de arquitetura.

A FAUUSP COMO ELA SE APRESENTA
A publicação “Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 1999 – 2000,
Informações Gerais & Programas de Graduação” feita em 2000 pelo LPG (Laboratório de Programação
Gráfica) da FAUUSP, na época sob a coordenação do professor Minoru Naruto, faz uma apresentação
sintética mas precisa da FAUUSP na sua totalidade: desde a estrutura curricular, a história da formação dos
principais organismos da escola, os laboratórios, as pesquisas e até a estrutura administrativa, constituindo
um esforço fundamental de coleta, organização e síntese das principais informações que mostram o que
é a FAUUSP hoje como instituição. O site da FAU também vem ampliando as informações referentes à
escola, oferecendo um painel cada vez mais amplo para que se por meio dele pensar o ensino de projeto. A
atualidade e abrangência desses elementos constituíram uma importante referência para o desenvolvimento
desta tese.
Como um dos objetivos deste trabalho é apresentar elementos que permitam uma visão de conjunto do
ensino de projeto na FAU, tomamos a liberdade de reproduzir aqui as informações contidas nesta publicação
com pequenas atualizações nos dados relativos às disciplinas Tecnologia em 2004 e História em 2005, em
função das modificações feitas pelos departamentos. É como se fosse a topografia de nossa escola: o
levantamento para o projeto, que é o item “A FAUUSP como ela se apresenta”.

A ESCOLA POR ELA MESMA

0 curso de graduação da FAUUSP é ministrado pelos três departamentos que compõem a faculdade:
• Departamento de Projeto -AUP
• Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto -AUH
• Departamento de Tecnologia da Arquitetura - AUT
Eles são responsáveis pela elaboração e desenvolvimento dos programas de ensino do conjunto de disciplinas, pelas pesquisas,
prestação de serviços à comunidade e atividades de extensão e cultura. Estas atividades são administradas pelo Conselho do
Departamento que atua como um órgão deliberativo; e pela chefia, que é a instância executiva do conselho. Os três departamentos,
desde 1995 participam do “Programa de aperfeiçoamento ao ensino”, possibilitando aos pós-graduandos colaborarem em disciplinas
de graduação, ministradas pela FAUUSP. 0 currículo no plano de graduação é complementado com o apoio de quatro departamentos
da Escola Politécnica (Departamento de Engenharia Civil - PCC; Engenharia de Estruturas e Fundações - PEF; Engenharia de Hidráulica
- PHD; Engenharia de Transportes - PTR), e o Departamento de Matemática - MAT, do Instituto de Matemática e Estatística.
Para coordenar no âmbito da faculdade as questões relativas ao curso de graduação - e assim assessorar a Congregação em suas
decisões, e mesmo participar por intermédio de seu presidente, do Conselho Central de Graduação, da gestão da Universidade -
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conta-se com uma Comissão de Graduação. Cabe a ela traçar diretrizes e zelar pela execução dos programas da estrutura curricular,
atendo-se, porém, à orientação geral emanada dos colegiados superiores.
0 currículo de graduação abrange disciplinas obrigatórias e optativas. 0 Conselho Federal de Educação do Ministério da Educação
regulamentou a carga horária para os cursos de arquitetura, desenho industrial e comunicação visual, que está sendo cumprida
pela FAUUSP. Por isso, o curso de arquitetura e urbanismo, além de formar arquitetos e urbanistas, também permite o desempenho
profissional no campo do desenho industrial e na área de comunicação visual, de acordo com deliberação do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, de 1977.
Deste modo, as disciplinas obrigatórias e optativas constituem o currículo pleno do curso de graduação, que é ministrado ao longo de
dez semestres. 0 aluno integraliza esse currículo obtendo créditos nas disciplinas em que for aprovado, completando, assim, um crédito
a cada 15 horas de aula ou 30 horas de estudo ou trabalhos programados.
0 10° semestre é dedicado ao TFG (Trabalho Final de Graduação), quando o aluno acompanha um conjunto de atividades didáticas,
cujo objetivo é a elaboração de uma síntese conclusiva de seu aproveitamento nas diversas áreas de ensino, ao longo de todo o curso
de graduação.
Com estas características, o currículo de graduação é composto atualmente por 57 (cinqüenta sete) disciplinas obrigatórias, bem
como 43 (quarenta e três) disciplinas optativas do Departamento de Projeto, 44 (quarenta e quatro) do Departamento de História da
Arquitetura e Estética do Projeto e 27 (vinte e sete) do Departamento de Tecnologia da Arquitetura.
A oferta desta quantidade de disciplinas optativas permite ao aluno maior possibilidade de escolha. 0 quadro, em anexo, possibilita
visualizar a distribuição da carga horária de graduação pelos departamentos.
PESQUISA
A Comissão de Pesquisa da FAUUSP é responsável pela coordenação das ações da faculdade neste campo e é através dela que a Escola
contribui com propostas e projetos nos programas da universidade para essa área.
A coordenação de ações da faculdade no campo da pesquisa e de seu processo de avaliação periódica, incluindo aquelas realizadas
pelos docentes, bem como o estimulo, a promoção e as novas propostas relacionadas com esta área, são de responsabilidade da
Comissão de Pesquisa.
Desta forma, estão sob sua supervisão o acompanhamento de todos os trabalhos desenvolvidos nos programas de iniciação científica,
aperfeiçoamento, mestrados e doutorados, além das consultorias, assessorias e convênios.
Nos últimos anos assistimos à criação de laboratórios de pesquisa nos departamentos, que têm contribuído para a continua geração
de novos conhecimentos, por meio de grupos de pesquisas, constituídos de alunos de graduação e pós-graduação orientados por um
ou mais docentes.
Verifica-se, desde 1992, a crescente participação de graduandos da FAUUSP no PIBIC- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (até 1998 cerca de 91 bolsistas no caso do PIBIC/ CNPq, e muitos outros no caso da Fapesp), demonstrando uma estreita
relação entre ensino e pesquisa.
CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A Comissão de Cultura e Extensão Universitária propõe, promove, coordena e fomenta todas as atividades da faculdade, que visem
à extensão universitária, contribuindo para uma maior integração da comunidade universitária e desta com a sociedade em geral, e a
cultura na sua dimensão mais ampla. Nesta medida, promove cursos de aperfeiçoamento, extensão e difusão cultural e especialização,
muitos deles dedicados aos profissionais que desejam estar sempre com seus conhecimentos atualizados, organiza e propõe a realização
de exposições e mostras de interesse das áreas que constituem a faculdade, atividades estas que podem ocorrer tanto nos edifícios da
FAUUSP, quanto em outras instituições.
Cabe salientar que esta comissão responde por uma das mais importantes atribuições de uma universidade moderna: sua interação
com a sociedade. E para que essa interação se dê de forma bastante abrangente, todas as atividades congregam docentes, alunos de
graduação e de pós-graduação. A exemplo das outras comissões, seu presidente representa a faculdade no Conselho de Cultura e
Extensão Universitária, participando ativamente das decisões e programas da universidade para esta área.
DEPARTAMENTO DE PROJETO
0 Departamento de Projeto - AUP foi fundado em 1962, sendo denominado inicialmente Departamento de Composição, a partir
de reunião dos colegiados João Batista Vilanova Artigas, Roberto C. Cesar, Abelardo de Souza e Hélio Duarte. Naquele mesmo ano,
passaria a denominar-se Departamento de Projeto’. Tem como objetivo central atuar com os demais departamentos da FAUUSP na
formação de arquitetos e urbanistas no curso de graduação e de professores e pesquisadores na pós-graduação. Propõe-se, neste
sentido, desenvolver a capacidade de interpretar e reelaborar os espaços que dão suporte ao processo social do país, de modo
compatível com o estágio tecnológico dentro de um entendimento da realidade nacional.
No âmbito da graduação, o centro das atividades é voltado para a prática do projeto, tanto na escala do planejamento urbano e
regional, como da arquitetura do edifício, da paisagem e do ambiente, do objeto e da programação visual, tendo a atividade de ateliê
como seu foco.
0 departamento é responsável pela realização, através da FUPAM - Fundação para a Pesquisa Ambiental, de cursos de extensão
universitária nas suas diversas áreas de ação.
ESTRUTURA
0 AUP, para atender às diversas solicitações a ele impostas estrutura-se em cinco grupos de disciplinas, que congregam professores e/ou
pesquisadores que desenvolvem atividades dentro de suas áreas de interesse e são por sua vez diretamente subordinados ao Conselho
do Departamento de Projeto e à sua chefia. São eles:
Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações, abrangendo a área de projeto de edificação/arquitetura e meio ambiente.
Grupo de Disciplinas de Planejamento Urbano e Regional, abrangendo as seguintes áreas: planejamento regional, planejamento
urbano, desenho urbano e planejamento setorial.
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Grupo de Disciplinas de Programação Visual, abrangendo as seguintes áreas: planejamento visual urbano ambiental, planejamento
gráfico, percepção ambiental, comunicação visual e, ambiental, imagem e representação.
Grupo de Disciplinas de Desenho Industrial, abrangendo as seguintes áreas: projeto do produto/design do produto industrial
relacionado aos sistemas de objetos, projeto do produto/ desenho industrial relacionado à edificação, desenho industrial/ sistemas
de objetos, desenho industrial/design ambiental: leitura, desenho industrial/design ambiental: sistemas de objetos, cultura material e
industrialismo.
Grupo de Disciplinas de Paisagem e Ambiente, abrangendo as áreas de planejamento paisagístico e ambiental e arquitetura
paisagística, planejamento paisagístico/ambiental e arquitetura da paisagem,
ENSINO, PESQUISA, LABORATÓRIOS
0 Departamento de Projeto - AUP é responsável por 18 disciplinas obrigatórias e 43 disciplinas optativas, totalizando 61 disciplinas
junto à graduação, e 82 na pós-graduação, além de pesquisas e assessorias em projeto de edificações, planejamento urbano e
regional, programação visual, desenho industrial e paisagem e ambiente.
Atualmente seu corpo docente é constituído por 64 professores, sendo 04 auxiliares de ensino, 13 assistentes (com título de mestre),
40 professores doutores (com título de doutor), 02 professores associados (com título de livre-docente) e 05 professores titulares,
Destes professores 22 estão em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), 35 em Regime de Turno Completo
(RTC) e 07 estão em Regime de Turno Parcial (RTP). 0 AUP tem se orientado para estar sempre atualizado com relação à pesquisa
e extensão no campo do projeto de arquitetura e do urbanismo, incorporando com agilidade avanços tecnológicos, e procurando
satisfazer a demanda atual e futura. As pesquisas têm os seguintes procedimentos: atividades de estúdio; análises de
projetos e planos; processamento gráfico manual ou através de computador; processamento de imagens em fotografia
e vídeo; estudos bibliográficos, execução de modelos e protótipos-tanto na oficina como na da computação gráfica;
pesquisa de campo - especialmente em áreas urbanas de São Paulo ou externas à cidade. 0 AUP tem captado recursos
em agências de fomento tais como CNPq, Capes, Fapesp, Finep, CCI-USP e CCint-USP, Pró-Reitoria de Pesquisa da USP,
assim como ajuda de prefeituras e secretarias para desenvolvimento de seus projetos de pesquisa e extensão.
Conta ainda, de acordo com as possibilidades oferecidas pelo Regulamento da USP, com as seguintes estruturas:
Laboratórios de pesquisa estruturas novas, ora em implantação, que objetivam congregar estudos e pesquisas afins, gerenciar projetos
de porte e desenvolver atividades de apoio à comunidade e incentivar o surgimento de novas equipes. Existem em funcionamento
nove laboratórios:
LAB PLAN- Laboratório de Planejamento urbano e Regional
LAB PROJ 1 -Laboratório de Projeto do Espaço Edificado l (edifício)
LABPROJ 2 -Laboratório de Projeto do Espaço Edificado 2 (desenho urbano)
LAB PROD- Laboratório de Projeto do Produto do Espaço Edificado
LAB IM – Laboratório da Imagem
LAB PA -Laboratório da Paisagem
LAB HAB -Laboratório de Habitação /Assentamentos Humanos
LAB Siscon -Laboratório de Sistemas Construtivos
LAB NAV- Laboratório de Design e Tecnologia das Embarcações e seus Sistemas de Apoio.
Núcleos de Apoio à Pesquisa -NAP: visa congregar pesquisadores oriundos de diversas áreas do conhecimento em projetos de pesquisa
com objetivos comuns. 0 Departamento de Projeto apóia e abriga o:
NAP-PUC - Núcleo de Apoio à Pesquisa Produção e linguagem do Ambiente Construído
SOBRE A ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular está dividida em quatro ciclos de atividades:
Ciclo Básico: Com duração de cinco semestres, objetiva introduzir o aluno aos fundamentos do projeto, dentro das cinco áreas de
conhecimento do Departamento de Projeto.
No primeiro semestre é ministrada uma única disciplina de 16 créditos que preenche a carga horária semanal do departamento para
o primeiro ano com professores de todas as áreas de conhecimento do AUP.
Os outros quatro semestres são ocupados por disciplinas obrigatórias de cada uma das cinco áreas de conhecimento do AUP com uma
carga horária eqüitativa entre si. As disciplinas têm programas indicados como básicos para a formação do arquiteto e urbanista e se
desenvolvem de uma maneira seqüenciada e programada entre si e por área de conhecimento.
Ciclo Concentração: Com duração de dois semestres, objetiva aprofundar os conhecimentos adquiridos no ciclo básico, com ênfase nos
campos do projeto do edifício e do planejamento urbano.
Ciclo Projeto: Com duração de dois semestres, objetiva permitir ao aluno desenvolver projeto de seu interesse em qualquer área de
conhecimento do departamento e/ou participar de projetos de caráter interdisciplinar.
Para tanto são oferecidas disciplinas especificas das áreas do AUP: Programação Visual (PV), Projeto de Edificações (PR), Paisagem
e Ambiente (PA), Desenho Industrial (DI), Planejamento Urbano e Regional (PO etambém disciplinas que englobem interesses mais
amplos, não vinculadas a nenhuma área especificamente. Este ciclo, que será uma etapa preparatória ao Trabalho Final da Graduação
(TFG), permite um trabalho bastante individualizado. Neste ciclo os trabalhos não deverão ser realizados em equipe.
TFG - Trabalho Final de Graduação: Constará de um projeto individual, dentro dos moldes do atual TGI, que poderá ser desenvolvido a partir
do 8° semestre. A sua finalização deverá ser feita idealmente no 10° semestre.
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AUP-0608 FUNDAMENTOS DE PROJETO
Objetiva fornecer ao aluno fundamentos conceituais e metodológicos, que possibilitem a criação de um embasamento teóricoprático, necessário ao desenvolvimento de trabalhos de projeto, nos seus diferentes níveis de abordagem das áreas de conhecimento
desenvolvidas no Departamento de Projeto, ou sejam a arquitetura do edifício, o planejamento físico e territorial, o paisagismo nas suas
escalas urbana e ambiental, o desenho industrial e a programação visual. (Créditos: 16)
OBRIGATÓRIAS
AUP-0146 ARQUITETURA- PROJETO II
Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado, por exemplo, em temas como pequenas escolas, pré-escola, pré-primário.
(Créditos: 4)
AUP-0148 ARQUITETURA -PROJETO III
Ensino da teoria e prática do Projeto de Edificações apoiado, por exemplo, em temas como centros culturais e esportivos de porte
médio. (Créditos: 4)
AUP-0150 ARQUITETURA- PROJETO V
Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado, por exemplo, em temas como universidades, escolas em geral, grandes
escolas. (Créditos 8)
AUP-0152 ARQUITETURA- PROJETO VI
Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado, por exemplo, em temas como conjuntos habitacionais complexos.
(Créditos: 8)
AUP-0154 ARQUITETURA- PROJETO VII
Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado, por exemplo, em temas como edifícios comerciais, conjuntos
multifuncionais, conjuntos urbanos. (Créditos-. 8)
OPTATIVAS
AUP-0171 ARQUITETURA-PROJETO/OPTATIVA I
Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado, por exemplo, em temas como edifícios industriais, distritos industriais.
(Créditos 8)
AUP-0173 ARQUITETURA-PROJETO/OPTATIVA II
Ensino da teoria e pratica do projeto de edificações apoiado, por exemplo, em temas como hospitais, aeroportos (Créditos: 8)
OBRIGATÓRIAS
AUP-0266 PLANEJAMENTO DE ESTRUTURAS URBANAS
A disciplina tem por objetivo conduzir o aluno à compreensão dos objetivos e alcance do planejamento urbano de caráter estratégico
possível de ser elaborado nesse mesmo âmbito. (Créditos: 8)
AUP-0268 PLANEJAMENTO DE ESTRUTURAS URBANAS E REGIONAIS I
Identificar estruturas territoriais e seus problemas, abrangendo a escala regional e seu contexto de relações com as questões urbanas
e com as interações de natureza urbano-rural. Reconhecer o fato urbano em sua dimensão regional e nos condicionantes de
relacionamento que daí decorrem. Identificar e aplicar procedimentos metodológicos para o desenvolvimento de atitudes e ações de
planejamento territorial, adequados à solução de questões urbanas e rurais, nas suas relações com o espaço regional. (Créditos: 4)
AUP-0270 PLANEJAMENTO DE ESTRUTURAS URBANAS E REGIONAIS II
Desenvolver relacionamentos conceituais e aplicados, visando proposições de planejamento territorial regional, suas relações com o
planejamento territorial local e suas manifestações urbanas. Identificar relações do planejamento territorial na formulação de políticas
no âmbito urbano e regional. Propor e avaliar programações e instrumentos de implementação para propostas de organização urbana
e regional, definindo formas de intervenção no território. (Créditos: 4)
AUP-0272 ORGANIZAÇÃO URBANA E PLANEJAMENTO
Exercitar os alunos na análise e interpretação das principais características do processo de produção do espaço urbano. Avaliar
as forças integrantes naquele processo como decorrentes da natureza especifica da sociedade brasileira em seu estágio atual de
desenvolvimento. Elaborar exercícios de planejamento com ênfase em sua dimensão setorial, quer do ponto de vista operacional,
como espacial. (Créditos. 8)
AUP-0274 DESENHO URBANO E PROJETO DOS ESPAÇOS DA CIDADE
Estudar as relações do espaço edificado com os espaços livres e os seus diversos significados no contexto da cidade. Visa preparar o
aluno para a elaboração do projeto urbano de forma abrangente, considerando as diferentes interações entre as formas da cidade e os
seus cidadãos, e os aspectos relativos às atividades econômicas, o uso social, sua relação com o ambiente natural, a percepção espacial,
a legislação urbanística e a história do urbanismo, da arquitetura e da cidade. (Créditos: 8)
OPTATIVAS
AUP-0513 0 SETOR TERCIÁRIO E A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E REGIONAL
Introduzir o aluno no estudo das atividades terciárias e de seu papel na organização do espaço urbano e regional. Nestas atividades
incluem-se atividades de comércio e serviços varejistas, recreação e lazer, turismo, educação, saúde, administração, transportes, dentre
outras. Será analisado o funcionamento da atividade terciária e o seu rebatimento espacial através do tempo, destacando as diversas
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transformações observadas. Esta análise incluirá as questões de desenvolvimento regional, de estruturação urbana e intra-urbana e do
projeto dos próprios estabelecimentos terciários. (Créditos: 8)
AUP-0515 GESTÃO AMBIENTAL URBANA
Introduzir o aluno nas questões de qualidade ambiental urbana que o habilite a inter vir no processo de deterioração de áreas
urbanas. Esta intervenção deverá remeter-se não apenas aos aspectos de utilização inadequada dos espaços urbanos, como também
da recuperação do dinamismo perdido pela mudança de vocação da área. (Créditos: 8)
AUP-0517 NOVAS FORMAS DE GESTÃO URBANA
Apresentar e treinar os alunos na aplicação de método de planejamento estratégico situacional na realização das atividades do
planejamento urbano. Trata-se de método que busca planejar a realidade urbana a partir do entendimento e do desenho das regras
do jogo social, com vistas a afinar essas regras para que o sistema ganhe maior eficiência e ainda planejar a estratégia da negociação,
importante para garantir resultados futuros. É um método e uma teoria do planejamento estratégico público, o mais novo dos ramos
do planejamento estratégico. (Créditos: 8)
AUP-0519 URBANISMO E A CIDADE MODERNA: IDÉIAS, PROJETOS E REALIZAÇÕES
Exercitar com o aluno a capacidade de elaboração de planos e projetos urbanísticos. A partir do estudo das idéias e propostas
formuladas para as cidades e ou partes significativas das cidades, pretende-se desenvolver uma análise e interpretação da produção do
conhecimento sobre o urbano e a relação entre as idéias e propostas e a emergência da cidade moderna. (Créditos: 8)
AUP-0521 HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Familiarizar os alunos com os problemas de habitação para a baixa renda: estudar o processo de localização, organização espacial e
produção da habitação; relacionar a questão da habitação com a política de desenvolvimento urbano; introduzir a abordagem técnica
e econômica na problemática da habitação popular; planejar áreas destinadas à população de baixa renda, tais como: urbanização de
favelas, melhoramento de cortiços e assentamentos populacionais, entre outros. (Créditos: 8)
AUP-0523 INFORMATICA E PLANEJAMENTO URBANO
Apresentar e desenvolver técnicas de análise de dados e de projeções de variáveis socioeconômicas, mediante estudos de caso e
proposições aplicados a situações urbanas diversificadas. (Créditos: 8)
AUP-0525 ELEMENTOS DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES
Estudar e transmitir informações básicas sobre os diferentes sistemas de transportes de pessoas e de cargas, bem como suas relações
com a organização das aglomerações urbanas e com os métodos e técnicas empregados em sua análise e planejamento, desenvolvendo
estudos de caso, no âmbito urbano e regional. (Créditos: 8)
AUP-0527 PLANEJAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS
Planejar áreas destinadas aos usos industriais no contexto do planejamento urbano e regional em situações determinadas, abrangendo
a sua localização, programação e organização. (Créditos 8)
AUP-0529 PLANEJAMENTO SETORIAL E ORGANIZAÇÃO URBANA
Conceituar e exercitar o planejamento e a implantação de equipamentos urbanos e regionais, visando definir metodologias para o
estabelecimento de programas, condições de localização e condicionantes de projeto, envolvendo equipamentos de porte urbano e
regional, ligados ao setor de infra-estrutura, transporte ou atendimento social. (Créditos: 8)
AUP-0531 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS
Fornecer e exercitar os conhecimentos necessários à elaboração e implantação de planos diretores municipais integrais, mediante
desenvolvimento de estudos de caso. (Créditos. 8)
AUP-0533 ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Compreender o processo de organização do espaço urbano e dos mecanismos que determinam sua produção e apropriação,
mediante desenvolvimento de proposições que envolvam as especificidades do planejamento que se propõe a atuar sobre esse
espaço, (Créditos :8)
AUP-0535 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Familiarizar os alunos com os instrumentos de intervenção utilizados pelo planejamento urbano para orientar o processo de produção,
apropriação e uso do espaço urbano de acordo com os propósitos e principies de planejamento, particularmente os que são
habitualmente consignados nos planos diretores urbanos. (Créditos: 8)
AUP-0537 PLANEJAMENTO URBANO ESTRATÉGICO
Introduzir os alunos na temática do planejamento urbano estratégico (global e de longo prazo) e em sua análise critica, visando, em
especial, prepará-los para participar do processo de formulação e institucionalização dos planos diretores municipais. 0 curso pretende
oferecer referências teóricas e empíricas para o debate de aspectos centrais da conceituação e metodologia do plano diretor, essenciais
para assegurar-lhe utilidade como instrumento da sociedade democrática e do Estado moderno no enfrentamento dos atuais desafios
da urbanização. (Créditos: 8)
AUP-0539 PLANEJAMENTO DE AREAS ESPECIAIS: FAVELAS E CORTIÇOS
Familiarizar os alunos com problemas de intervenção em favelas e cortiços. (Créditos- 8)
AUP-0541 RENOVAÇÃO URBANA
Abordar o estudo dos problemas de deterioração urbana e a necessidade de renovação, visando especialmente a definição de
estudos de viabilidade, planos e programas de renovação urbana e sua implantação em situações concretas no contexto das áreas
metropolitanas, dos centros urbanos e de outras situações que envolvam questões de renovação (Créditos 8)
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AUP-0543 PLANEJAMENTO DE BAIRROS
Desenvolver uma capacitação especifica do arquiteto em saber relacionar o planejamento local ao planejamento global de uma
cidade. 0 planejamento de bairro é desenvolvido através de uma recuperação critica do conceito de unidade de vizinhança aplicado a
realidades urbanas preexistentes e ampliado para abarcar as políticas públicas relativas aos serviços urbanos de educação, saúde, bemestar, e lazer e a dimensão da participação comunitária em sua elaboração e implantação. (Créditos: 8)
AUP-0545 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Desenvolver a capacidade de análise e diagnóstico dos assentamentos humanos de interesse social. Desenvolvimento da capacidade
de elaboração de planos e projetos visando melhorar as condições ambientais das áreas ocupadas ou contribuir para a produção de
novas moradias com qualidade e baixos custos. (Créditos: 8)

GRUPO DE DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL
OBRIGATÓRIAS
AUP-0332 A COMUNICAÇÃO VISUAL- LINGUAGENS
Desenvolver no aluno, uma atitude de atenção, disponibilidade e inventividade para as expressões gráficas e plásticas através de
exercícios de percepção e expressão, da escala da mão à escala urbana. (Créditos: 8)
AUP-0334 COMUNICAÇÃO VISUAL DO EDIFÍCIO E DA CIDADE
a) Estudo de processos de intervenção, através da comunicação visual, na paisagem da cidade a partir da compreensão do espaço do
edifício e seu entorno envolvendo os elementos que compõem o sistema gráfico da mensagem e o seu suporte b) Estudo das relações
visuais entre os elementos que compõem o espaço urbano dentro de uma visão sistêmica fundamentadas nos conceitos de sistema
(elementos, relações e funções) .(Créditos :8)

OPTATIVAS
AUP-0341 LINGUAGEM DOS RECURSOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA
Introduzir o aluno. a) no campo de percepção do espaço urbano enquanto visão critica do seu processo de formação, compreensão de
sua organização espacial b) no processo de projetar (conceber) um trabalho voltado a mensagem visual, utilizando para isso as interrelações dos níveis sintático/semântico/pragmático, tanto ao referir-se a problemas da linguagem gráfica e seus principais processos de
impressão como aos da leitura da paisagem urbana. (Créditos: 8)
AUP-0343 DESENHO GRÁFICO EXPERIMENTAL
Introduzir o aluno a) no campo de percepção do espaço urbano enquanto visão critica do seu processo de formação: compreensão de
sua organização espacial. b) no processo de projetar (conceber) um trabalho voltado a mensagem visual, utilizando para isso as interrelações dos níveis sintático/semântico/pragmático tanto ao referir-se a problemas da linguagem gráfica e seus principais processos de
impressão como aos da leitura da paisagem urbana. (Créditos: 8)
AUP-0345 LINGUAGEM E COR
Teoria sobre aspectos específicos da cor e teorias desenvolvidas sobre a cor. Exercícios com objetivo de relacionar aspectos cromáticos
com expressão do projeto e criação de uma linguagem. (Créditos: 8)
AUP-0347 LINGUAGEM E EXPRESSÃO
Visa a exercitação e capacitação dos alunos de diversas linguagens gráficas atuais como colagem, foto, desenho, objeto, etc., através
de exercícios semanais, os exercícios são continuamente discutidos e rediscutidos para intensificação do puro gesto de criação e
autocrítica. (Créditos: 8)
AUP-0349 LINGUAGENS APLICADAS AO PROJETO
Exploração das linguagens do espaço urbano com as finalidades do registro de aspectos atuais de interesse de estudo, visando a análise
e interpretação da imagem visual e a formulação de subsídios de aplicação em projeto ambiental. Estudo das formas de intervenção
na paisagem urbana, através de comunicação visual, procurando a partir da análise e leitura do ambiente, as propostas cujas soluções
sejam capazes de conscientizar e criar acessibilidade à população dos valores sociais e culturais do meio ambiente, além de soluções
de organização visual que vise aumentar a legibilidade do meio ambiente urbano. (Créditos: 8)
AUP-0351 LINGUAGENS GRÁFICAS
A capacitação dos alunos de diversas linguagens gráficas atuais como colagem, foto, desenho, objeto, etc., através de exercícios
semanais. Os exercícios são continuamente discutidos e rediscutidos para intensificação do puro gesto de criação e autocrítica.
(Créditos: 8)
AUP-0353 0 ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO
Através de exercícios de atenção, com a arte e o urbano e de disponibilidade para as expressões plástica e gráfica, realizar projetos
para espaços de representação. (Créditos: 8)
AUP-0355 IDENTIDADE VISUAL GRÁFICA
a) Desenvolver de exercícios práticos que permitam a compreensão da programação visual gráfica b) Apresentar os elementos básicos
que caracterizam a identidade visual. c) Estabelecer relações entre a produção experimental e o universo teórico pertinente ao assunto.
(Créditos: 8)
AUP-0357 LINGUAGENS DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL APLICADOS A ARQUITETURA
Visa o projeto e execução de sistema de comunicação visual aplicados à arquitetura e ao ambiente. Objetiva a análise de espaços
virtuais, organização geométrica de espaços e superfície. 0 curso é composto por aulas expositivas, exercícios em classe e execução de
trabalho final. (Créditos: 8)

1. REFLEXÃO / 1.1. TEMPO, aluno | 19

AUP-0359 LINGUAGENS DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL APLICADOS A CIDADE
a) Percepção de sistemas da estrutura ambiental compostos por subsistemas: circulação e viário, espaços abertos, equipamentos
urbanos, sinalização, sinais privados, etc. b) Abordagem dos aspectos relacionados à psicologia ambiental e percepção visual do
espaço urbano. c) Usa de várias técnicas da programação visual de sistemas ambientais tais coma projetos de sistemas de sinalização
e equipamentos urbanos integrados, programação dos aspectos visuais integrados ao planejamento urbano e projetos e programação
de intervenções especificas no meio urbano. (Créditos: 8)

GRUPO DE DISCIPLINAS DE DESENHO INDUSTRIAL
OBRIGATÓRIAS
AUP-0448 DESIGN DO OBJETO
Desenvolvimento da capacidade projetual a partir da analiso das características dos processos industriais e informacionais. Qualificação
ambiental através do projeto de sistemas de objeto. (Créditos: 8)
AUP-0448 ARQUITETURA E INDÚSTRIA
Projeto e desenvolvimento de componentes e sistemas relacionados com as formas de produção industrial da arquitetura, que
considerem a compatibilização entre as técnicas empregadas na produção e montagem: as características da mão-de-obra, dos
materiais, e a verificação da adequação das soluções projetuais às condições locais e ás relações de uso dos seus produtos finais.
(Créditos: 8)
OPTATIVAS
AUP-0449 DESIGN ARQUITETÔNICO: UMA EXPERIÊNCIA PROJETUAL
Experimentação projetual através do estudo e aplicação de metodologia para produção e criação de sistemas planos e espaciais de
elementos componiveis no projeto de produtos relacionados à edificação e ao sistema de objetos. (Créditos: 8)
AUP-0453 DESENHO INDUSTRIAL APLICADO AO PROJETO DE EMBARCAÇÕES - ARRANJO I
Instrumentar o aluno, introduzindo-o nas questões relativas ao projeto dos elementos internos de embarcações e o papel a ser
desempenhado pelos arquitetos nas equipes de desenvolvimento de projetos dessa natureza. (Créditos. 8)
AUP-0455 DESENHO INDUSTRIAL APLICADO AO PROJETO DE EMBARCAÇÕES - ARRANJO II
Instrumentar o aluno, introduzindo-o nas questões relativas ao projeto de embarcações integrando as conceitos relativos aos
condicionantes das formas externas, aplicadas ao ambiente de utilização e função a ser desempenhada. (Créditos: 8)
AUP-0457 PROJETO DE SISTEMAS DE OBJETO PARA 0 EDIFÍCIO E 0 AMBIENTE
Desenvolvimento de projeto de sistemas de objetos a partir de análise dos processos de produção, objetivando o projeto de produtos
que se caracterizem por uma alteração nesses processos: inovações, reutilizações, redesenho na tecnologia. (Créditos: 8)
AUP-0459 DESENHO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOSTRADIÇÃO CONSTRUTIVA BRASILEIRA
Levantamento de sistemas construtivos tradicionais existentes no pais. Sistemas vernaculares brasileiros.indígena e caboclo. Sistemas
tradicionais de origem estrangeira. Sistemas hídricos adaptados ao pais ou região. Objetiva-se análise e critica considerando. além da
tecnologia, o programa arquitetônico e o contexto cultural de origem e/ou de aplicação. Redesenho para casos concretos no âmbito
do estado de São Paulo. (Créditos: 8)
AUP-0461 CONSTRUÇÃO DE MODELOS ANALÓGICOS
Desenvolvimento da capacidade de percepção de configurações da natureza, tomadas como modelos para a concepção de sistemas
de estruturas espaciais- Construção de modelos tridimensionais dos projetos elaborados. (Créditos: 8)
AUP-0463 DESIGN: DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL MECÂNICA À ELETROELETRÔNICA
Comparação entre as características dos modos de projeto e produção maçando e eletroeletrônico. Redesenho do objeto a partir da
análise dos meios de produção e pensamento mecânico e eletroeletrônico. (Créditos: 8)
AUP-0451 PRODUÇÃO E CONSUMO DO OBJETO INDUSTRIAL
Estudar o objeto enquanto projeto. Estudo do objeto nos diversos momentos de sua produção. Estudo do objeto acabado. (Créditos 8)
AUP-0453 DESENHO INDUSTRIAL APLICADO AO PROJETO DE EMBARCAÇÕES - ARRANJO I
Instrumentar o aluno, introduzindo-o nas questões relativas ao projeto dos elementos internos de embarcações e o papel a ser
desempenhado pelos arquitetos nas equipes de desenvolvimento de projetos dessa natureza. (Créditos: 8)
AUP-0455 DESENHO INDUSTRIAL APLICADO AO PROJETO DE EMBARCAÇÕES - ARRANJO II
Instrumentar o aluno, introduzindo-o nas questões relativas ao projeto de embarcações integrando os conceitos relativos aos
condicionantes das formas externas, aplicadas ao ambiente de utilização e função a ser desempenhada. (Créditos: 8)
AUP-0457 PROJETO DE SISTEMAS DE OBJETO PARA 0 EDIFÍCIO E 0 AMBIENTE
Desenvolvimento de projeto de sistemas de objetos a partir de análise dos processos de produção, objetivando o projeto de produtos
que se caracterizem por uma alteração nesses processos inovações, reutilizações, redesenho na tecnologia. (Créditos. 8)
AUP-0459 DESENHO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOSTRADIÇÃO CONSTRUTIVA BRASILEIRA
Levantamento de sistemas construtivos tradicionais existentes no país. Sistemas vernaculares brasileiros: indígena e caboclo. Sistemas
tradicionais de origem estrangeira. Sistemas hídricos adaptados ao país ou região. Objetiva-se análise e critica considerando, além da
tecnologia, o programa arquitetônico e o contexto cultural de origem e/ou de aplicação. Redesenho para casos concretos no âmbito
do estado de São Paulo. (Créditos 8)
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AUP-0461 CONSTRUÇÃO DE MODELOS ANALÓGICOS
Desenvolvimento da capacidade de percepção de configurações da natureza, tomadas como modelos para a concepção de sistemas
de estruturas espaciais. Construção de modelos tridimensionais dos projetos elaborados. (Créditos: 8)
AUP-0463 DESIGN: DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL MECÂNICA A ELETROELETRÔNICA
Comparação entre as características dos modos de projeto e produção mecânico e eletroeletrônico. Redesenho do objeto a partir da
análise dos meios de produção e pensamento mecânico e eletroeletrônico. (Créditos: 8)
AUP-0165 DESENHO DE EQUIPAMENTO EM AREAS DE INTERVENÇÃO URBANA
Exercitar o estudo e o projeto de equipamentos do espaço e do ambiente construído, em areas sujeitas a processos de deterioração,
propondo novas intervenções, instalações
e usos que as incorporem e reintegrem ao ambiente urbano. Este trabalho oferece oportunidade de trabalho em equipes e com visões
interdisciplinares.(Créditos -. 8)

GRUPO DE DISCIPLINAS PAISAGEM E AMBIENTE
OBRIGATÓRIAS
AUP 650 ARQUITETURA DA PAISAGEM
Objetiva o estudo e o projeto da paisagem urbana de caráter habitacional, a partir do sistema de espaços livres públicos e privados.
Avalia os papéis destes espaços no cotidiano corn foca nas formas, dimensões, distribuição e sua apropriação. (Créditos: 8)
AUP-0652 PLANEJAMENTO DA PAISAGEM
Objetiva o desenvolvimento de métodos e técnicas de interpretação do sitio urbano, com ênfase nos padrões ambientais de apropriação
visando a elaboração de sistemas de espaços livres urbanos e a formulação de diretrizes de projetos locais. (Créditos: 8)
OPTATIVAS
AUP-0651 DESENHO DA PAISAGEM URBANA
Visa a elaboração de projetos interdisciplinares para setores urbanos multifuncionais, com ênfase em seus diversos
condicionantes ambientais. (Créditos: 8)
AUP-0653 PAISAGISMO: PROJETO DE PLANTAÇÃO
Visa contribuir para o melhor embasamento teórico e prático dos projetos de plantação pela abordagem das dimensões científica,
cultural, técnica e econômica que norteiam sua especificação. (Créditos: 8)
AUP-0655 PAISAGISMO: PRAÇA
Visa discutir e aprofundar por meio da atividade de projeto, o conceito de praça na cidade brasileira contemporânea, e avaliar o seu
papel na qualificação do espaço urbano. (Créditos 8)
AUP-0657 PAISAGISMO: SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES
Objetiva o estudo e o projeto de espaços livres públicos em áreas centrais com foco nas questões suscitadas pela alteração, intensificação
ou diversificação de seu uso. (Créditos. 8)
AUP-0659 PAISAGISMO: PARQUE URBANO
Aborda as transformações do conceito de parque urbano com o objetivo de definir suas funções atuais, e gerar traumas para o
desenvolvimento de seu projeto- (Créditos: 8)
AUP-0610 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO – TFG
É o conjunto de atividades desenvolvidas pelos alunos matriculados no último semestre de graduação da unidade e que terão por
objetivo principal a realização do trabalho individual e final dos estudos de graduação em arquitetura e urbanismo. (Créditos: 9)
Obs. Os professores orientadores são indicados pelos alunos semestralmente, portanto são lotados no TFG, diferentes professores a
cada semestre.

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA E ESTÉTICA DO PROJETO
A articulação do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, em 1962, deu-se pela aglutinação administrativa e
programação conjunta das antigas disciplinas de arquitetura analítica, teoria da arquitetura, economia política-estatística-administração,
arquitetura no Brasil e história da arte-estética. Essa iniciativa pioneira deve ser entendida como momento de inflexão de processos
culturais desencadeados no seio da Escola desde a fundação, em 1948. Tratava-se da superação, no que respeita à política de ensino,
dos limites cognitivos e práticos inerentes à concepção de arquitetura e do trabalho profissional mantida nas escolas Politécnica e de
Belas Artes, origem de quase todos os primeiros docentes da FAUUSP. No que diz respeito às disciplinas, atrás arroladas, as maiores
deficiências sentidas eram o anacronismo temático, as tendências reducionistas próprias a uma visão puramente pragmática do ensino
e, de modo decisivo, a metodologia formalista-segmentar no exame histórico da arquitetura ou meramente descritivo-ilustrativo do
trato da história em geral.
Com a fundação do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto -AUH deu-se o inicio de um processo de ampla
renovação, desde seus fundamentos, dos processos de ensino e pesquisa. Presidiu essa renovação a consciência da necessidade
de formação de seus quadros e com esse desígnio foram organizados os primeiros cursos de pós-graduação. Desde então houve
empenho do departamento na estruturação da carreira universitária e, atualmente (1999), o departamento conta com 29 (vinte e
nove) professores, assim discriminados: 06 (seis) titulares, 02 (dois) livres-docentes, 20 (vinte) doutores e 01 (um) assistente.
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Os docentes do AUH estão distribuídos em cinco Grupos de Disciplinas (GD), a saber:
História da Arquitetura, Estudos de Urbanização, História da Arte, História da Técnica, Fundamentos Sociais da
Arquitetura e do Urbanismo
0 departamento conta ainda com quatro laboratórios de pesquisas, tendo no momento, um quinto laboratório em vias de formalização.
São eles:
LAP - Laboratório de Estudos Sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação Coordenador: Prof. Dr. Nestor Goulart Reis Filho
Objetivo: Realizar pesquisas e treinar quadros profissionais para o estudo e a pesquisa nas áreas de urbanização, arquitetura, preservação
e restauro, bem como assegurar sua divulgação em diferentes estágios de elaboração.
LABARQ - Laboratório de Arquitetura
Objetivo: Informatizar acervos técnicos e históricos nas áreas de urbanismo e arquitetura, desenvolvendo estudos - piloto e aplicativos
específicos para estas finalidades.
LEPE- Laboratório de Modelos Tridimensionais (em vias de formalização)
Objetivo: Elaborar modelos tridimensionais para estudantes de curso secundário, desenvolvidos por alunos bolsistas para a criação de
kits de obras notáveis da arquitetura e da história da arte, visando divulgar e despertar o interesse por estas obras. Pesquisar novas
formas de aprendizado, voltadas para a educação em geral e educação artística em particular.
LABFAU - Laboratório de Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo
Objetivo: Abrigar, integrar e incentivar a realização de pesquisas sobre as condições sociais de produção da arquitetura e do urbanismo.
LUME-Laboratório de Urbanismo da Metrópole
Objetivo: Identificar e analisar a dinâmica de transformação e expansão da metrópole paulista com ênfase nos aspectos urbanísticos.
Visa a conjugação entre planejamento e projeto urbano.

CARACTERIZADORES DA ATUAÇÃO E A PRESENÇA DO DEPARTAMENTO NA FACULDADE
0 Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAUUSP tem caráter singular e origem inovadora dentro do
quadro dos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. São três as vertentes que orientaram sua constituição e permanecem como
estruturadoras de suas preocupações, reflexões e posicionamentos. Em primeiro lugar a existência de uma estrutura acadêmica aberta
a várias temáticas; em segundo a compreensão de um saber histórico voltado e articulado com a questão da intervenção e por fim a
formulação de questões que se propõem a fomentar a constituição de uma perspectiva crítica da arquitetura e do urbanismo.
0 departamento, visto internamente nestes termos, não se compreende isoladamente dos outros dois departamentos que compõem a
FAUUSP. É nesta articulação que se desenvolvem muitas das temáticas e das especificidades de um Departamento de História dentro
de uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, uma vez que se objetiva o ensino da história, em suas várias especificidades, de forma
a subsidiar a dimensão de intervenção e da reflexão sobre a realidade que a atividade do arquiteto deve necessariamente pressupor.
Uma das características mais evidentes desta articulação é a importância, do que hoje podemos chamar de uma formação generalista
para o profissional que aqui formamos.
Por outro lado, o Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto tem participado intensamente nas diversas fases de
reformulação da nossa faculdade, procurando sempre contribuir não só para o aperfeiçoamento do ensino e formação dos novos
arquitetos, como dando ênfase às práticas de pesquisa e aos seus objetivos primordiais de desenvolver o conhecimento histórico,
crítico e teórico-metodológico, parte integrante de uma verdadeira cultura arquitetônica.

GRUPO DE DISCIPLINAS DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA E ESTÉTICA DO PROJETO
OBRIGATORIAS
AUH-0136 HISTORIA E TEORIAS DA ARQUITETURA E DA URBANIZAÇÃO 1(1848-1945)
Caracterização das configurações urbanas no período considerado, através das relações entre espaço e sociedade. A urbanização
européia (com ênfase em França e Inglaterra) e norte-americana. A urbanização sul-americana e brasileira. As transformações ocorridas
na industria, nos programas dos edifícios, no debate estético. As novas ideologias de projeto. (Créditos: 4)
AUH-0138 HISTORIA E TEORIAS DA ARQUITETURA I
Estudo da arquitetura pré-histórica primitiva e pre-urbana . As civilizações dos solos aluvionais dos grandes rios. A antiguidade grecoromana. 0 desenvolvimento da infra estrutura e da arquitetura urbana. 0 trabalho dos arquitetos e as corporações de oficio. A
arquitetura cristã. As configurações civis e oficiais na Idade Média. A arquitetura militar. A arquitetura muçulmana no Mediterrâneo e
na Península Ibérica. As arquiteturas manuelina e isabelina. (Créditos: 2)
AUH-0140 HISTORIA E TEORIAS DA ARQUITETURA II
A cultura do Renascimento na (alia e sua difusão. As inovações nos programas, nas formas e nos processos construtivos. A introdução
da perspectiva. Os tratadistas e sua arquitetura. 0 Maneirismo na arquitetura. 0 desenvolvimento do barroco na Itália. A difusão do
barroco na Europa. As teorias do barroco. As expressões regionais do barroco .0 rococó.(Créditos. 2)
AUH-0142 HISTORIA E TEORIAS DA ARQUITETURA III (BRASIL)
Os antecedentes da arquitetura brasileira. A formação da rede urbana. As cidades de mineração. 0 espaço urbano. A arquitetura
religiosa, civil e oficial. A escultura e a talha. A evolução do retábulo. A produção artística mineira. Os engenheiros militares. 0
desenvolvimento do Rio de Janeiro como sede do vice- reinado. (Créditos: 2)
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AUH-0144 HISTORIA E TEORIAS DA ARQUITETURA IV
Estudo da arquitetura ocidental do século 18 ao século 20, analisando os edifícios e o desenho urbano, bem como suas relações com
as artes plásticas e o ensino profissional. A historiografia do período.(Créditos: 2)
AUH-0146 HISTORIA E TEORIAS DA ARQUITETURA V
A crase da arquitetura racionalista e a busca de caminhos divergentes. A arquitetura norte-americana dos anos 60 e 70. As formas de
organização profissional dos arquitetos nos EUA As relações entre as inovações tecnológicas, os novos programas e a arquitetura .0
pós-modernismo. Tendências da arquitetura contemporânea nos EUA, no Canadá e no Japão. (Créditos: 2)
AUH-0148 HISTORIA E TEORIAS DA ARQUITETURA VI
A arquitetura contemporânea na Europa e no Brasil em suas manifestações, que visam a critica ao realismo e procura de tendências
alternativas. Panorama da arquitetura contemporânea na Inglaterra, na Itália, na França. A arquitetura brasileira após Brasilia.
(Créditos: 2)
OPTATIVAS
AUH-0101 ARTE E ARQUITETURA NO BRASIL NOS TRÊS PRIMEIROS SÉCULOS
Objetiva dar noções das primeiras manifestações artísticas em nosso território, iniciando os estudantes no estudo e na apreciação
das formas de expressão plástica ligadas à arte religiosa, bem como ás realizações da arquitetura civil, oficial e particular do período
colonial, abrangendo igualmente aspectos da formação dos núcleos urbanos do Brasil. (Créditos. 2)
AUH-107 ARQUITETURA RELIGIOSA NO BRASIL
Objetiva caracterizar as transformações ocorridas na arquitetura religiosa do Brasil, durante o período colonial, pondo-se em destaque
os aspectos do programa, partido adotado, técnicas construtivas e resultado plástico dos edifícios. Paralelamente, os alunos são
solicitados a realizar uma análise critica de um templo religioso contemporâneo, seguindo a mesma linha de estudo adotada nos
estudo dos edifícios do período colonial. (Créditos: 2)
AUH-0109 HISTÓRIA DA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
Análise das principais correntes do pensamento arquitetônico da primeira metade do século XX, evidenciando suas origens históricas
e sua importância didática. Estudo aprofundado da obra de Le Corbusier e seu relacionamento com o movimento racionalista, bem
como sua influência na formação da arquitetura contemporânea brasileira. (Créditos: 2)
AUH-0115 MORADIAS PAULISTAS
Conceito da habitação, o ato de morar e as casas populares paulistanas, no tempo e no espaço. As condições de habitação em
São Paulo no final do século. Os bairros operários paulistanos. A questão do transporte urbano e os novos loteamentos. As “vilas”
operárias. Os cortiços. Os aspectos socioeconômicos da auto-construção. Os programas de necessidades e a superposição de funções.
As invasões e as favelas. Aspectos técnico- construtivos da casa popular ontem, hoje e amanhã. As habitações populares “oficiais” IAPAS e BNH - e novos programas de interesse social. A experiência internacional. (Créditos: 2)
AUH-0117 ARTE E ARQUITETURA NO BRASIL NOS SÉCULOS 19 e 20
Objetiva o estudo das artes plásticas no Brasil nos séculos 19 e 20, com particular destaque á evolução urbana e arquitetônica até a
presente data para melhor compreensão do desenvolvimento da industrialização na cidade cultural brasileira. (Créditos: 2)
AUH-0119 HISTORIA DA PAISAGEM BRASILEIRA
Do ponto de vista da estética do projeto, considerar a ocupação do território brasileiro e suas implicações na paisagem natural, rural e
urbana. Avaliar o surgimento e a evolução dos instrumentos legais, dos serviços públicos e das intervenções efetivas para a proteção
do nosso ambiente. (Créditos: 2)
AUH-0121 ESTÉTICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO
Examinar a natureza da expressão da arquitetura a partir de uma visão histórica da evolução do espaço construído como resultado de
uma mudança no programa de necessidades do partido de projeto e do conhecimento desenvolvido sobre os materiais de construção.
Coordenar e sistematizar por meio de análise especifica, a expressão cultural dos arquitetos brasileiros no contexto da arquitetura
contemporânea dentro e fora do pais. (Créditos: 2)
AUH-0123 ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO EM PORTUGAL
Estuda a evolução de formas arquitetônicas e urbanas que se manifestam no território nacional português ou naqueles onde teve
expressão a cultura portuguesa. Dessa forma, a disciplina objetiva abordar o fenômeno arquitetônico - projetos ideais, metodologias,
personalidades, construções, territórios - de modo a compreender a gênese da arquitetura portuguesa e suas múltiplas relações com
o quadro internacional (Créditos: 3)
AUH-0125 ARQUITETOS PAULISTAS
Estudo da arquitetura implantada no estado de São Paulo, desde 1945 ate nossos dias,através de levantamento de obras de
determinados arquitetos, da sua formação profissional e artística e da importância da sua atividade no meio social. (Créditos: 2)
AUH- 0127 CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
Estudo das principais correntes teóricas, versando sobre os problemas relativos à conservação e á restauração do patrimônio arquitetônico
e seu rebatimento na prática de intervenção, no Mundo Ocidental e em especial no Brasil. Estudo de casos. (Créditos 4)

1. REFLEXÃO / 1.1. TEMPO, aluno | 23

GRUPO DE DISCIPLINAS DE URBANIZAÇÃO
OBRIGATORIAS
AUH-0234 HISTÓRIA E TEORIAS DA ARQUITETURA E DA URBANIZAÇÃO 1945-1980
Desenvolvimento da arquitetura em função da reconstrução européia e do crescimento exponencial das cidades do Terceiro Mundo.
A arquitetura brasileira no apósguerra. A crítica arquitetural. As políticas de desenvolvimento urbano nos diferentes setores das
sociedades capitalistas e socialistas. Brasilia, a urbanização e urbanismo brasileiros. (Créditos: 4)
AUH-0236 ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO ll
Aborda a gênese do processo de urbanização e as variáveis básicas envolvidas em sua ocorrência, bem como analisa de modo
sistemático a dinâmica de sua evolução. São estudadas assim, as configurações que o processo assumiu desde suas origens até a
expansão colonial do século 15. (Créditos: 4)
AUH-0238 ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO lll
Aborda a constituição e desenvolvimento da rede urbana, desde a Revolução Comercial até meados da Revolução Industrial,
evidenciando suas manifestações mais significativas nos núcleos centrais e periféricos da rede urbana internacional, com especial
ênfase para sua ocorrência no Brasil. (Créditos. 4)
OPTATIVAS
AUH-0201 URBANIZAÇÃO EM SÃO PAULO NOS SÉCULOS 19 e 20
Seu objetivo é a compreensão das mutações ocorridas nos espaços urbanos que caracterizam a cidade. Propõe para isto o estudo do
conteúdo das propostas e obras realizadas não só em São Paulo, mas também em outras cidades brasileiras. Procura-se, através do
estudo do passado e da análise da situação atual distinguir se as possíveis atuações do futuro, acentuando-se a desejável participação
criadora do arquiteto e urbanista no processo de formação dos espaços urbanos paulistanos. (Créditos. 2)
AUH-0203 TEORIAS DA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA
Objetiva fornecer aos alunos uma base teórica sistemática para o estudo dos processos de urbanização do mundo atual, e iniciar a
discussão de alguns tópicos ligados ao planejamento urbano. Em função desta proposta, são analisadas as teorias de urbanização mais
significativas desde os meados do século 19 ate a atualidade. e as vinculações entre essas teorias e programas de planejamento urbano
contemporâneo. Fazem parte dos tópicos a serem discutidos, entre outros, as tendências antiurbanas e antiundustriais do século 19,
a Escola Ecológica de Chicago, o problema da dicotomia e continuam urbano-rural, marginalidade urbana e urbanização dependente.
(Créditos: 4)
AUH-0209 AS CAPITAIS DO BRASIL
Objetiva fazer um confronto histórico, arquitetônico e urbanístico das três capitais brasileiras. Salvador 1549-1763 - Fundação da
cidade. Técnicas de construção. Arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: 1763-1960. A cidade dos Vice- Reis. A chegada de D. João VI
e a Missão Francesa. 0 Plano Agache. Arquitetura e Urbanismo, Lúcio Costa na direção da Escola Nacional de Belas Artes. 0 Ministério
de Educação e Saúde- Brasília:idéias de mudança. 0 Plano de Lúcio Costa. Arquitetura de Niemeyer. (Créditos- 2)
AUH-0211 CIDADES PAULISTAS
Visa o estudo da evolução do traçado urbano das cidades brasileiras, em particular daquelas do nosso estado, evidenciando as
suas origens a partir de pousos de bandeirantes. povoados agrícolas, fazendas, sesmarias. patrimônios religiosos, colonização.
expansão rodoviária ou ferroviária e outras. Entre os métodos utilizados no piara de ensino, constam os de foto interpretação e
fotoanálise,introduzindo -se assim um novo e importante recurso na pesquisa urbana. (Créditos: 2)
AUH-0213 PLANEJAMENTO NO BRASIL
Familiarizar o estudante com a prática atual de planejamento no Brasil e com as principais técnicas empregadas, em especial na área
de planejamento urbano regional. Serão analisadas as principais experiências de planejamento global, desde as primeiras tentativas nos
anos 40, na esfera federal, até os planos estaduais do estado de São Paulo e os diretores municipais paulistas. (Créditos: 2)
AUH-0215 ANALISE DO ESPAÇO URBANO E REGIONAL
A disciplina visa fornecer ao aluno subsidies de natureza teórica, metodológica e pratica que possibilitem a compreensão do espaço
urbano e regional, numa perspectiva de geografia voluntária e, conseqüentemente, de organização do espaço. Considera-se o espaço
físico como elemento essencial do processo de desenvolvimento e do processo de decisão (localização). Geografia e urbanismo, duas
atitudes face a um mesmo objeto de estudo? 0 sistema intra e interurbano: a rede e hierarquiA urbana, elementos estruturados do
espaço regional. Regionalização e política urbana. A política nacional de desenvolvimento urbano. (Créditos: 2)
AUH-0221 ASSENTAMENTOS URBANOS POPULARES
Fornecer aos alunos elementos de análise da produção, apropriação e alternativa de intervenção no espaço em assentamentos urbanos
populares. (Créditos: 2)
AUH-0223 ELEMENTOS DE FOTOINTERPRETAÇAO E 0 PLANEJAMENTO URBANO
Introduzir o aluno nos métodos e técnicas de interpretação de imagens aerofotográficas, em particular aquelas dedicadas à pesquisa
da informação sobre o espaço urbanizado, suas aplicações e limitações. (Créditos: 2)
AUH-0225 HISTÓRIA DO PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICíPIO DE SÃO PAULO
A disciplina tem como objetivo proceder ao levantamento e análise da história do planejamento da cidade de São Paulo em seus
aspectos físicos e sociais, desde a década de 1890, quando se consolida a prefeitura como unidade administrativa, até o presente. A
disciplina organizar-se-á no sentido de proceder o levantamento, sistematização e teorização do material documental, iconográfico e
historiográfico relativo aos 100 anos de administração municipal em São Paulo. (Créditos: 4)
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AUH-0227 ELEMENTOS PARA UMA TEORIA DO URBANISMO:A TRATADíSTICA DA CIDADE
Análise de algumas das principais obras tratadisticas da arquitetura e da cidade desde o Renascimento até o período pré-moderno,
dando-se ênfase ás concepções estéticas e éticas de que são solidárias. (Créditos: 4)
AUH-0229 INTERVENÇÃO NA CIDADE EXISTENTE: PERCURSOS DO DESENHO URBANO
Objetiva criar um corpo teórico conceitual para realimentar de forma reflexiva e criativa a prática projetual. Evidencia a relação de
reciprocidade e compromisso entre as atividades de análise histórica e as de intervenção na cidade existente, através do projeto de
desenho urbano. A análise e avaliação destes projetos deverá apontar para a complexidade do objeto de intervenção. Visa desenvolver
a capacidade de leitura gráfica de projetos urbanos produzidos em períodos históricos e contextos culturais distintos. Enfatiza ao
longo de todo desenvolvimento do curso, indispensável relação entre projetos de intervenção e o conjunto das práticas sociais.
(Créditos: 4)
AUH-0231 DEMOGRAFIA E URBANIZAÇÃO
Fornecer um contato introdutório com os estudos de dinâmica populacional, focalizando a inter-relaçâo espaço-população. Análise dos
indicadores demográficos e sua utilização para embasar propostas de intervenção no espaço. (Crédito: 4)
AUH -0233 A PRAÇA COMO ARQUITETURA
Suscitar o interesse pelo tratamento das áreas de uso comum e analisar casos significativos para o estudo das mesmas no Brasil. Sob
a ótica da história da cidade, tomar o conhecimento da praça de outros tempos contribuição para as propostas de um novo espaço
urbano. (Créditos: 2)
AUH-0235 A FORMA PLÁSTICA URBANA
Pretende em termos exploratórios, apreciar a realidade plástica das cidades, procurando investigar a natureza especifica da forma
plástica urbana e os fatores responsáveis por suas diferentes conformações. Fazendo uso de conceitos da ciência política da economia,
da história da arte e da estética, o curso apresentará, inicialmente, alguns ensaios exploratórios de uma teoria da cidade, privilegiandose o entendimento de sua realidade plástica. Desenvolver-se-á em seguida, através de estudos de algumas seqüências históricas,
procurando apresentá-las de modo a que venham expio~ a natureza e os condicionantes das plasticidades das cidades. A disciplina é
um ensaio de teoria e de história da plástica urbana. (Créditos: 4)
AUH- 0237 A URBANIZAÇÃO E URBANISMO NO BRASIL
Estabelecer dados gerais sobre o processo de urbanização no Brasil e as principais experiências urbanísticas em cada época, bem como
oferecer elementos para um embasamento metodológico para os trabalhos teóricos nesse campo. (Créditos: 2)
AUH-0239 QUESTÕES FUNDAMENTAIS PARA 0 ESTUDO DA HISTORIA DA URBANIZAÇÃO E DO URBANISMO
Examinar algumas questões referentes aos estudos sobre urbanização e urbanismo, bem como alguns elementos para um embasamento
metodológico para os trabalhos teóricos nesse campo. (Créditos: 4)

GRUPO DE DISCIPLINAS DE HISTÓRIA DA ARTE
OBRIGATORIAS
AUH-0308 HISTÓRIA DA ARTE I
Visa o estudo da história das realizações artísticas no mundo moderno, em relação à produção industrial. Focaliza o desenvolvimento
da expressão artística a partir da ótica realista, abrangendo os antecedentes românticos, em particular a visualidade impressionista, o
rompimento do espaço representativo, desde os movimentos de vanguarda a partir do cubismo até as tendências mais recentes como
a presença da arte conceitua) ou atenuara e o retorno da pintura na década de 80. (Créditos: 4)
AUH-0310 HISTORIA DA ARTE II
Apresentação dos conceitos fundamentais para a compreensão da evolução da linguagem artística, com ênfase à produção européia
e aos desdobramentos ocorridos na América Latina. Serão abordados os ideais perseguidos em cada período, as alterações na
representação plástica e no papel do artista, seus compromissos teóricos, e formação profissional. bem como as mutações no público
de arte. Serão privilegiados os momentos significativos, especialmente os do renascimento, maneirismo e barroco. (Créditos. 2)
OPTATIVAS
AUH-0311 ARTE NA AMÉRICA LATINA
Fornecer um panorama das diversas tendências artísticas na América latina a partir de inícios do século. Visa enfatizar a importância
do debate constante nas artes do continente, entre o universal e o regional, o erudito e o popular, sobretudo a partir de movimentos
de renovação ocorridos desde a implantação do muralismo mexicano, bem como a chegada das tendências modernistas inspiradas na
Escola de Paris. (Créditos: 2)
AUH-0313 ARTE E VIDA URBANA
Estabelecer um campo de estudo do fenômeno artístico na cidade e em relação com vida urbana. Detém-se no estudo de obras
realizadas em São Paulo, neste século, através de pesquisa, documentação e interpretação critica de casos significativos das diversas
concepções artísticas, em diferentes etapas de transformação da cidade. (Créditos: 2)
AUH-0317 INICIAÇÃO A PESQUISA
Iniciar o aluno na prática da pesquisa, visando familiarizá-lo com o processo de investigação, através de tarefas a serem cumpridas
quinzenalmente. Cada aluno para ser aceito na disciplina deverá ter em mente o objetivo da experiência que fará (temática). 0
intuito da disciplina, embora de apenas um semestre, é conseguir com que o aluno possa obter um mínimo de resultados ao final do
semestre (fase de primeira redação das pequenas pesquisas entremeadas) a fim de encoraja lo em sua prática nos anos seguintes da
FAU. preparando-o para se iniciar na pesquisa que lhe for apresentada no decorrer de sua formação profissional. A cada quinzena os
estudantes apresentarão relatório do andamento dos trabalhos, que serão abordados an classe, visando-se, inclusive, o intercambio de
informações quando possível. Obs as pesquisas serão em torno de temas sobre arte no Brasil. (Créditos:2)
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AUH 0321 – CONTRIBUIÇÃO A ANÁLISE DA FORMA
A especifIcidade desta disciplina provém do próprio percurso modernista ver a forma corno a conjugação de seus elementos constitutivos
ou seja, o ponto, a linha, a cor o plano a textura. Diante do equivoco semiológico que considera a atividade artística como propiciadora
de signos, propõe-se uma análise voltada a forma como referência central para a abordagem da obra de arte. Visa aprofundar a relação
direta dos alunos com a obra. (Créditos. 4)
AUH 0323 HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL
Visa complementar a formação do aluno desenvolvida na disciplina obrigatória, estabelecendo convergências e divergências da arte
brasileira com as tendências internacionais. A disciplina estudará a historiografia artística do período colonial a contemporaneidade,
com ênfase diferenciado em cada curso. Visa proporcionar contato direto com as obras realizadas através de visitas a coleções públicas,
eventos, exposições ou contato direto coro o artista, no caso de estudos da atualidade. (Créditos. 4)
AUH-0325 ASPECTOS DA LINGUAGEM CONTEMPORÂNEA
Abordagem das especulações das linguagens visuais contemporâneas a partir dos desafios da sociedade pós-industrial, observando-se
seja as contribuições do ponto de vista espacial, seja a partir de novas médias e novos materiais incorporados pelo meio artístico. Da
pop arte ao happening, da arte conceitual ao não-objetivismo, das instalações ao corpo como suporte. A emergência da nova pintura
nos anos 80 e o fenômeno da aproximação da arte ás ciências sociais e tecnologia. (Créditos: 4)
AUH 0327 PERCEPTIVAS ARTÍSTICAS
Desenvolverá questões relativas ás teorias da arte e da arquitetura discutidas por arquitetos, pensadores e poetas desde finais do século
18 a inícios do século 20. Procurará mostrar como muitas das proposições que informaram os programas das vanguardas artísticas
do começo deste século (especialmente as construtivas) têm sua origem nos debates estéticos do século das luzes (o 18). Discutirá
também a polemica que se estabelece sobre a arte clássica e a função da cor na arquitetura (Winckelmann e Semper); as teorias de
Semper e Riegi como parâmetros da critica às artes decorativas; a fundação dos primeiros museus de arte decorativa e o aparecimento
da indústria de decoração; a contribuição da arqueologia para a valorização das artes menores. 0 curso constará, basicamente, de aulas
expositivas, seminários e de debates em classe. (Créditos: 4)

GRUPO DE DISCIPLINAS DE HISTÓRIA DA TÉCNICA
OBRIGATÓRIAS
AUH-0410 HISTÓRIA DA TÉCNICA NA ARQUITETURA, NO URBANISMO E NO DESENHO INDUSTRIAL
História e historiografia. Relações entre história da técnica. tecnologia e história da ciência. Divisão do trabalho e a arquitetura, o
urbanismo e o desenho do objeto e suas relações decorrentes da Revolução Industrial. Energia, ambiente e as técnicas de implantação
do edifício e da cidade. Transmissão do conhecimento cientifico e tecnológico. 0 ensino e a prática profissional.(Créditos: 4)
OPTATIVAS
AUH-0401 HISTORIA DA TÉCNICA NO BRASIL
Pretende inventariar os instrumentos de atuação com que contava o colonizador para a ocupação da América Portuguesa, a partir
do século 16, e as adaptações que esses instrumentos tiveram de sofrer por efeito das situações próprias ou imprevistas que aqui
o colonizador teve de enfrentar. Visa também compreender a participação das populações desde então aqui estabelecidas no
desenvolvimento do mundo ocidental. Esta disciplina, planejada como unidade de pesquisa, dedica-se atualmente ao levantamento de
dados sobre a técnica do açúcar em São Paulo, a partir da segunda metade do século 18, preferencialmente na região do quadrilátero
do açúcar (Piracicaba. Sorocaba, Jundiaí e Mogi -Guaçu). (Créditos: 2)
AUH-0105 EVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO DA HABITAÇÃO
Trata da evolução no tempo e no espaço, do equipamento da habitação, especialmente o das zonas de serviço doméstico, analisando-se
as influências culturais dos povos formadores da nacionalidade, do clima, da seleção ecológica dos materiais e dos fatores econômicos
de nossos vários ciclos. (Créditos: 2)
AUH-0407 INDUSTRIALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
Objetiva permitir o relacionamento de arquitetura contemporânea com o desenvolvi mento das técnicas de construção, com a
evolução dos processos de produção em massa com as possibilidades de desenvolver processos semelhantes no Brasil. Aborda os
aspectos históricos da gênese dos processos de industrialização da construção do ferro fundido ao concreto armado. As experiências
pré bélicas, a reconstrução e a urbanização dos anos 50/60. As experiências recentes dos anos 60/70. Industrialização de ciclo fechado
e de ciclo aberto. Racionalização, produtividade e coordenação modular. Análise das opções compatíveis com a situação brasileira.
(Créditos: 2)

GRUPO DE DISCIPLINAS DE FUNDAMENTOS SOCIAIS DA ARQUITETURA E URBANISMO
OBRIGATÓRIAS
AUH-0514 FUNDAMENTOS SOCIAIS DA ARQUITETURA E URBANISMO I
Desenvolvimento monopolista e suas crises. Concentração industrial e metropolização. Repercussões nas sociedades periféricas. 0
exemplo brasileiro. A expansão cafeeira, a imigração e o trabalho livre. Modificações políticas do fim do século, a Abolição e a República.
0 processo’ de urbanização decorrente da expansão cafeeira. Introdução de novas técnicas construtivas em São Paulo. 0 nascimento
da indústria, a formação de bairros operários em São Paulo, lutas sociais nas duas primeiras décadas do século 20. A burguesia e a
classe operária. Política de sustentação do café nos mercados internacionais. A crise de 1929, a Revolução de 30 e o Estado Novo.
Novas situações econômicas e a expansão industrial. 0 inicio da verticalização da cidade de São Paulo. Especulação imobiliária. 0
governo de Kubistchek e a nova fase de expressão industrial. Jãnio e Jango. As pressões financeiras e a perda do equilíbrio politico
de 1964 e os anos do governo militar. Crescimento e pobreza. As repercussões do modelo de crescimento urbano em São Paulo.
(Créditos. 4)
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AUH-0516 FUNDAMENTOS SOCIAIS DA ARQUITETURA E URBANISMO II
0 Estado e as classes sociais nos períodos de constituição e consolidação do capitalismo. A expansão comercial e a dominação colonial na
estruturação da rede internacional de cidades. A Revolução Industrial e a formação do Estado no Brasil. A estrutura social, a formação de
economias regionais e a organização do território. Estudos de caso: desenvolvimento econômico social e o papel das cidades no Brasil.
(Créditos: 4)
OPTATIVAS
AUH-0505 HABITAÇÃO POPULAR PAULISTANA
Aborda o problema de moradia das classes populares a partir das duas últimas décadas do século 19. Analisa-se o cortiço, a vila
operária e a casa construída, bem como o processo de parcelamento do solo na cidade de São Paulo e o inicio de segregação
espacial de população mais carente. Trata-se de introdução aos problemas de planejamento das moradas proletárias, destacando-se
os seguintes aspectos: sistemas construtivos, ocupação do lote, dimensionamento mínimo e superposição de funções no tempo e
no espaço. Estuda-se a favela e outros assentamentos subnormais, bem como as soluções oficiais que têm sido desenvolvidas para
solucionar o problema da submoradia. (Créditos: 2)
AUH-0525 FORMAS DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Permitir o estudo dos anexos da produção do espaço construído, padrão de acumulação e condições de urbanização, pela aplicação
dessas formulações ao estudo dos processos de formação e configuração das cidades. (Créditos: 4)
AUH-0527 ECONOMIA POLÍTICA DA RENOVAÇÃO URBANA
Objetiva analisar as determinações econômicas e políticas, que regem os processos deliberados de intervenção do Estado e o movimento
geral da economia, que afetam a estrutura física das cidades, destacando os fatores que os distinguem, assim como aqueles que os
relacionam. Pelo estudo e pela análise das determinações e das condições de intervenção do Estado, espera-se aumentar a compreensão
dos processos reais que favoreçam ou dificultem a implantação de projetos de reforma urbana (Créditos 2)
AUH-0528 CONDIÇÕES SOCIAIS DO PLANEJAMENTO
Colocará teoricamente o planejamento do ponto de vista politico-social, baseado fundamentalmente em Mannheim. Analisará, em
seguida, um exemplo histórico visando mostrar como se estrutura a atuação política sobre o urbano e como esta atuação relaciona-se
com o pensamento sociológico sobre a cidade. (Créditos: 2)
AUH-0531 PARTICIPAÇÃO E GESTÃO POPULAR NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Visa proporcionar aos participantes um estudo sobre as formas de participação da sociedade civil na produção do espaço urbano;
os movimentos sociais populares urbanos como uma das formas de participação e construção da cidade, a articulação entre as
formas mobilizatorias de pressão das camadas populares e a gestão pública do espaço urbano; o exercício da cidadania - através da
reivindicação dos direitos sociais e sua influência na configuração espacial. (Créditos: 2)
AUH-0533 FUNDAMENTOS A CRITICA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO
Objetiva instrumentalizar o aluno na investigação teórica e histórica das manifestações da arquitetura, do urbanismo e do desenho
industrial. A instrumentalização se fará através da orientação na investigação dos fundamentos sociais e econômicos da prática em
estudo, onde procurará se ater á especificidade brasileira sem deixar, no entanto, de refletir sobre a experiência internacional nessas
atividades. (Créditos: 4)
AUH-0535 TEORIAS DA RENDA DA TERRA
Visa iniciar o aluno nos problemas da explicação do desenvolvimento urbano baseada no preço da terra. Nele serão examinadas as
teorias clássicas sobre a renda da terra voltadas para a produção rural e suas interpretações atuais que privilegiam o entendimento da
cidade contemporânea. (Créditos: 2)
AUH-0537 AQUESTÃO AMBIENTAL
Examinar a postura do arquiteto ao longo da história diante do desafio proposto do domínio da natureza. Conceituar as sucessivas
mudanças de atitude observadas ao longo do processo civilizatório na relação do homem com o mundo natural e sua resposta, espaço
construído em nível do projeto do edifício, da cidade e da apropriação do meio ambiente. Coordenar e sistematizar por meio de análise
especifica, a expressão cultural brasileira no tratamento de assuntos relacionados com a questão ambiental visto sob o ponto de vista
dos arquitetos e urbanistas. (Créditos. 2)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA ARQUITETURA
0 Departamento de Tecnologia da Arquitetura -AUT foi fundado em novembro de 1964,
0 AUT abriga 54 disciplinas de graduação, entre obrigatórias e optativas, incluindo as disciplinas ministradas por docentes da Escola
Politécnica e do Instituto de Matemática e Estatística da USP, bem como 21 disciplinas de pós-graduação; além de pesquisas e
assessorias em tecnologia da construção, conforto ambiental e metodologia aplicada à tecnologia da arquitetura e do urbanismo.
Atualmente, o AUT coordena a atividade interdepartamental do Canteiro de Espaços Experimentais para Arquitetura, “Antonio
Domingos Battaglia” e os Laboratórios de Computação Gráfica, Vídeo e de Modelos e Ensaios, além de responsabilizar-se pela
coordenação, através da FUPAM - Fundação para a Pesquisa Ambiental, de aproximadamente 50 cursos de extensão por ano, a título
de prestação de serviços à comunidade. 0 AUT, contando com um corpo docente de 31 professores, além de outros 13 professores
oriundos de outras unidades da USP (ver item específico Disciplinas de Outras Unidades), está estruturado em três grupos de disciplinas,
os quais abrangem disciplinas e laboratórios, conforme segue:

1. REFLEXÃO / 1.1. TEMPO, aluno | 27

GRUPO DE DISCIPLINAS DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO
Materials de Construção; Técnicas Construtivas dos Objetos Arquitetônicos e Urbanos; Instalações Elétricas; Avaliação Pós-Ocupação
do Ambiente Construído, Computação Aplicada.

GRUPO DE DISCIPLINAS DE METODOLOGIA
Economia do Edifício; Representação Gráfica e Forma na Construção; Estatística Aplicada; Prática Profissional; Gerenciamento e Controle
de Qualidade das Edificações, Técnicas e Métodos para Planejamento Urbano, Regional e Ambiental, Computação Aplicada.
Grupo de Disciplinas de Conforto Ambiental
Ergonomia, Conforto Térmico, Ventilação, Iluminação Natural e Artificial e Acústica, laboratório de Conforto Ambiental.
Do corpo docente do AUT tiveram origem dois dentre os três núcleos de apoio à pesquisa associados à FAUUSP, a saber:
NUTAU -Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo da USP
INFURR - Núcleo de Pesquisas em Informações Urbanas da USP

GRUPO DE DISCIPLINAS DE CONSTRUÇÃO
OBRIGATÓRIAS
AUT0182 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 1
Essa disciplina visa estimular, por meio da observação da natureza, a reflexão sobre as questões estruturais e construtivas, formulando
um suporte para discutir a transformação do espaço através da arquitetura e do urbanismo. A base de discussão é a evolução
histórica das construções feitas pelo homem e o impacto da dos novos materiais e das novas técnicas construtivas nessas edificações.
Apresentação de alguns materiais, começando por aqueles mais próximos ao seu estado natural, chegando àqueles que requerem
elevado grau de processamento. Destaca-se a discussão sobre o significado da evolução da tecnologia e a postura do arquiteto frente
às suas possibilidades. As aulas teóricas são complementadas com atividades de práticas de experimentação e construção de modelos
no canteiro experimental como iniciação na relação entre projeto e construção. Adicionalmente são feitas visitas técnicas a obras e/ou
a indústrias de materiais de construção.(Créditos 4)
AUT0184 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 2
Inicialmente essa disciplina dá contiunidade aos assuntos relacionados aos materiais, métodos e técnicas construtivas vistos na disciplina
Fundamentos da Construção I. A discussão concentra-se no estudo de soluções construtivas abrangendo as técnicas convencionais,
os processos de racionalização e introduz os conceitos básicos das técnicas construtivas compostas por componentes pré-fabricados e
da construção industrializada. A programação estende-se ainda ao estudo sistêmico das primeiras etapas da construção de edificações
de pequeno porte, a saber: serviços preliminares e canteiro de obras. Seqüencialmente à apresentação das etapas da obra, é feita
uma relação entre os custos admitidos e os conseqüentes resultados na organização da produção. São realizadas visitas ao centro de
exposições da Associação Brasileira de Cimento Portland e a uma usina de concreto. A primeira visita monta um painel ilustrativo com
várias técnicas que utilizam o cimento: concreto, blocos de concreto, blocos.(Crédito 4)
AUT0186 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 3
Estudar e dominar os conhecimentos sobre a interação entre os projetos arquitetônicos e complementares de fundações, estrutura,
cobertura, alvenarias e painéis, e caixilharia e vidros, de serviços e obras, para a construção de edifícios nas suas várias categorias
de uso. Para tanto serão utilizados e transferidos conhecimentos teórico-prático vinculados ao uso, desempenho e detalhamento
dos materiais, técnicas e tecnologias construtivas tradicionais e de vanguarda, ligados aos componentes/elementos dos edifícios,
associando suas respectivas funções à uma estreita relação com a busca da melhoria da qualidade dentro de uma relação custo x
benefício adequada.(Créditos 4)
AUT0188 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 4
Estudar e dominar os conhecimentos sobre a interação entre os projetos arquitetônicos e complementares de instalações hidrosanitárias, redes de dados e voz, eletro-mecânicas (elevadores, escadas rolantes, monta cargas), sistemas de climatização artificial
e sistemas de proteção contra incêndio na execução de serviços e obras para a construção de edifícios nas suas várias categorias
de uso. Para tanto serão utilizados e transferidos conhecimentos teórico-práticos, vinculados ao uso e desempenho dos materiais,
técnicas e tecnologias construtivas tradicionais e de vanguarda, ligadas às instalações e componentes dos edifícios, associando suas
respectivas funções à uma estreita relação com a busca da melhoria da qualidade dentro de uma relação custo x benefício adequada.
(Créditos 4)
AUT0190 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 5
Estudar e dominar os conhecimentos sobre a interação entre os projetos arquitetônicos e complementares de revestimentos e pisos
internos e externos e a execução de serviços e obras para a construção e o detalhamento de edifícios nas suas várias categorias de uso.
Para tanto serão utilizados e transferidos conhecimentos teórico-práticos, vinculados ao uso e desempenho dos materiais, técnicas e
tecnologias construtivas tradicionais e de vanguarda, ligados aos componentes/elementos dos edifícios, associando suas respectivas
funções à uma estreita relação com a busca da melhoria da qualidade dentro de um custo x benefício necessário e compatível.
(Créditos 4)
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AUT0192 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E MEIO AMBIENTE
Estudo de tecnologia básica dos principais sistemas de Infra-estrutura urbana, enfatizando as interações que se estabelecem entre estes
e o ambiente construído urbano. Analisa-se o desempenho tecnológico e funcional dos sistemas de infra-estrutura de saneamento,
drenagem e sistema viário em diferentes situações de inserção urbana, de maneira a permitir a melhor escolha entre alternativas de
conexão a redes existentes ou desenvolvimento de sistemas locais autônomos. Especial atenção é dada ao emprego de medidas não
estruturais de controle sobre uso e ocupação do solo e normas para projeto de edificação voltadas ao uso racional dos recursos hídricos
e controle de inundações. Os elementos tecnológicos estudados devem ser suficientes para fundamentar uma atitude pró-ativa do
arquiteto / urbanista na proposição de alternativas integradas e não meramente reativa, como receptor de normas e procedimentos
setoriais (Créditos 4)
OPTATIVAS
AUT0131 - TÉCNICAS ALTERNATIVAS NA CONSTRUÇÃO
-Experimentar conhecimentos para organização de um processo construtivo;
-Vivenciar a construção de um modelo com escala intermediária;
-Compreender a simultaneidade existente entre teoria e prática;
-Conhecer, compreender e aplicar técnicas construtivos; (Créditos:4)
AUT0133 - TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS DE PASSAGEIROS: ASPECTOS PROGRAMÁTICOS
Preparar o aluno para o dimensionamento de terminais aeroportuários de passageiros, partindo dos conceitos básicos de um Plano
Diretor de Aeroporto. (Créditos:4)
AUT0135 - AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO) COMO METODOLOGIA DE PROJETO
Desenvolvimento de exercícios de APO de ambientes no decorrer do uso voltados à aplicação em atividades projetuais. (Créditos:4)
AUT0137 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO AMBIENTE CONSTRUÍDO
Fornecer ao aluno um panorama da situação energética brasileira e mundial. Conscientização do aluno quanto às questões energéticas
do ambiente construído. Apresentar métodos de avaliação energética e aplicá-los em estudos de caso. (Créditos:4)

Grupo de Disciplinas de Conforto Ambiental
OBRIGATÓRIAS
AUT0258 - CONFORTO AMBIENTAL 1 - FUNDAMENTOS
Introdução aos conceitos de Conforto Ambiental e de Eficiência Energética. Sensibilização por meio de Medidas de campo.Percepção
do ambiente quanto aos aspectos dimensionais, térmicos, acústicos e visuais.Exigências humanas e normativas de Conforto Ambiental.
Conceituação geral, terminologia e grandezas físicas.Noções de geometria solar.(Créditos 2)
AUT0260 - Conforto Ambiental 2 - Ergonomia
Estabelecer, com os alunos, a importância da ergonomia e dos fatores humanos no dimensionamento e no arranjo do ambiente
construído, bem como, estimular a percepção do impacto das características físicas e psicológicas do ambiente sobre o desempenho,
a satisfação e a segurança do usuário.(Créditos 2)
AUT0262 - Conforto Ambiental 3 - Iluminação
Luz e Arquitetura. Geometria da Insolação. Iluminação Natural - Sistemas, Aplicação e Dimensionamento. Iluminação Artificial Sistemas, Aplicação e Dimensionamento. Integração dos Sistemas de Iluminação Natural e Artificial. (Créditos 4)
AUT0264 - Conforto Ambiental 4 - Térmica
Clima. Arquitetura e Clima. Desempenho Térmico e Eficiência Energética das Edificações. (Créditos 2)
AUT0266 - Conforto Ambiental 5 - Acústica
Acústica das Edificações e do ambiente urbano: Sons, ruídos, vibrações nos edifícios e os princípios básicos de projeto e aplicação de
materiais isolantes e absorventes acústicos.(Créditos 2)
AUT0268 - Conforto Ambiental 6 - Integradas
Desenvolvimento de projeto como síntese das 5 disciplinas básicas, aplicando simultaneamente todos os conceitos e teorias aprendidos,
hierarquizando e compatibilizando as soluções e considerando tanto os aspectos relativos ao urbano como ao edifício.(Créditos 4)

OPTATIVAS
AUT0215 - Ergonomia Aplicada ao Projeto e Dimensionamento dos Espaços da Habitação
Destinada aos alunos que já cursaram as disciplinas Obrigatórias de Conforto Ambiental, esta disciplina tem por objetivo: desenvolver
critérios de dimensionamento e avaliação dos espaços que se destinam à habitação, tendo como base os estudos e análises das
dimensões corporais conjuntamente às atividades domésticas e à tipologia familiar. (Créditos 4)
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AUT0217 - Ergonomia Aplicada ao Planejamento e Projeto do Mobiliário Urbano
Investigar e aplicar os fatores humanos, físicos e ambientais que influenciam no planejamento, projeto e no uso do mobiliário urbano.
(Créditos: 4)
AUT0219 - Ergonomia Aplicada ao Projeto e Dimensionamento dos Espaços para Comércio de Varejo
Destinada aos alunos que já cursaram as disciplinas obrigatórias de Conforto Ambiental e Projeto de Edificação disponibilizada até o
final do sétimo semestre do curso de arquitetura, esta disciplina tem por objetivo desenvolver critérios de dimensionamento, arranjo e
avaliação dos espaços que se destinam ao comércio de varejo - lojas. (Créditos:4)
AUT0221 - Arquitetura, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
1. Ampliar a discussão teórica e desenvolver uma visão crítica acerca da inserção dos conceitos de desenvolvimento sustentável na
Arquitetura e no Urbanismo.
2. Apresentar ferramentas de modelagem e tecnologias adequadas para o projeto de edifícios e cidades de menor impacto ambiental.
(Créditos:4)

GRUPO DE DISCIPLINAS DE METODOLOGIA
OBRIGATÓRIAS
AUT0510 - Geometria Aplicada à Produção Arquitetônica
Desenvolve o raciocínio espacial e a compreensão dos meios de expressão e representação gráfica em arquitetura. Estuda os fundamentos
da geometria aplicada à organização tridimensional do espaço. Propicia, de modo sistemático e específico, o desenvolvimento da
capacidade de organizar graficamente o pensamento visual e habilidade de desenhar.(Créditos 2)
AUT0512 - Desenho Arquitetônico
Fornece conhecimento sobre as formas de representação gráfica do desenho técnico da arquitetura. Introduz os meios de representação
gráfica nas diferentes escalas, especificidades e finalidades. (Créditos 2)
AUT0514 - Computação Gráfica
Introdução ao uso do computador como ferramenta de desenho geométrico e técnico, em especial de projeto de arquitetura.
Representação de elementos de projeto e sua apresentação por meio da computação gráfica. (Créditos 2)
AUT0516 - Estatística Aplicada
Introduz noções básicas de estatística, visando a aplicação de técnicas quantitativas no âmbito do planejamento urbano e regional
e da arquitetura. Associa aos conceitos teóricos exercícios aplicados que visam à elaboração de pesquisa de campo ou estudo de
caso, com ênfase na interpretação estatística dos resultados relacionada a parâmetros qualitativos vinculados ao objeto de trabalho.
Introduz noções preliminares de informática através da utilização de programa computacional aplicado à resolução dos exercícios
propostos.(Créditos 2)
AUT0518 - Projeto dos Custos
Aborda as principais questões referentes aos custos da produção do espaço construído. Trata da gestão de empreendimentos da
Construção Civil nacional dentro do mercado imobiliário urbano contemporâneo, de forma a constituir instrumentos teóricos e práticos
de controle desses custos principalmente durante a elaboração dos projetos espaciais.(Créditos 4)
AUT0520 - Prática Profissional e Organização do Trabalho
Estuda o trabalho do arquiteto enquanto profissional inserido na sociedade. Para tanto enfoca a organização da atividade do arquiteto
e do urbanista em seus diferentes modos de atuação profissional, refletindo sobre a legislação vigente que a organiza e que interfere
na produção dos espaços construídos. (Créditos 2)
OPTATIVAS
AUT0555 - Economia do Edifício
Conhecimento de variáveis macro e microeconômicas e sua inter-relação com o trabalho do arquiteto. Por meio de :
(a) Introdução do estudante de arquitetura na “questão de construção”: na análise das condições de produção do setor construção
civil e no estudo crítico das condições de produção e apropriação do espaço construído (e em construção);
(b) Instrumentalização - do aluno- em relação à microeconomia das decisões de projeto como método de escolha de partidos
arquitetônicos em edifícios e de tipologias urbanas;
(c) Desenvolvimento de metodologias de avaliação econômica e funcional de projetos arquitetõnicos e urbanísticos utilizand-se análises
de custo e benefício, métodos de atualização financeira (engenharia econômica) e técnicas de avaliação de desempenho (conforto
ambiental).
O curso está dividido em 3 partes. A primeira constitui-se de aulas expositivas, onde será desenvolvido o referencial teórico específico
da disciplina, necessário à discussão de projetos.
A segunda consiste em um trabalho prático de pesquisa a ser realizado em equipe (de 6 alunos no máximo) onde deverá ser avaliado
um projeto (relevante) de edifício em termos da qualidade espacial do projeto e de seu desenho de custos. Este trabalho incluirá ainda,
quando possível, visitas ao edifício, levantamento fotográfico, entrevistas com moradores, técnicos e projetistas.
A terceira parte é composta por seminários teóricos feitos a partir de leituras programadas. A avaliação do aluno será individual, em
cada aula, por intermédio de exercícios de fixação de conhecimentos e pelo seu desempenho em seminários. (Créditos:4)
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AUT0557 - Técnicas para Planejamento Urbano e Regional
Fornecer capacitação instrumental para a elaboração de estudos territoriais, tendo como foco a área de planejamento urbano e
regional. A ênfase teórica e de avaliação didática objetiva desenvolver um processo de trabalho, de modo que a seqüência de suas
etapas se configure numa metodologia adequada à avaliação de questões urbanas. (Créditos:4)
AUT0559 - Metodologia de Planejamento Participativo
1. Introduzir o aluno às diferentes metodologias e tecnologias processuais na área do planejamento; 2. comparar sistematicamente os
fundamentos, pressupostos e elementos constitutivos de dessas metodologias; 3. abordar as implicações das mesmas para a prática
do planejamento à luz das transformações nas sociedades do mundo contemporâneo. (Créditos:4)
AUT0561 - Metodologia para Planejamento Ambiental
Elaboração de um arcabouço metodológico para estudos e trabalhos ambientais. Trata-se de uma síntese específica para planejamento
ambiental de conceitos e entendimentos, processos de trabalho e técnicas relevantes a dimensão ambiental do assentamento e de
apropriação territorial (Créditos:4)
AUT0563 - Recursos Gráficos Avançados na Computação
Transmitir ao aluno os conceitos necessários para a modelagem 3D com o uso do computador, em especial a representação e
manipulação de objetos 3D e a apresentação de modelos 3D. (Créditos:4)
AUT0565 - Gerenciamento de Projetos e Obras
Analisar criticamente os elementos básicos de gerenciamento de recursos no processo de produção de uma edificação, de um conjunto
de edificações ou de um sistema de infra-estrutura.
Aplicar técnicas de gerenciamento por análise de caminho crítico (como CPM, PERT) e balanceamento de recursos a projetos de
edificações, sempre procurando identificar as relações de causa e efeito entre a concepção e a execução dos sistemas físicos.
Transferir elementos de teoria e princípios de uso de instrumentos de controle e melhoria de produtividade, enfatizando ser a
produtividade global da construção uma função complexa e não uma somatória de ganhos parciais em segmentos do processo. Por
isso é necessário reconhecer, mediante critérios de análise tecnológica, que partes são as mais significativas. Esse processo produtivo,
em seu conceito ampliado, envolve as etapas de operação e manutenção dos sistemas construídos, não se limita à eficiência no
canteiro de obras. Envolve também os sistemas de gestão da qualidade - inclusive qualidade total, no conceito das normas ISO / ABNT
da série 9000 - abordados no curso.
Determinar as condições para uso combinado das técnicas abordadas no Curso com procedimentos avançados de gestão de projetos
e obras. (Créditos:4)
AUT0567 - Elementos de Tecnologia e Gerenciamento dos Sistemas de Infra-estrutura Urbana
A disciplina tem por objetivo subsidiar as ações de planejamento e projeto de edificações ou obras urbanas no que respeita ao acesso
aos principais sistemas públicos de infra-estrutura e à implantação de sistemas locais.
São objeto de uma primeira análise, em abordagem geral, todos os sistemas de infra-estrutura baseados em redes fisicamente
vinculadas ao território - como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica, transporte sobre trilhos,
telefonia básica e gás canalizado. Nesse nível de análise são observadas as principais relações que se estabelecem entre as redes e o
território regional e urbano, sem aprofundar conhecimentos tecnológicos e operacionais específicos de cada sistema.
Em um segundo momento, são objeto de aprofundamento os sistemas mais diretamente vinculados à urbanização e ao saneamento
básico dos assentamentos, sejam eles fisicamente conectados a complexos urbanos de grande porte ou relativamente isolados. Esses
sistemas são a drenagem urbana, a estrutura viária básica, a pavimentação, a limpeza urbana, o abastecimento público de água e o
esgotamento sanitário. Para estes serão abordados aspectos técnicos de projeto e gerenciamento, tendo em vista a formulação de
soluções integradas. Mais do que o domínio do detalhe de cada um desses sistemas, a disciplina objetiva uma visão integrada da
infra-estrutura e dos serviços a ela associados, uma vez que o desempenho ambiental e sanitário do conjunto depende basicamente
do equilíbrio entre as ofertas.
Serão desenvolvidos exemplos e exercícios práticos de análise, proposição e gerenciamento de sistemas integrados na escala de bairro,
levando em conta suas relações com as ofertas - e carências - na escala da cidade. Ao final do curso serão abordadas potencialidades
de técnicas avançadas de gerenciamento de redes, particularmente através de sistemas de informação geográfica computadorizados.
(Créditos:4)
AUT0569 - Normalizações e Controle de Qualidade das Edificações
Fornecer elementos de engenharia do produto aplicados ao desenvolvimento de elementos e componentes das edificações,
coordenados com a racionalização do processo construtivo dos sistemas edificados. Estudar os instrumentos de desenvolvimento
tecnológico integrado de processos e produtos.
Dentre eles destacam-se a normalização técnica exigencial, o controle de qualidade e a coordenação dimensional. Na maior parte dos
casos esses instrumentos são associados às tecnologias de construção pré-fabricadas e industrializada dos anos 50 e 60 na Europa.
Neste curso reconhece-se aquela vinculação de origem, mas procura-se mostrar a validade dos princípios básicos desses instrumentos
em alternativas de tecnologia mista.
Particular atenção é dada ao processo de inovação tecnológica que ocorre na compatibilização de elementos e componentes díspares
em conteúdo de industrialização agregada, precisão dimensional, durabilidade e outras características. Esse processo é tanto mais
acentuado quanto maiores forem os desequilíbrios entre os segmentos produtivos dos elementos e componentes considerados, como
por exemplo na associação de componentes industrializados com técnicas regionais ou locais. (Créditos:4)
AUT0583 - Elementos Complementares ao Projeto Gráfico do Edifício
1. Abordagem do memorial, orçamento e cronograma físico- financeiro para o projeto de edificações
2. Discutir os níveis e os objetos de especificação no projeto-obra, bem como as suas correlações com os custos de produção e o prazo
de execução.
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3. Estruturar um enfoque desses elementos todos não como simples “complementos” dos desenhos do projeto, mas principalmente
identificá-los como “interações” fundamentais na definição do projeto arquitetônico. (Créditos:4)

DISCIPLINAS DE OUTRAS UNIDADES
A FAUUSP dá suporte e recebe apoio da Escola Politécnica e do Instituto de Matemática e Estatística, que ministram aos graduandos
daquela unidade disciplinas básicas, sobretudo no campo da tecnologia da construção e da infra-estrutura urbana, do desenho técnico
e do cálculo, essenciais para o exercício profissional.
MAT-0132 CALCULO PARA ARQUITETURA
Estudo de derivada e integral de função de uma, duas e três variáveis. Crescimento e decrescimento de funções, máximos e mínimos,
gráficos de funções. As funções exponencial e logaritmo. Integrais definidas, area sob uma curva, volume, comprimento de arco.
Métodos de integração. (Créditos: 6)
PCC-0201 GEOMETRIA DESCRITIVA
Focaliza as várias formas de representar um objeto tridimensional através do desenho (bidimensional), desenvolvendo a visão espacial
e o raciocínio lógico, obedecendo-se as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e dos órgãos públicos. Fornece
subsídios em assuntos como estudo de sombras, de escadas e determinação gráfica de telhados, objetivando a integração com outras
disciplinas. (Créditos: 2)
PEF-0522 MECÂNICAS DOS SOLOS E FUNDAÇÕES
Caracteriza os tipos de solos, suas propriedades e comportamentos associados. Indica os diversos tipos de fundações, critérios de
escolha, noções de dimensionamento, informações sobre custos, noções de avaliação de desempenho, entre outros. Trata ainda de
muros de arrimo e também fornece noções de avaliação de estabilidade (Créditos. 4)
PEF-0601 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS E ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES
Introduz os princípios fundamentais da teoria das estruturas. Apresenta, no nível operacional, os conceitos de equilíbrio e de resistência.
Ensina como vincular corretamente uma estrutura e a determinar suas reações de apoio. Introduz o conceito de esforços solicitantes e
mostra sua determinação em estruturas planas isostáticas. Finalmente, apresenta a determinação das tensões internas. (Créditos: 4)
PEF-0602 SISTEMAS ESTRUTURAIS I
Aborda os principais sistemas estruturais planos: treliça, viga, cabo, arco e pórtico, bem como dois sistemas espaciais demos geodésicos
e coberturas pênseis. A visão intuitiva que oferece de cada um deles é reforçada pela sua análise: exercícios numéricos relativamente
simples permitem alcançar uma compreensão profunda do funcionamento de cada sistema. Noções de história das estruturas
complementam as explanações teóricas, (Créditos :4)
PEF-0604 SISTEMAS ESTRUTURAIS II
Fornece um conhecimento básico a respeito do funcionamento estrutural das construções. Abrange os principais tipos de estruturas
com o uso de materiais diversos. Desenvolve mais intensamente a percepção intuitiva e qualitativa do comportamento estrutural.
Paralelamente, fornece procedimentos simplificados e expeditos, que permitem a execução do predimensionamento dos elementos
estruturais. (Créditos: 4)
PEF-0605 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
Explica os modelos de funcionamento das peças de concreto armado e de concreto pretendido, enfatizando os aspectos relacionados
com a sua execução e durabilidade. Visa também apresentar as diversas ações externas, ás quais as estruturas ficam submetidas, e
os procedimentos de verificação de segurança e de dimensionamento utilizados para alguns estados de solicitação mais comuns.
(Créditos: 4)
PHD-0313 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
Oferece uma visão critica do funcionamento dos sistemas de saneamento público (coleta, tratamento e distribuição de água fria;
coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários e águas pluviais) e das instalações prediais de água fria, esgotos sanitários, águas
pluviais, água quente, incêndio e gás. (Créditos: 4)
PTR-0101 TOPOGRAFIA
Focaliza os conceitos fundamentais de topografia (medições, cálculos e representações). Noções de aerofotogrametria e sensorialmente
remoto. Conceitos fundamentais. Escalas. Medições de ângulos e distâncias. Instrumentos topográficos. Planimetria poligonais e
detalhes. Taqueometria. Desenho topográfico e representação do relevo. Nivelamento. Cálculo de áreas e volumes. Locação de
projetos. Estudos sobre a planta do sol, construção dos gráficos de insolação e suas aplicações. (Créditos. 4)

ÓRGÃOS DE APOIO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo dispõe de uma biblioteca e de cinco laboratórios, que constituem os principais órgãos de
apoio ao ensino e à pesquisa.
A biblioteca especializada em arquitetura, urbanismo e áreas afins, subsidia os corpos docente e discente da faculdade. Aos laboratórios,
por sua vez, cabe não somente a preparação de material didático para os cursos de graduação e pós-graduação, mas sobretudo a
tarefa de oferecer atividades, aulas práticas e de apoiar pesquisas, sob a supervisão de profissionais especializados.
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BIBLIOTECA FAUUSP:
ampliando espaços, abrindo horizontes
Criada em 1948, simultaneamente à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a Biblioteca da FAUUSP
completou 50 anos com uma reformulação completa de suas instalações, realizada com apoio do Programa de Restauração e
Modernização de Bibliotecas da Fapesp. Aspectos do edifício foram recuperados e valorizados, oferecendo aos usuários mais qualidade
e conforto. Por meio da informática e da implantação de novas sistemáticas de arquivamento, está sendo ampliado o potencial de
consulta ao nosso acervo - o maior de todo o hemisfério sul - nas áreas de arte e arquitetura. Acervo: ampliação e qualidade
Além das fontes de consulta convencionais, possuímos uma infinidade de materiais especiais, em suportes variados dentre os quais
se destaca a coleção de negativos em vidro do Escritório Ramos de Azevedo - contemplada recentemente com apoio da Fundação
Vitae para higienização, reprodução e acondicionamento adequado. 0 setor de Projetos de Arquitetura preserva desenhos originais
de importantes arquitetos e escritórios paulistas, como os do Escritório Siciliano e Silva ou dos arquitetos Oregori Warchavchik, Victor
Dubrugas, Rino Levi, Jaques Pilion, Carlos Millan, João Batista Vilanova Artigas, entre outros.
Publicações
Desde 1950 é realizada a indexação de artigos de revistas nacionais especializadas em arquitetura, arte e planejamento urbano, que
resulta na publicação do índice de arquitetura brasileira Alem disso, publicamos periodicamente o Sumário de periódicos correntes e o
Catálogo de dissertações e teses, abrangendo áreas afins.
Consulta virtual
A biblioteca participa do Banco de Dados Bibliográficos da USP 0 Dedalus -, da Rede Antares e do COMUT, sistema de comutação
bibliográfica, para o fornecimento de cópias de artigos e teses. A consulta a estas fontes pode ser feita em terminais através da
internet: www.usp.br/br
Aluno, mestre, pesquisador: usuário em primeiro plano
0 atendimento visa, prioritariamente, à comunidade da FAU e de toda a USP, oferecendo suporte nas atividades de pesquisa e ensino.
Contudo, é também aberta a pesquisadores em geral, prestando serviços de informação e documentação, especializados nas áreas de
arte, arquitetura e urbanismo.
Alguns números do acervo
46.000 Livros e teses, 834 Títulos de periódicos, 14.000 Publicações seriadas, 77.000 Diapositivos, 4.500 Negativos de vidro, 3.000
Projetos de arquitetura, 5.700 Fotografias

LABORATÓRIO DE MODELOS E ENSAIOS - LAME
0 LAME dispõe de máquinas e técnicos para orientar a execução de maquetes, modelos reduzidos e protótipos que permitam o estudo
de trabalhos tridimensionais desenvolvidos com a orientação das diversas disciplinas do curso de arquitetura: tecnologia, iluminação,
conforto térmico, acústica, estruturas, história, cálculo, etc.
0 laboratório pode apoiar a realização de projetos que envolvam os mais diversos materiais, como por exemplo: madeira, gesso,
cortiça, plásticos, fibra de vidro, argila, metais, etc., fornecendo máquinas adequadas para cada atividade e a assistência de técnicos
habilitados no seu manejo. Além da oficina principal, o LAME possui salas especiais para marcenaria, serralheria, cabina de pintura e
trabalhos com resina e cerâmica. Utilizam o LAME os estudantes da graduação, do programa de pós-graduação, grupos de pesquisa
e pesquisadores que desenvolvam projetos de interesse da faculdade.

CANTEIRO DE ESPAÇOS EXPERIMENTAIS para Arquitetura “Antonio Domingos Battaglia”
0 canteiro experimental, parte integrante da estrutura de ensino da FAUUSP, tem como objetivo recuperar a unidade entre o pensar e
o fazer, fornecendo espaço para integrar os diversos interesses da arquitetura. 0 estudante tem a oportunidade de vivenciar situações
construtivas que podem despertar sua sensibilidade atingindo conteúdos importantes para sua formação. 0 canteiro experimental
pode abrigar experiências orientadas pelas diversas disciplinas do curso.
Utilizando o canteiro experimental, os estudantes irão ter contato direto com materiais de construção, ferramentas e instrumental
de obra. Poderão construir protótipos utilizando técnicas convencionais ou experimentais, usando materiais como tijolos, concre-to,
argamassa armada, terra crua ou estabilizada, metais, madeira, fibras e outros.
0 canteiro experimental trabalha de forma coordenada com o LAME e disponibiliza suas instalações para o desenvolvimento de
atividades relacionadas com as disciplinas da graduação, em todas as áreas, para as pesquisas em andamento no programa de pósgraduação, para os grupos de pesquisa e para eventuais pesquisas geradas externamente e de interesse da faculdade.

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO GRÁFICA - LPG
0 LPG executa serviços de editoração, desde o projeto gráfico até a sua produção. Produz as publicações de autoria de docentes
e pesquisadores, assim como todo impresso de apoio didático necessário ao desenvolvimento do ensino e pesquisa. Além dessa
produção, o LPG desenvolve atividades junto aos alunos da FAU, promovendo concursos, woskshops, etc. Dentro de seu treinamento
em técnicas gráficas de impressão e reprodução, os alunos e usuários encontram meios para desenvolver trabalhos como cartazes,
convites, folders, painéis de exposições, etc., sempre buscando uma maior qualidade técnica.

LABORATÓRIO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS - LRAV
0 LRAV abrange as áreas de fotografia, vídeo (Vídeo FAU) e, recentemente, multimídia. Seu objetivo principal é a aplicação destes
recursos ao ensino e à pesquisa da arquitetura e do urbanismo - nas suas mais diversas manifestações. Oferece também suporte técnico
às atividades desenvolvidas pela faculdade. Nesta medida, o laboratório promove, orienta e executa atividades e serviços que atendam
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ao corpo docente em suas pesquisas e projetos, e introduz os alunos, através de atividades práticas nas áreas por ele compreendidas.
Deve-se ressaltar o importante papel desempenhado por este laboratório no campo da documentação, indispensável numa faculdade
com o perfil da FAUUSP.
0 VídeoFAU atende aos professores, pesquisadores e alunos da faculdade em projetos de utilização dos recursos em vídeo nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão. A documentação videográfica de trabalhos acadêmicos e a produção de programas em vídeo têm
o apoio técnico deste laboratório, que dispõe de recursos para o registro audiovisual e de edição. 0 VídeoFAU é um dos mais ativos
setores de produção audiovisual da USP, tendo recebido em anos recentes apoios financeiros importantes da Fapesp, para recuperação
e atualização tecnológica dos seus equipamentos e reforma de seus espaços e instalações.
Recentemente o documentário “Taipa de mão casa de caboclo” recebeu a premiação de melhor vídeo universitário na II Mostra de
Vídeo do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Em 1996, o vídeo “Esculturas Lúdicas” recebeu uma Menção Honrosa no 10th
IFHP International Film/Video Competition em Sendai-Miyagi, Japão.
Na área de fotografia a FAUUSP tem larga tradição na realização de cursos e treinamentos para docentes, alunos e funcionários
interessados, além de dar apoio às atividades didáticas e de produção científica em geral. Em 1998, organizou a mostra coletiva
“Amantes da Fotografia” contendo trabalhos significativos de docentes, funcionários e alunos da Escola.

LABORATÓRIO DE DADOS - CESAD
0 CESAD visa suprir de dados e informações o ensino e a pesquisa. Para tanto, produz, coleta, sistematiza e armazena dados organizados
em bancos de dados digitais e analógicos, que contém:
*Mapas digitais ou em papel, apresentando unidades territoriais compatíveis com banco de dados, em diferentes escalas;
• dados estatísticos de fontes secundárias, sistematizados por séries históricas, digitalizados em formatos usuais, compatíveis com
unidades cartográficas;
• informações conjunturais e do cotidiano, oriundas da imprensa, relativas a problemas urbanos, classificadas segundo assuntos,
referenciadas à localização cartográfica correspondente.

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA - LCG
0 LCG divide-se em três salas principais: Sala Pró-Aluno: destina-se exclusivamente aos trabalhos do corpo discente e é dotada de 14
micros 486 e 1 micro Pentium (servidor), 2 impressoras jato de tinta. Sala de Computação Gráfica: dotada de 1 micro Pentium 233,
8 micros Pentium 100, 1 micro 486. Sala Multimídia.: dotada de 20 micros Pentium 75, 1 micro Pentium 100 (servidor). E três salas
menores: Sala de atendimento: abriga 1 micro 486. Sala de recursos avançados: abriga 1 scanner, 1 micro 486 e 1 plotter. Todo sistema
de rede da FAUUSP, e contém 1 micro Pentium 100 e 2 hubs. 0 LCG está ligado ao main-frame da Universidade de São Paulo, através
de rede de fibra ótica

ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO
A Assistência de Direção responsabiliza-se pelo atendimento ao público em geral, seja por meio de contatos pessoais, seja por
correspondência. A ela compete organizar e encaminhar as solicitações aos setores competentes da faculdade, o que obriga seus
funcionários a conhecerem profundamente seu funcionamento e gestão. Cabe a ela, desta forma, aconselhar e sugerir não só à
Direção, mas a todos interessados, soluções que estejam em conformidade com a estrutura da própria universidade. Por outro lado,
considerando que o diretor tem a responsabilidade de assumir postos em comissões e órgãos colegiados da universidade, a Assistência
de Direção o auxilia no desempenho dessas tarefas.
Na estrutura desta assistência destaca-se também a Assessoria a Eventos Culturais, responsável pela organização de cursos, seminários,
congressos, palestras, bem como por sua divulgação junto ao público interessado e à grande imprensa. 0volume sempre crescente
dessas atividades na FAUUSP tem sido possível graças à sempre competente organização dessa assessoria. Destacam-se em especial,
as atividades desta assessoria, nas Comemorações do Cinqüentenário da FAUUSP. Dentre os eventos alusivos ao “FAU 50 ANOS”,
ocorridos em 1998, podem ser destacados:
• Seminários: Cooperativismo Habitacional: uma novidade no mercado residencial paulista nos anos 90; 0 que a FAU pesquisa em seu
cinqüentenário; Arquitetura e Urbanismo: Tecnologias para o Século XXI; Favelas: Soluções Urbanísticas;
•

Inaugurações: Reforma da Biblioteca; Canteiro de Espaços Experimentais para Arquitetura Antonio Domingos Battaglia.

•

Simpósios: 6° Simpósio de Iniciação Científica/USP; Espaços Públicos e Exclusão Sócioespacial: Práticas Urbanas;

• Lançamentos de livros e vídeos: Anistia na FAUUSP; Habitação e Cidade; FAUUSP 50 anos;
• Exposições: Racionalismo e Proto-Modernismo na obra de Victor Dubugras; Habitação e Arquitetura Moderna no Brasil; 5 Décadas
de Arquitetura - Uma Leitura.

ASSISTÊNCIA ACADÊMICA
A Assistência Acadêmica assessora a Direção, supervisionando e coordenando as atividades realizadas por um grupo de 24 profissionais
divididos entre Serviço de Assistência aos Colegiadas, Serviço de Graduação, Serviço de Pós-Graduação, Bedelaria e Comissões
(Graduação, Pós-Graduação, Cultura e Extensão Universitária e Pesquisa).
0 bom andamento das atividades acadêmicas pressupõe uma conduta amparada no que diz respeito ao estabelecimento nos diversos
instrumentos legais da universidade: o seu estatuto, o seu regimento, as diversas resoluções e portarias. A própria faculdade, por sua
vez, também possui um regimento específico. Todos eles, portanto, orientando os procedimentos necessários às etapas de ascensão
na carreira universitária, a organização dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos, o acesso do corpo discente a esses
cursos, a avaliação do aproveitamento dos alunos, a admissão de estrangeiros e várias outras situações peculiares, mas inerentes a
uma faculdade. Além disso, dá assistência aos colegiados da faculdade: Congregação e Conselho Técnico-Administrativo, que têm
papel consultivo e deliberativo.
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ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA
A gestão de uma comunidade que congrega dezenas de professores, funcionários, alunos de graduação e de pós-graduação, exige
uma sólida e bem estruturada Assistência Administrativa. Tem por função assessorar a Direção e coordenar os trabalhos nas seguintes
áreas: Pessoal, Contábil, Expediente, Material, Tesouraria, Manutenção/Limpeza, Vigilância. A equipe que compõe as referidas áreas
é de cerca de 40 profissionais. A responsabilidade da Assistência Administrativa varia desde a limpeza e manutenção dos edifícios da
faculdade, até os procedimentos de seleção, contratação de docentes e funcionários, além de adotar corretamente a aplicação dos
recursos financeiros e sua conseqüente prestação de contas.

ESTRUTURA DOS RECURSOS HUMANOS
0 quadro funcional da faculdade está subdividido em dois grandes grupos: docentes e não docentes,
Conforme prevê o Estatuto da USP, os docentes estão organizados em categorias, a saber:
-Auxiliar de Ensino, ProfessorAssistente, Professor Doutor, Professor Associado, Professor Titular
Existe ainda a categoria de Professor Colaborador, de caráter excepcional, utilizada sobretudo para a admissão de especialistas de
reconhecidos méritos, portadores ou não de titulação universitária.
A relação dos docentes com a faculdade, conforme o número de horas despendidas semanalmente em suas atividades, pode ser
caracterizada nos seguintes regimes de trabalho: • Regime de Tempo Parcial – RTP, Regime de Tempo Completo – RTC, Regime de
Dedicação Integral ao Ensino e á Pesquisa - RDIDP
Programas instituídos pelos órgãos superiores da USP (Reitoria) têm propiciado a participação de alunos de graduação e de pósgraduação nas atividades de ensino e pesquisa.
Os alunos integrados a estes programas recebem bolsas para cooperar junto aos docentes ou núcleos em projetos de pesquisa ou junto aos
departamentos em atividades de ensino. Estas iniciativas procuram incentivar vocação de futuros docentes e/ ou pesquisadores.
Os servidores não docentes, por sua vez estão divididos em diferentes áreas de atuação, que equivalem aos perfis de atividades dos mesmos.
Na FAUUSP existem profissionais pertencentes às seguintes áreas: Acadêmica, Administrativa, Biblioteca, Comunicação, Construção
Civil, Ensino/Pesquisa/ Extensão, Informática, Manutenção, Segurança, Serviços Gerais e Transporte.

CORPO DISCENTE
Os alunos distribuem-se entre os cursos de graduação e de pós-graduação. Por sua própria natureza, cabe aos alunos de graduação
um maior número de atividades e, conseqüentemente, maior organização. São eles que mantém em funcionamento um Grémio
(GFAU) muito ativo, responsável pela organização não só de festas e de recepção aos calouros, mas também de muitas atividades
culturais, encontros, seminários e discussões. Por exemplo, foi notória a participação de alunos em diversas iniciativas relacionadas ao
Cinqüentenário da FAU, ocorridas em 1998 (exposições, festas e outras) não só do GFAU, mas também da Associação de Ex-Alunos
da FAU e de Pós-Graduandos.
0 engajamento do GFAU tem trazido frutos notáveis, como a edição regular da premiada Revista Caramelo e a promoção de encontros
de estudantes de arquitetura, visando à discussão da profissionalização que se aproxima.
Os alunos também constituem a Atlética, que organiza a atividade esportiva entre os alunos, em torneios internos ou com outras
escolas e faculdades.
A responsável e assídua participação dos alunos nos colegiados em que têm assento, demonstra o interesse pela manutenção de um
bom nível de ensino e por uma atividade sempre crescente na área da pesquisa.

FUPAM – FUNDAÇÃO PARA A PESQUISA AMBIENTAL
A Fundação para a Pesquisa Ambiental - FUPAM, entidade sem fins lucrativos, foi criada em 1977 com o propósito de, em colaboração
com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, “cooperar, promover e divulgar programas de
desenvolvimento científico, tecnológico e artístico; promover cursos, conferências e estudos que visem o aprimoramento do ensino
da arquitetura, do planejamento urbano e regional, do desenho industrial, da programação visual e áreas afins; e proporcionar a
realização de pesquisas que atendam às necessidades dos setores públicos e privados, dentro dos cânones acadêmicos, que permitam,
simultaneamente, o atendimento dos objetivos supracitados e o treinamento de pessoal especializado”.
A FUPAM tem como órgão decisório, máximo, um Conselho Curador, composto por nove membros, com mandato de 6 anos, cuja a
indicação é feita pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 0 corpo de consultores
da FUPAM é constituído por docentes, colaboradores de relevante competência técnica, científica e artística e por pesquisadores de
reconhecidos méritos. A FAUUSP, graças aos estreitos laços mantidos com a FUPAM, tem desenvolvido inúmeras iniciativas, com o
propósito de melhorar o ensino e o aprendizado e, principalmente, de contribuir para maior intercâmbio com a sociedade, através de
projetos de pesquisas, assessorias e consultorias.
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RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR DEPARTAMENTOS: créditos e tempos
Neste item, “Relação das Disciplinas por departamento”, será possível ver a relação de todas as disciplinas
da FAU, baseada nas informações atualizadas a partir da Grade Curricular, que é apresentada aos alunos
hoje na matrícula, e dos dados do Sistema Júpiter, que contém todas as informações da graduação no site
da USP.
Há, porém, uma certa diferença na forma como são apresentadas aqui as informações das disciplinas
daquelas disponíveis no sistema. Por exemplo, à maneira dos “subsistemas de espaços” (ver 1.4 Método/
projeto) que constituem unidades espaciais dentro do programa de um edifício, as disciplinas aqui estão
agrupadas nos subconjuntos que constituem unidades de conteúdo ou de organização dentro da estrutura
do curso, ou seja: faculdades (FAU, Poli, Matemática), departamentos, grupos de disciplinas (obrigatórias,
optativas) e diferentes tipos de créditos e tempos. Os créditos são discriminados e totalizados para cada um
desses conjuntos para que se possa avaliar sua situação relativa, bem como fazer as mais variadas leituras
que essa discriminação oferece conforme a abordagem em relação à visão de conjunto que se pretende.

O aluno: tempo real
Considerando que somente o aluno nos permite ver o que é o ensino de projeto pois é nele que este se realiza,
incorporá-lo nesse conjunto de informações significa também identificar não só os créditos numéricos, mas
também o tempo real que ele deve despender em função da carga horária das disciplinas. Por essa razão
acrescentamos às informações referentes aos créditos do curso o tempo real de horas efetivas de dedicação
que eles significam, não só em aula mas em trabalhos, tendo em vista que a cada crédito de trabalho
correspondem duas horas de dedicação à disciplina fora da aula. Porém, somente algumas disciplinas do
curso têm o crédito trabalho que prevê atividades fora da aula. Para dar conta de qualquer uma delas é
necessário dispor de tempo, seja para executar os trabalhos, ler a bibliografia ou preparar-se para as provas.
Por isso previmos uma hora por semana para cada disciplina que não tenha crédito trabalho definido pela
estrutura. Essa hora foi acrescida às horas previstas resultantes dos créditos-aula dessas disciplinas de forma
destacada, para que permita a leitura das horas oficiais.
Essa previsão foi considerada conservadora por todos os alunos (100%) que consultamos (praticamente
todos os que de uma forma ou de outra participaram deste trabalho). Mesmo assim mantivemos esse
número, primeiro porque facilita as contas e segundo porque há variações entre as disciplinas, inclusive
em virtude daquelas que procuram definir tarefas que possam ser realizadas no tempo da aula, o que
é possível identificar nos programas das disciplinas que foram ajustados de acordo com as reformas dos
departamentos de tecnologia e história, cuja implantação está em curso. Todavia, vale destacar que a
necessidade de dispor desse tempo não depende exclusivamente do programa do curso ao prever um
tempo em aula para realização das tarefas solicitadas, pois acreditamos que o aproveitamento pleno de um
curso não prescinde do tempo individual do aluno fora da aula, que é de outra natureza.
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NOME

CÓD.

qtid. Grupo

GRUPO

TIPO

qtidqde TIPO

qtidade Depto.

1
2
3

3 OPTATIVAS

AUH 0XXY Optativa 1
AUH 0XXY Optativa 2
AUH 0XXY Optativa 3
obs. Y = ímpar
total

2
adotd.
4 créd. 2 créd. 2 créd.
4 créd. 2 créd. 2 créd.
4 créd. 2 créd.
2 créd.
8 créd. 8 créd. 8 créd.

1

Alternativas
3

História da Arquitetura e Estética do Projeto
1 AUH 0150 Historia e Teoria da Arquitetura 1
2 AUH 0152 Historia e Teoria da Arquitetura 2
3 AUH 0154 Historia e Teoria da Arquitetura 3
4 AUH 0156 Historia e Teoria da Arquitetura 4
Urbanização
1 AUH 0236 Estudos da Urbanização I
2 AUH 0238 Estudos de urbanização II
3 AUH 0240 História do Urbanismo Contemporaneo
História da Arte
1 AUH 0308 História da Arte 1
2 AUH 0310 História da Arte 2
História da Técnica
1 AUH 0412 Técnicas Retrospectivas - Estudo e Preserv.de Bens Cult.
Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo
1 AUH 0514 Fundamentos Sociais da Arquit. e do Urbanismo 1
2 AUH 0516 Fundamentos Sociais da Arquit. e do Urbanismo 2

12 OBRIGATÓRIAS

15 DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E ESTÉTICA DO PROJETO

2
2
4

4
4

4

4
2

4
4
4

4
4
4
4

8

8

4

6

12

0
0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

2
2
4

4
4

4

4
2

4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

8

8

4

6

12

16

2
2
4

4
4

4

4
2

4
4
4

0

16
0
0
0
0

0

46

8

8

4

6

12

16

46

0
46

54

CRÉDITOS

54

aula

54

cred.Trab

0
0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

4
4

4

4
2

4
4
4

4
4
4
4

2
2
4

08

0

0

0

0

0

0

0

total

8

4

6

12

16

46

54

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

3

2

1

2

3

4

12

15

adic.(*)

3
3
5

5
5

5

5
3

5
5
5

5
5
5
5

TEMPO / SEMANA
da estrutura
real
total

11

10

5

8

15

20

58

69

Carga
Horária da
estrutura

60

30
30
60

120

120
60
60

60

60
30

90

240
60
60
60
60
180
60
60
60

690

810

Carga horária
Real

45
45
75

165

300
75
75
75
75
225
75
75
75
120
75
45
75
75
150
75
75

870

1.035

4a

9ºsem.

8° sem.

7° sem.

6a
2° sem.

6a
3° sem.

5° sem.

4° sem. 6a

6a

6a
1° sem.

4a
6° sem.

6a
4a

4a
7° sem.

5° sem.

4a
6° sem.

4° sem.

4a
2° sem.

Período./dia
manhã tarde
10:00/12:00

1° sem.

Semest. Suger.

Qtid. FAU

(*) Hora adicional para as disciplinas sem crédito trabalho

08:00/10:00

66 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA USP - DISCIPLINAS
14:00/16:00

NOME

CÓD.

qtid. Grupo

GRUPO

TIPO

qtidqde TIPO

qtidade Depto.

4

Calculo para Arquitetura

2 OPTATIVAS
1 AUT XXY
2 AUT XXY

Optativa 1
Optativa 2

4
4

2
2
2
2
4
2

2
2
4
2
2
4

4
4
4
4
2
4

2
4
4
4
4
4
4
4

Geometria Descritiva
Topografia
Instalações e Equipamentos Hidráulicos
Mecânica dos Solos e Fundações
Resistencia dos materiais e estabil. das construções
Sistemas Estruturais 1
Sistemas Estruturais 2
Estruturas de Concreto Armado

20 FAU (OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS)
18 FAU (OBRIGATÓRIAS)
Construção
1 AUT 0182 Construção do Edificio 1
2 AUT 0184 Construção do Edificio 2
3 AUT 0186 Construção do Edificio 3
5 AUT 0188 Construção do Edificio 4
4 AUT 0190 Construção do Edificio 5
6 AUT 0192 Infra Estrutura Urbana e Meio Ambiente
Conforto Ambiental
1 AUT 0258 Conforto Ambiental 1 Fundamentos
2 AUT 0260 Conforto Ambiental 2 Ergonomia
3 AUT 0262 Conforto Ambiental 3 Iluminação
4 AUT 0264 Conforto Ambiental 4 Térmica
5 AUT 0266 Conforto Ambiental 5 Acústica
6 AUT 0268 Conforto Ambiental 6 integradas
Metodologia
1 AUT 0510 Geometria Aplicada a Produção Arquitetonica
2 AUT 0512 Desenho Arquitetônico
3 AUT 0514 Computação Gráfica
4 AUT 0516 Estatística Aplicada
5 AUT 0518 Projeto dos Custos
6 AUT 0520 Prática Profissional e Organização do Trabalho

9 OUTRAS
Politécnica
1 PCC 0201
2 PTR 0101
3 PHD 0313
5 PEF 0522
6 PEF 0601
7 PEF 0602
8 PEF 0604
9 PEF 0605
Matemática
4 MAT 0132

27 OBRIGATÓRIAS

29 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

8

14

16

60
52
22

0
0

0
0
2
0
0
0

1
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

2

0

2

5

7
7
0

4
4

2
2
4
2
4
2

3
2
5
3
3
5

4
4
4
4
2
4

6

2
4
4
4
4
4
4
4

2

34
0
0
0
0
0
0
0
0

9

86

8

16

21

67
59
22

36

95

9 103

94

CRÉDITOS

4
4

2
2
2
2
4
2

2
2
4
2
2
4

4
4
4
4
2
4

22

8

14

16

60
52

4

2
4
4
4
4
4
4
4

86
34

aula

94

0
0

0
0
4
0
0
0

2
0
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

4

0
0
0
0
0
0
0
0

cred.Trab

0

4

10

14
14
0

4

18

18

4
4

2
2
6
2
4
2

4
2
6
4
4
6

4
4
4
4
2
4

8

2
4
4
4
4
4
4
4

total

8

18

26

74
66
22

38

104

112

1
1

1
1
0
1
1
1

0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

0

1
1
1
1
1
1
1
1

total

2

5

1

14
12
6

8

5
5

3
3
6
3
5
3

4
3
6
4
4
6

5
5
5
5
3
5

8

3
5
5
5
5
5
5
5

10

23

27

88
78
28

46

20 124

22 134

adic.(*)

TEMPO / SEMANA
da estrutura
real
Carga
Horária da
estrutura

120
60
60

30
30
90
30
60
30

270

60
30
90
60
60
90

390

60
60
60
60
30
60

1.110
990
330

120

30
60
60
60
60
60
60
60

570

1.560

1.680

Carga horária
Real

150
75
75

45
45
90
45
75
45

345

60
45
90
60
60
90

405

75
75
75
75
45
75

1.320
1.170
420

120

45
75
75
75
75
75
75
75

690

1.860

2.010

08:00/10:00

Semest. Suger.

2a
2a
2a
2a

5° sem.
6° sem.
7° sem.
8° sem.

2a
3a

3° sem.
4° sem.

2a

5a

3a

9º sem. 3a ou 5a

8° sem. 3a ou 5a

9º sem. 5a

7º sem.

5º sem. 3a

3º sem. 5a

2º sem. 3a

1º sem. 5a

7° sem.

6° sem.

6° sem. 3a
3a

3a
4° sem.

2a
2° sem.

3a

5a

1° sem.

6° sem.

5a

2a

2° sem.

5° sem.

3a
1° sem.

3° sem. 3a

5a

5a
5° sem.

3° sem.

2° sem.

1° sem. 2a

Dia
manhã
10:00/12:00

Qtid. FAU

NOME

CÓD.

qtid. Grupo

GRUPO

TIPO

qtidqde TIPO

qtidade Depto.

Qtid. FAU

AUP XXY
AUP XXY
AUP XXY
AUP XXY
Y = ímpar

total

Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4

TOTAL OBRIGATÓRIAS DOS 3 DEPTOS
TOTAL OPTATIVAS DOS 3 DEPTOS
TOTAL FINAL

1
2
3
4

4 OPTATIVAS
3
9 créd.
9 créd.
9 créd.
7 créd.
aula trab

28 6
34

1
9 créd.
9 créd.
7 créd.
7 créd.
(adotd.)
aula trab

24 8
32

32 4
38

aula trab

25 15
40

aula trab

alternativas
4
5
9 créd. 7 créd.
9 créd. 7 créd.
9 créd. 7 créd.
9 créd. 7 créd.
7 créd.

Geral
1 AUP 0608 Fundamentos de projeto
2 AUP 0610 TFG Trabalho Final de Graduação
Projeto de Edificações
1 AUP 0146 Arquitetura- Projeto 1
2 AUP 0148 Arquitetura- Projeto 3
3 AUP 0150 Arquitetura- Projeto 5
4 AUP 0152 Arquitetura- Projeto 6
5 AUP 0154 Arquitetura- Projeto 7
Planejamento Urbano e Regional
1 AUP 0266 Planejamento de Estrut. Urbanas
2 AUP 0268 Planejamento de Estrut. Urbanas e Regionais 1
3 AUP 0270 Planejamento de Estrut. Urbanas e Regionais 2
4 AUP 0272 Organização Urbana e Planejamento
5 AUP 0274 Des. Urbano e Proj. dos Espaços da Cidade
Programação Visual
1 AUP 0332 Comunicação Visual - Linguagem
2 AUP 0334 Comunicação Visual do Edificio e da Cidade
Desenho Industrial
1 AUP 0446 Design do Objeto
2 AUP 0448 Arquitetura e Indústria
Paisagem e Ambiente
1 AUP 0650 Arquitetura da Paisagem
2 AUP 0652 Planejamento da Paisagem

18 OBRIGATÓRIAS

22 DEPARTAMENTO DE PROJETO

2
8

24

16

16

16

32

32

1
1
3
3

1
1

1
1

1
1

1
0
1
1
1

0
0
1
1
1

8

2

2

2

4

3

10

28

9
9
7
7

9
9

9
9

9
9

9
4
5
9
9

4
4
9
9
9

32

18

18

18

36

35

18
10

154

aula

8
8
4
4

8
8

8
8

8
8

8
4
4
8
8

4
4
8
8
8

24

16

16

16

32

32

16
2

18

130

62 216

2
2
6
6

2
2

2
2

2
2

2
0
2
2
2

16

4

4

4

8

6

20
4
16
0
0
2
2
2

cred.Trab

10
10
10
10

10
10
40

20

10
10

20

10
10

20

10
4
6
10
10

40

4
4
10
10
10

38

20
18

38

46 176

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
0
0
0

1
1
0
0
0

0
0

3 219

total

0

0

0

0

1

2

0

10
10
10
10

40

10
10

20

10
10

20

10
10

20

10
5
6
10
10

41

5
5
10
10
10

40

20
18

38

3 179

3.240

Carga Horária
da estrutura

150
150
150
150

600

150
150

300

150
150

300

150
150

300

150
60
90
150
150

600

60
60
150
150
150

570

300
270

570

2.640

150
150
150
150

600

150
150

300

150
150

300

150
150

300

150
75
90
150
150

615

75
75
150
150
150

600

300
270

570

2.685

3.285

Carga horária
Real

1º sem.

7º sem.

5a/6a

9ºsem.

8ºsem.

9ºsem.

8ºsem.

5a/6a
3º sem.

5a/6a

5º sem.
2º sem.

5a/6a

4º sem.

3º sem.

262
40
302

32 294
8 48
40 342

262
40
302

64 366
16 56
80 382

35 361
5 61
40 422

4.890
840
5.730

5.415
915
6.330

2a/3a

5a/6a

6º sem.

2º sem.

4a
5a/6a

5º sem.

4a

7º sem.

2a/3a

2a/3a

6º sem.

4º sem.

2a/3a

5º sem.

3º sem.

4a
2a/3a

3º sem.

4a

2/3/5/6a

Período./dia
manhã tarde

2º sem.

10º sem.

obs. Opt. de 9 créd. = 2 aulas/sem. = 8 créd.aula e 1 créd.trab. : Carga hor. = 120
Opt. de 7 créd. = 1 aulas/sem. = 4 créd.aula e 3 créd.trab. : Carga hor. = 120

8
8
4
4

8
8

8
8

8
8

8
4
4
8
8

4
4
8
8
8

16
2

18

31 185

aula

23 153

cred.Trab

154

total

130

total

TEMPO / SEMANA (hs)
da estrutura
real
adic.(*)

CRÉDITOS

Semest. Suger.

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR SEMESTRE
É a relação das disciplinas por semestre de acordo com a seqüência sugerida para cumprimento da
totalidade dos créditos em cinco anos e fornecida aos alunos na matrícula. Aqui também, como na relação
de disciplinas por departamento, as informações sobre créditos é complementada com o tempo real das
aulas por semana, créditos-trabalho e trabalho extra-aula para as disciplinas que não têm crédito-trabalho.
A totalização desses tempos surpreendeu, mesmo revelando algo que já pressentíamos, de que na relação de
disciplinas sugeridas para o terceiro e o quinto semestres, mesmo considerando-se somente as horas oficiais
(créditos aula e trabalho), estas ultrapassam o máximo de 44 horas semanais que a legislação estabelece
para o trabalhador brasileiro, respectivamente 50 e 46 horas, sendo que o segundo e o terceiro têm o limite
exato das 44 horas, ou seja, oito horas e quarenta cinco minutos nos cinco dias dúties da semana. Se forem
consideradas aquelas horas fora das aulas que imputamos necessárias para dar conta das tarefas inerentes
às disciplinas que não têm credito trabalho, podemos considerar nessa condição todos os seis primeiros
semestres do curso, sendo que no terceiro são 54 horas por semana: dez horas e 45 minutos por dia, nos
cinco dias da semana, do começo ao fim do semestre.
Outro dado significativo é a média total de horas semanais, excluído o TFG (Trabalho Final de Graduação),
que apropriadamente está previsto na grade sugerida para o curso mínimo, para o último semestre com
todos os outros créditos já cumpridos.
Dessa forma, a carga horária oficial de 5.730 horas, excluídas as 270 do TFG, resulta em 5.460 horas para
nove semestres, ou seja uma média de 40,4 horas por semana, o que equivale a mais de oito horas por dia
nos cinco dias da semana em todos os semestres do curso. Se fizermos esta conta com as horas adicionais
necessárias para as tarefas fora das disciplinas que não têm crédito trabalho previsto, esse número passa
para 46,7 horas por semana, ou seja nove horas e meia por dia, durante os cinco dias da semana em todos
os semestres do curso.
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25
26
27
28
29
30
31
32

AUH-0236
AUH-0310
AUP-0268
AUP-0334
AUP-0446
AUT-0188
AUT-0262
PHD-0313

Estudos de Urbanização I
História da Arte II
2
Planejamento de Estruturas Urbanas e Regionais I
2
Comunicação Visual do Edifício e da Cidade
1
Design do Objeto
Construção do Edifício IV
Conforto Ambiental 3 - Iluminação
Instalações e Equipamentos Hidráulicos

Computação Gráfica
Cálculo para Arquitetura

História e Teorias da Arquitetura III
Fundamentos Sociais da Arquitetura e Urbanismo II
1
Arquitetura - Projeto III
2
Planejamento de Estruturas Urbanas
2
Planejamento da Paisagem
Construção do Edifício III

AUH-0154
AUH-0516
AUP-0148
AUP-0266
AUP-0652
AUT-0186

17
18
19
20
21
22

23 AUT-0514
24 MAT-0132

História e Teorias da Arquitetura II
Fundamentos Sociais da Arquitetura e Urbanismo I
Arquitetura - Projeto II
Comunicação Visual - Linguagem
Arquitetura da Paisagem
Construção do Edifício II
Conforto Ambiental II - Ergonomia
Desenho Arquitetônico
Topografia

AUH-0152
AUH-0514
AUP-0146
AUP-0332
AUP-0650
AUT-0184
AUT-0260
AUT-0512
PTR-0101

8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOME

História e Teorias da Arquitetura I
História da Arte I
1
Fundamentos de Projeto
Construção do Edifício I
Conforto Ambiental I - Fundamentos
Geometria Aplicada à Produção Arquitetônica
Geometria Descritiva

CÓDIGO

AUH-0150
AUH-0308
AUP-0608
AUT-0182
AUT-0258
AUT-0510
PCC-0201

1
2
3
4
5
6
7

DISCIPLINAS

AUH-0234
AUH-0308
AUP-0266
AUP-0332
AUP-0608
AUT-0186
AUT-0258
TOTAL

AUH-0514
AUP-0146
AUP-0608
AUP-0650
AUT-0184
AUT-0150
AUT-0152
TOTAL

AUH-0150
AUP-0608
AUP-0608
AUP-0608
AUT-0182
AUT-0258
AUT-0510
TOTAL

TOTAL

PRÉ-

TEMPO SUGERIDO: DISCIPLINAS POR SEMESTRE - Primeiro e segundo anos

PRIMEIRO ANO

SEGUNDO ANO

nºdisc.

4
2
4
8
8
4
4
4
38

2
4
38

4
4
4
8
8
4

4
4
4
8
8
4
2
2
4
40

4
4
16
4
2
2
2
34

4º SEMESTRE
0
0
0
1
1
0
1
0
3

2
2
6

4
2
4
9
9
4
5
4
41

2
6
42

4
4
4
9
9
4

3º SEMESTRE
0
0
0
1
1
0

4
4
18
4
3
2
2
37

TOTAL

4
4
4
9
9
4
2
2
4
42

0
0
2
0
1
0
0
3

TRAB.

2º SEMESTRE
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2

AULA

CRÉDITOS

4
2
4
8
8
4
4
4
38

2
4
38

4
4
4
8
8
4

4
4
4
8
8
4
2
2
4
40

4
4
16
4
2
2
2
34

AULA

0
0
0
2
2
0
2
0
6

4
4
12

0
0
0
2
2
0

0
0
0
2
2
0
0
0
0
4

0
0
4
0
2
0
0
6

4
2
4
10
10
4
6
4
44

6
8
50

4
4
4
10
10
4

4
4
4
10
10
4
2
2
4
44

4
4
20
4
4
2
2
40

1
1
1
0
0
1
0
1
5

0
0
4

1
1
1
0
0
1

1
1
1
0
0
1
1
1
1
7

1
1
0
1
0
1
1
5

5
3
5
10
10
5
6
5
49

6
8
54

5
5
5
10
10
5

5
5
5
10
10
5
3
3
5
51

5
5
20
5
4
3
3
45

HORAS SEMANAIS
DA ESTRUTURA
REAL
CRÉ. TRAB
TOTAL
ADICION.(*)
TOTAL

60
30
60
150
150
60
90
60
660

90
120
750

60
60
60
150
150
60

60
60
60
150
150
60
30
30
60
660

60
60
300
60
60
30
30
600

CARGA
HORÁRIA
ESTRUTURA

75
45
75
150
150
75
90
75
735

90
120
810

75
75
75
150
150
75

75
75
75
150
150
75
45
45
75
765

75
75
300
75
60
45
45
675

CARGA
HORÁRIA
REAL

(*) Hora de trabalho adicional por semana para as disciplinas que não tem crédito trabalho
1º SEMESTRE

4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

3º
3º

3º
3º
3º
3º
3º
3º

2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

SEMESTRE
IDEAL

AUHAUPAUPPEF-0605
AUT-

OPTATIVA AUH
3
OPTATIVA AUP-1
3
OPTATIVA AUP-2
Estruturas de Concreto Armado
3
OPTATIVA AUT-1

Projeto dos Custos
Sistemas Estruturais II

54 AUT-0518
55 PEF-0604

56
57
58
59
60

Conforto Ambiental VI - Integradas

História e Teorias da Arquitetura IV
OPTATIVA AUH
Arquitetura - Projeto VII
6
Desenho Urbano e Projeto dos Espaços da Cidade

53 AUT-0268

AUH-0156
AUH
AUP-0154
AUP-0274

Conforto Ambiental IV - Térmica
Conforto Ambiental V - Acústica
Sistemas Estruturais I

46 AUT-0264
47 AUT-0266
48 PEF-0602

49
50
51
52

Infra-Estrutura Urbana e Meio Ambiente

45 AUT-0192

Técn. Retrospectivas -Estudos e Pres. dos Bens Culturais
Estudos de Urbanização II
Arquitetura - Projeto V
2
Planejamento de Estruturas Urbanas e Regionais II
Arquitetura e Indústria
Construção do Edifício V
Estatística Aplicada
Mecânica dos Solos e Fundações
Resistência dos Materiais e Estabilidade das Construções

História do Urbanismo Contemporâneo
Arquitetura - Projeto VI
Organização Urbana e Planejamento

AUH-0412
AUH-0238
AUP-0150
AUP-0270
AUP-0448
AUT-0190
AUT-0516
PEF-0522
PEF-0601

NOME

42 AUH-0240
43 AUP-0152
44 AUP-0272

33
34
35
36
37
38
39
40
41

CÓDIGO

DISCIPLINAS

AUH-0156
PEF
TOTAL

AUH-0154
AUP-0150
AUP-0270
AUT-0258
AUT-0260
AUT-0262
AUT-0264
AUT-0190
AUT-0192
PEF-0602
TOTAL

AUH-0238
AUP-0150
AUP-0270
AUT-0190
PHD-0313
AUT-0258
AUT-0262
AUT-0258
PEF-0601
TOTAL

AUH-0154
AUH-0236
AUP-0148
AUP-0268
AUP-0446
AUT-0188
MAT-0132
TOTAL

PRÉ-

TEMPO SUGERIDO: DISCIPLINAS POR SEMESTRE - Terceiro e quarto anos

TERCEIRO ANO

QUARTO ANO

nºdisc.

2
8
4
4
4
22

4
4
36

4

4
4
8
8

2
2
4
32

4

4
8
8

4
4
8
4
8
2
2
4
4
40

0
0
1
1
1
0
0
0
0
3

TRAB.

CRÉDITOS

8º SEMESTRE
0
1
3
0
0
4

0
0
3

1

7º SEMESTRE
0
0
1
1

1
1
0
4

0

6º SEMESTRE
0
1
1

AULA

5º SEMESTRE

2
9
7
4
4
26

4
4
39

5

4
4
9
9

3
3
4
36

4

4
9
9

4
4
9
5
9
2
2
4
4
43

TOTAL

2
8
4
4
4
22

4
4
36

4

4
4
8
8

2
2
4
32

4

4
8
8

4
4
8
4
8
2
2
4
4
40

AULA

2
10
10
4
4
30

4
4
42

0
0
6
0
2
6
0
0
8

6

2

4
4
10
10

4
4
4
40

2
2
0
8
0
0
2
2

4

4
10
10

4
4
10
6
10
2
2
4
4
46

0

0
2
2

0
0
2
2
2
0
0
0
0
6

1
0
0
1
1
3

1
1
4

0

1
1
0
0

0
0
1
3

1

1
0
0

1
1
0
0
0
1
1
1
1
6

3
10
10
5
5
33

5
5
46

6

5
5
10
10

4
4
5
43

5

5
10
10

5
5
10
6
10
3
3
5
5
52

HORAS SEMANAIS
DA ESTRUTURA
REAL
CRÉ. TRAB
TOTAL
ADICION.(*)
TOTAL

30
150
150
60
60
450

60
60
630

90

60
60
150
150

60
60
60
600

60

60
150
150

60
60
150
90
150
30
30
60
60
690

CARGA
HORÁRIA

(*) Hora de trabalho adicional por semana para as disciplinas que não tem crédito trabalho

45
150
150
75
75
495

75
75
690

90

75
75
150
150

60
60
75
645

75

75
150
150

75
75
150
90
150
45
45
75
75
780

8º
8º
8º
8º
8º

7º
7º

7º

7º
7º
7º
7º

6º
6º
6º

6º

6º
6º
6º

5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º

SEMESTRE
IDEAL

CÓDIGO

AUHAUT-0520
AUT
AUP
AUP

66 AUP-0610

61
62
63
64
65

TOTAL FINAL

Trabalho Final de Graduação

OPTATIVA AUH
Pratica Profissional e Organização do Trabalho
3
OPTATIVA AUT-2
3
OPTATIVA AUP-3
3
OPTATIVA AUP-4

NOME

DISCIPLINAS

TOTAL

TOTAL

PRÉ-

TEMPO SUGERIDO: DISCIPLINAS POR SEMESTRE - Quinto ano e Totais

QUINTO ANO

nºdisc.

0
0
0
1
3
4

TRAB.

40

10º SEMESTRE
8
8

302

2
2

2
2
4
8
4
20

AULA

CRÉDITOS

9º SEMESTRE

342

10
10

2
2
4
9
7
24

TOTAL

302

2
2

2
2
4
8
4
20

AULA

80

16
16

0
0
0
2
6
8

382

18
18

2
2
4
10
10
28

40

0
0

1
1
1
0
0
3

422

18
18

3
3
5
10
10
31

HORAS SEMANAIS
DA ESTRUTURA
REAL
CRÉ. TRAB
TOTAL
ADICION.(*)
TOTAL

5730

270
270

30
30
60
150
150
420

CARGA
HORÁRIA

(*) Hora de trabalho adicional por semana para as disciplinas que não tem crédito trabalho

6330

270
270

45
45
75
150
150
465

10º

8º
9º
9º
9º
9º

SEMESTRE
IDEAL

DISCIPLINAS, EMENTAS, PROGRAMAS E TRABALHOS
Assim como são necessários os cortes, plantas, elevações, detalhes e memoriais para que se possa
compreender um projeto executivo, para compreender de forma abrangente o ensino de projeto na FAU
é necessário dispor do conjunto integral dos elementos que o compõe: ementa, programa, trabalhos e
bibliografia. Porém, como o volume total desse material não caberia nas páginas de uma tese, optamos
por colocá-lo em um CD-ROM navegável, que está anexo, cujo material está na íntegra, o que não resolve
o objetivo de sua apresentação global no corpo da própria tese. Por isso foi elaborada para cada disciplina
uma ficha que resume todas essas informações:
• da ementa, um resumo.
• do programa, o que nos interessa são os trabalhos solicitados, destacando sua forma de apresentação,
os temas, sua forma de produção e os prazos.
• do trabalho produzido, uma imagem síntese escolhida pelos alunos que fizeram os cursos e destacada do
próprio trabalho, de forma que seja capaz de exprimir o seu caráter...
Programas: as efetivas definições do curso
Na estrutura curricular apresentada na publicação citada, as informações sobre as disciplinas (que são
reproduzidas aqui no item “A Escola por Ela Mesma” com as complementações necessárias obtidas no
Sistema Júpiter) são apresentadas mediante um resumo de suas ementas oficiais.
Tendo em vista que mais do que as ementas, o que configura o aprendizado propiciado pelas disciplinas é o
programa real aplicado nos cursos e, mais especificamente, os trabalhos e as condições determinadas para
sua execução que são propostos aos alunos: temas, produtos, forma de execução e prazos, procuramos
fazer uma complementação das informações das ementas, levantando os últimos programas das disciplinas
que pudemos obter junto aos departamentos, dos quais extraímos e sintetizamos os trabalhos que foram
solicitados aos alunos.

Trabalhos/produção: a real instância de realização do aprendizado
Sendo o aluno a verdadeira instância em que se realiza o aprendizado, sua materialização se dá nos produtos
que cria para isso, sejam eles um projeto, uma monografia ou uma prova. Portanto, para completar as
informações que entendemos necessárias para apresentação das disciplinas, foi feito um levantamento com
os alunos, realizado por eles mesmos, para obtenção dos trabalhos realizados para as disciplinas.
O critério para escolha dos trabalhos (quando isso foi possível pois infelizmente quando o aluno não retira o
seu trabalho de volta o seu destino é o lixo) não foi sua melhor ou pior avaliação mas sim a forma pela qual
exprimiu aquilo que o programa da disciplina pedia para que fosse feito.
Considera-se, assim, que, para compreensão plena do significado de cada disciplina para o ensino de
projeto, são necessários três elementos: sua ementa oficial aprovada, o programa de aula do curso e os
trabalhos que os alunos produziram em função desses programas.
Porém, os trabalhos e as atividades realizados pelos alunos no seu percurso pela escola e que determinam
seu aprendizado não se limitam àqueles feitos no âmbito das disciplinas ou na escola, mas sim como o
tempo integral da vida do aluno no período em que ele estiver na escola: tudo isso compõe o universo
constituído pelo que é a escola para o aprendizado do projeto, pelo caráter que ela imprime a todas as
atividades do aluno nesse período. É como se disséssemos, reafirmando o caráter do ensino universitário,
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que o estudante iniciou um processo de aprendizado que compreende tudo o que faz e produz, com a
diferença, em relação ao período anterior, de que agora não só está definido um rumo para sua inserção
no processo produtivo como ele já esta nele inserido. Portanto, se é a escola o que define nosso objeto,
ela estabelece não somente o lugar, mas o tempo do período em que o aprendizado se realiza, que é
inseparável do universo que constitui a instância do aprendizado: a própria vida.
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AUH0150 - História e Teorias da Arquitetura I
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 1º sem. / 4ª .feira
Programa: Introdução ao estudo da História da Arquitetura. O estudo
da História na formação do arquiteto e do urbanista. Definições de
Arquitetura. Análise e crítica das obras de arquitetura. A Historiografia
da Arquitetura. A pesquisa em arquitetura. Arquitetura e Antropologia:
arquitetura primitiva, arquitetura vernácula, arquitetura erudita. A
arquitetura indígena sul americana. Arquitetura das primeiras civilizações
da Antigüidade. Arquitetura da Antigüidade clássica. Formação e
consolidação do classicismo. Arquitetura paleocristã e arquitetura
bizantina. A arquitetura românica e a sociedade medieval. A arquitetura
gótica e os ideais religiosos e políticos. A arquitetura muçulmana no
Mediterrâneo e na Península Ibérica. As arquiteturas manuelina e
isabelina.
Trabalho / Forma
A. 4 Relatórios de leitura para seminários
B. Trabalho (análise de obra), maquete, desenhos e texto
Tema/ Conteúdo
A1. Ideais, Utopias e Condições Materiais em Arquitetura
A2. Firmitas, utilitas e venustas
A3. A Linguagem Clássica da Arquitetura
A4. Leitura de textos de arquitetos (Alberti, Boullé, Le Corbusier
eVitrúvio)
B. Obra do Período estudado
Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A. Conforme datas dos seminários
B. Semestral

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Prova

Formato
1 folha almaço

AUH0152 - História e Teorias da Arquitetura II
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 2º sem. / 4ª .feira
Programa: A cultura do Renascimento na Itália e sua difusão. A
introdução da perspectiva e a noção de espaço perspectivo. Os
tratados de arquitetura. Os conceitos de Maneirismo. O Maneirismo em
arquitetura. Os conceitos de Barroco. O Barroco na Itália. A difusão do
Barroco na Europa e suas expressões regionais. A arquitetura produzida
no Brasil nos séculos XVI, XVII e XVIII. A ocupação territorial do Brasil e
as particularidades regionais. A arquitetura das ordens religiosas e suas
especificidades. A arquitetura do ciclo açucareiro. A arquitetura oficial e
a ação dos engenheiros militares. A arquitetura feita em Minas Gerais
no século XVIII.
Trabalho / Forma
A. 2 relatórios de leitura
B. 1 trabalho gráfico e monográfico: (análise gráfica das plantas, cortes
e elevações e monografia analítica)
Tema/ Conteúdo
A.1. Renascimento e Maneirismo
A.2. Barroco e Rococó
B. Uma obra arquitetônica construída ou projetada no contexto do
período abordado pela disciplina
Forma de produção
A. Individual
B. Individual ou dupla

Prazo
A. 7 semanas cada
B. Semestral

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Ficha de campo
Monografia

Formato
4 fichas
caderno A4, 35 p.
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AUH0154 - História e Teorias da Arquitetura III
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 3º sem. / 6ª .feira
Programa: A Arquitetura, a Revolução Industrial e as revoluções
sociais. Engenharia e Arquitetura no século XIX. Academia e escolas
de engenharia e arquitetura: formação profissional e desenvolvimento
técnico-teórico. Pitoresco e sublime: os conceitos estéticos e seus reflexos
em arquitetura. Ecletismo e historicismo em arquitetura e os dilemas
do século XIX. O Art-Nouveau e o anti-historicismo. Os compromissos
éticos e a formação do Movimento Moderno. O conceito de protomodernismo, sua utilidade e suas manifestações. As vanguardas
plásticas e a arquitetura. Os fundadores do Movimento Moderno, de
Frank Lloyd Wright a Mies van der Rohe e Le Corbusier. A arquitetura
nas Américas no século XIX. A arquitetura feita no Brasil no século XIX:
a Corte, a Missão Francesa, a Academia de Belas Artes. O ciclo do café
e sua arquitetura. Desenvolvimento urbano e industrial e a arquitetura.
O neocolonial.
Trabalho / Forma
A. 2 relatórios de leitura
B. 1 prova final
1º ano da disciplina
(em andamento)

Tema/ Conteúdo
A. B. Temas das aulas e das leituras programadas (arquitetura ocidental
do século XVIII ao século XX )
Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A. 1 mês cada
B. Durante aula

AUH0156 - História e teorias da Arquitetura IV
Créditos Aula: 4
Semestre Ideal: 7

Créditos Trabalho: 0
sem. / 6ª .feira

Programa: Arquitetura Moderna e Contemporânea. A reconstrução
após a Segunda Grande Guerra. A crise da arquitetura racionalista e a
busca de caminhos divergentes. A arquitetura européia e americana dos
anos 1960 e 1970. As formas de organização profissional na segunda
metade do século XX. As relações entre inovações tecnológicas,
novos programas e arquitetura. O pós-modernismo. Arquitetura
contemporânea nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A arquitetura latinoamericana no século XX. A arquitetura brasileira: do modernismo aos
nossos dias. Tendências da arquitetura brasileira atual.
Trabalho / Forma
A. 5 resenhas
B. 1 Monografia
Tema/ Conteúdo
A. Textos lidos
B. Um dos temas apresentados durante as aulas, escolha do aluno.
(produção arquitetônica do período 1965-2000)
Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A. Aprox. 1 mês cada
B. Semestral

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Monografia

Formato
caderno A4, 11 p.
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AUH0236 - Estudos de Urbanização I
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 4º sem. / 4ª .feira
Programa:Fornecer aos alunos arcabouço conceitual básico para análise
do processo de urbanização, através do estudo de suas variáveis e das
configurações que vem apresentando ao longo da história. O período a
ser tratado vai da Antiguidade, desde os primórdios da urbanização até
as cidades da Idade Média.
Trabalho / Forma
A. Seminário acompanhado de relatório
B. 2 provas
C. Maquete a partir de interpretação de texto
Tema/ Conteúdo
A. Antigüidade ou Grécia e Roma ou cidades medievais
B. Conteúdo dado em aula
C. Cidade vitruviana (Tratado de Vitrúvio)
Forma de produção
A. Equipe
B. Individual
C. Equipe

Prazo
A. No decorrer do curso até data
do seminário
B. Durante aula
C. Semestral
Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Prova
avaliação

AUH0238 - Estudos da Urbanização II
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Formato
1 folha almaço
1 caderno A4, 6 p.

AUH-238 Estudos da Urbanização
01/09/2004
Aluno: Mario Tavares Moura Filho
N. USP: 3695314
RELATÓRIO DE LEITURA

Semestre Ideal: 7º sem. / 6ª .feira

Livro: GEDDES, Patrick. Cidades em Evolução. Campinas: Papirus, 1994.

Programa: O curso aborda a constituição e desenvolvimento de
cidades e redes urbanas do Renascimento até a Revolução Industrial,
evidenciando suas manifestações mais significativas nos núcleos centrais
e periféricos da rede urbana internacional. Desta forma, pretende-se
fornecer aos alunos arcabouço conceitual e habilitação para a análise do
processo de urbanização e de projetos urbanísticos, através do estudo
das configurações mais significativas no período compreendido entre os
séculos XV e primeiro quartel do XX.
O curso tem como objetivo analisar as configurações físicas e espaciais
assumidas pelas cidades ao longo de seus processos de urbanização.
As aulas expositivas buscarão evidenciar a articulação existente entre
essa dimensão e os diferentes contextos - social, econômico, político e
cultural - que condicionam sua organização no momento analisado.
Trabalho / Forma
A. 2 provas
B. 3 sinopses dos textos destinados aos seminários
C. Trabalho final

Cidades em evolução – cultura em revolução.

Propõe-se aqui, mencionar três aspectos provindos da leitura do livro “Cidades em Evolução”:
em primeiro lugar, buscar-se-á expor a minha interpretação sobre as idéias mais significativas
propostas por Geddes. Em seguida, propõe-se fazer uma análise crítica sobre essas idéias,
ressaltando seus aspectos positivos e negativos. Finalmente, em conjunto com essa análise,
propõe-se salientar a contemporaneidade dessas idéias, em se tratando da vida urbana nos
países subdesenvolvidos.

O conceito básico de evolução para Geddes norteará todo o processo de planejamento: o
estudo do antes e do agora com objetivo de estimar o depois. Dessa forma, o primeiro estágio
do estudo urbano – ainda anterior ao planejamento – para Geddes era o levantamento ou o
diagnóstico. Era nesse momento que o autor propunha o estudo histórico profundo das cidades
e regiões aplicando inclusive a teoria das profissões fundamentais de La Play. Esse estudo
teria a importante função de fundamentar um resgate da memória das cidades, um resgate de
seus valores culturais, sociais e urbanos, em suas dimensões positivas e negativas.
Conhecendo tais valores, ter-se-ia indícios de como conduzir o planejamento. Vale lembrar
novamente que para Geddes, como evolucionista, o estudo do passado e do presente continha
sempre uma ligação íntima com o futuro.

Num segundo momento – também anterior ao planejamento – Geddes propõe o estudo da
cidade como ela era naquele momento. Aqui acontece algo bastante interessante: para o autor,
a melhor forma de se fazer esse estudo era através da pesquisa empírica da cidade; através da
experimentação urbana; através do convívio cotidiano do estudante com seu objeto de estudo.
Geddes afirma que o pesquisador teria que abandonar os livros da biblioteca e se tornar um
andarilho observador, que valorizasse as questões enfrentadas pelo povo em seu dia-a-dia. A
observação poderia acontecer também a partir de um ponto alto da cidade, um lugar que

Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo dado em aula
B. Formação da cidade industrial / Congresso Panamericano de 1930 /
Globalização e transformações urbanas.
C. O Movimento Moderno Brasileiro
Forma de produção
A. Individual
B. Individual
C. Individual

Prazo
A. Durante aula
B. Até a data do seminário
C. Semestral

possibilitasse uma visão ampla da cidade – uma torre, por exemplo – que assumiria o papel de
laboratório urbano. Segundo ele, isso era necessário para fornecer ao pesquisador a visão
simpática aristotélica, ou seja, uma visão geral sobre a cidade, uma idéia abstrata sobre a
cidade concreta. Segundo ele, “é vivendo que se aprende”.

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Resenha

Formato
5 p. A4
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AUH0240 - História do Urbanismo Contemporâneo
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 6º sem. / 6ª .feira
Programa: O curso aborda o desenvolvimento do pensamento e da
prática do urbanismo do início da consolidação das questões urbanas
associadas à industrialização, em torno de 1850, até o presente, evidenciando as manifestações mais significativas ocorridas na rede urbana
internacional e nacional. Pretende-se fornecer aos alunos arcabouço
conceitual e habilitação para a análise conjunta do processo de urbanização e elaboração de projetos urbanísticos, através do estudo das experiências mais representativas do período.
As aulas expositivas deverão evidenciar a articulação existente entre aspectos físico-espaciais das cidades e metrópoles e os projetos e teorias
que foram elaborados no período enfocado.
Trabalho / Forma
A. Provas
B. Trabalho prático (análise)
Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo dado em aula
B. A cidade de São Paulo.
Forma de produção
A. Individual
B. Não especificado no
programa

1o ano da disciplina
(em andamento)

Prazo
A. Durante aula
B. Semestral

AUH0308 - História da Arte I
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 7º sem. / 6ª .feira
Programa: O programa visa contribuir para formar repertório sobre as
diferentes transformações artísticas ocorridas durante os séculos XIX
e XX. Considera-se que a análise da obra artística, tanto sob a ótica
da fruição quanto da produção, se aprimora, quando interpretada sob
distintos pontos de vista. Entre estes, ressaltem-se os aspectos técnicos
e estéticos, os elementos constitutivos da obra e as premissas fundantes
da criação. O sentido crítico, estético cultural e histórico se constituem
em fatores importantes para a análise artística e o estudo poderá colocar
o aluno de arquitetura e urbanismo diante das expressões artísticas, que
influíram diversas tendências na atualidade cultural.
Trabalho / Forma
A. Fichamento, análise, dados, documentação visual e pranchas gráficas
e cromáticas, bibliografia analítica
B. Seminário (discussão de textos, análise e seleção de obras) e Relatório
com os resultados do aprofundamento do seminário.
Tema/ Conteúdo
A. Obra de arte escolhida pelo aluno (preferencialmente pertencente a
algum acervo de museu da cidade de São Paulo, e dentro das premissas
abordadas no seminário)
B. Textos teóricos escritos por artistas (Ex. Baudelaire, Gauguin, Matisse,
Kandinsky, outros)
Forma de produção
A. Individual
B. Equipe / Individual

Prazo
A. Semestral
B. No decorrer do curso até
data do seminário

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Monografia

Formato
Caderno A4, 29 p.
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AUH0310 - História da Arte II
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 4º sem. / 6ª .feira
Programa: O Curso abordará o período do Renascimento ao Barroco
nas artes plásticas européias destacando a contribuição de artistas e
tratadistas, de modo a sublinhar transformações das artes figurativas.
Propicia-se a complementação da formação dos alunos que, na primeira
etapa, aferiram o ciclo artístico de David à atualidade.
Trabalho / Forma
A. Monografia (análises, imagens, reflexões, pranchas analíticas).
B. Seminário
Tema/ Conteúdo
A. Obra de arte escolhida pelo aluno (pertencente a período entre
Renascimento e Barroco)
B. Textos e obras do período
Forma de produção
A. Individual
B. Equipe

Prazo
A. Semestral
B. No decorrer do curso até
data do seminário

Considerações

Análise de Obra – “Anunciação”

Pela primeira vez na história ocidental, o homem demonstra ter consciência

Não há justificativas objetivas para a escolha desta obra. Chamou-me a

de pertencer a seu tempo, de ser renascentista. Hostis em relação à Idade

atenção pelo fato de não Ter aparentemente a visualidade (ou o estereótipo) do

Média devido à falta de racionalismo (ou a falta da sua racionalidade), se vêem

renascimento mais clássico, pelo menos à primeira vista. Também intrigou-me

numa linha evolutiva iniciada na antigüidade, recomeçada com Giotto e levada

pelo fato de ser evidente que algo está acontecendo, e mesmo assim tinha a

adiante pelos florentinos. Havia na época a idéia de bom - melhor - supremo,

sensação de ser uma cena estática e congelada.

tendo como ponto culminante Michelângelo.

A obra é datada de l470-l473, tem óleo e têmpera sobre madeira como

Para os florentinos, o prestígio da cidade estava bastante associado ao seu

técnica, mede 98 x 2l7 cm. e encontra-se na Galleria degli Uffizi em Florença.

aspecto material. Quanto mais as praças, edifícios públicos laicos e religiosos,

A primeira coisa que buscamos entender em uma obra figurativa,

mais digna seria a cidade. Além disso, os trabalhos eram confiados ao mais ilustre

certamente é o seu tema. Identificamos inicialmente nesta obra como tema

arquiteto (será que pode-se usar este termo para a época?), como por exemplo,

central, a relação entre o anjo (evidenciado pela presença das asas) e a mulher.

em l334 Giotto se torna encarregado de comandar as obras em Florença. Desta

Percebemos que é dia, que a cena acontece ao ar livre, que há uma forte

forma, os florentinos tinham orgulho de ser florentinos, de morar onde moravam.

presença da paisagem natural, que há no fundo uma espécie de vila e barcos

Tinham orgulho da própria arte.

navegando, e mais ao fundo, montanhas que se perdem até não identificarmos o

O orgulho trouxe um efeito psicológico sobre os artistas, que acreditavam

que é céu e o que é horizonte.

Ter obrigação de honrar o passado e o nome da cidade. O orgulho se traduzia em

Por convenção, sabemos que se trata da Anunciação, e que portanto, trata-

estímulo e desafio. “É desprezível o discípulo que não supera seu mestre”, disse

se de uma pintura cristã. Observamos as árvores – cipreste e pinheiro – e logo

Leonardo, convicto da idéia de progresso artístico.

percebemos que se trata de uma vegetação típica da Europa. A Anunciação é

Porém, mais do que o efeito psicológico, a grande importância deste

celebrada em 25 de março, mês da primavera na Europa. As flores no chão

comportamento está, como E. Gombrich desenvolve em seu ensaio “A Concepção

confirmam. Por convenção, sabemos que a estória que a pintura conta é aquela

Renascentista de Progresso Artístico e suas Conseqüências”, na idéia de

em que o anjo Gabriel avisa Maria que esta foi escolhida para receber a gravidez

progresso como elemento que contribuiu para uma nova formulação da estrutura

divina.

institucional para a arte. Na Idade Média o artesão era um comerciante que fazia

A obra nos conta também que, além de européia e cristã, é católica. A cena

pintura e escultura por encomenda, e cujos padrões eram aqueles da guilda a que

é descrita de maneira delicada e serena. Maria é branca, loira e acena para o

pertencia.

anjo, aceitando seu destino com extrema paz e plenitude. Interrompeu sua leitura

Com a idéia de progresso, o artista não pensaria somente na comissão,

ao lado de fora de sua casa – tudo indica ser sua casa: a porta aberta mostrando

como faz o comerciante, mas também na própria missão dentro da história, ou

um trecho de algum móvel, ou seja, mostrando o interior, e mesmo o fato dela

seja, ampliar a glória da época por meio do progresso artístico. Portanto, ao

estar sentada em frente, lendo um livro sob um móvel aparentemente de pedra, ou

acreditar no progresso das artes, estará distanciando-se do

seja, um móvel pesado e difícil de ser transportado – para ouvir a notícia

nexo social de

compra e venda: “Sua obrigação é mais com a arte do que com o cliente”, “deve

3

12

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Monografia

AUH0412 - Técnicas Retrospectivas. Estudo e Preservação
dos Bens Culturais
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 4º sem. / 6ª .feira
Programa: O estudo parte do início do restauro como ação com
finalidade distinta da criação arquitetônica, passando pelas diversas
diretrizes adotadas ao longo do tempo até chegar às mais recentes
tendências, consideradas em relação à progressiva ampliação deste
campo disciplinar. O curso aborda também os critérios de intervenção
inerentes à cidade e ao território entendidos na sua complexidade,
observando a relação entre crescimento e propostas de regulamentação.
A história das modificações do ambiente vem relacionada com os
problemas de catalogação, conservação e restauro, visando o estudo
e a documentação do ambiente histórico como base para intervenções
adequadas e voltadas para uma conservação ativa.

Formato
18 p. A4

Contexto Histórico
Mogi das Cruzes recebeu um grande fluxo de pessoas no terceiro período da
colonização paulista (de 1611 a 1726), segundo Saia, estabelecendo-se um núcleo
urbano, não mais apenas um povoado de bandeirantes e índios selvagens. Neste
período as principais igrejas da cidade estavam sendo construídas.
Tudo que não era produzido na cidade vinha do litoral, subindo a Serra do
Mar nas costas dos animais. Desta forma era impraticável trazer pedras, cerâmicas,
entre outras coisas para abastecer o interior. Precisava-se utilizar materiais que
estivessem disponíveis no local, por isso predominou a taipa em São Paulo.
Com o crescimento da cidade, surgiram casas diferentes das bandeiristas, com
um programa mais elaborado. Aparecem sobrados e edificações que visam suprir as
necessidades de uma cidade em crescimento. É neste contexto que esta casa é
construída.

Brasão de Mogi das Cruzes, exaltando os Bandeirantes

A casa
Este edifício, construído no século XVIII (em torno de 1720) por uma família
portuguesa, localiza-se na Rua José Bonifácio nº 202, esquina com a travessa da
Lapa, no centro histórico de Mogi das Cruzes, próximo à Igreja Matriz, abrindo-se
para a lateral da Escola Estadual Coronel Almeida. Constitui um dos poucos
exemplares de casa assobradada em Estilo Colonial da região. Caracteriza-se como
uma típica construção paulista, tanto pelos materiais empregados quanto pelo estilo.
Inicialmente esta casa possuía comércio no térreo, onde ficavam os escravos,
servindo para abastecer os bandeirantes de passagem. A residência localizava-se
apenas no piso superior, resguardando assim a família. Posteriormente, os dois
pavimentos passaram a ter caráter unicamente residencial, até o fim do ano de 1999,
quando faleceu a sua última moradora, D. Guiomar Pinheiro Franco.
O térreo possuía nove portas que davam acesso à rua, cinco na fachada
principal e quatro na lateral. Com o passar do tempo as portas foram sendo

Fotografia da Casa no início do século XX

Trabalho / Forma
A. 1 Resenha de 7 a 12 páginas (texto analítico-comparativo)
B. Ficha de inventário (Trabalho de pesquisa e documentação) versão
impressa e eletrônica
Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo textos abordados no seminário
B. Obra arquitetônica, escolhida pela equipe
Forma de produção
A. Individual
B. Equipe (2 a 3)

Prazo
A. Durante aula
B. Semestral

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
11 p. A4
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AUH0514 - Fundamentos Sociais da Arquitetura e Urbanismo I
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 2º sem. / 6ª .feira
Programa: Desenvolvimento monopolista e suas crises. Concentração
industrial e metropolização. Repercussões nas sociedades periféricas. O
exemplo brasileiro. A expansão cafeeira, a imigração e o trabalho livre.
Modificações políticas do fim do século, a Abolição e a República. O
processo de urbanização decorrente da expansão cafeeira. Introdução
de novas técnicas construtivas em S. Paulo. O nascimento da indústria,
a formação de bairros operários em S. Paulo, lutas sociais nas duas
primeiras décadas do século XX. A burguesia e a classe operária. Política
de sustentação do café nos mercados internacionais. A crise de 1929,
a revolução de 30 e o Estado Novo. Novas situações econômicas e a
expansão industrial. O início da verticalização da cidade de S. Paulo.
Especulação imobiliária. O governo de Kubistchek e a nova fase de
expressão industrial. Janio e Jango. As pressões financeiras e a perda
do equilíbrio político 1964 e os anos do governo militar. Crescimento
e pobreza. As repercussões do modelo de crescimento a nível do urb.
S. Paulo.
Trabalho / Forma
A. 3 Fichamentos
B. 2 Relatórios relacionando filme e texto
C. 1 Fichamento do texto lido para o seminário e um relatório com
roteiro do seminário.
Tema/ Conteúdo
A. Textos indicados no programa diversos dos indicados para a realização
do seminário
B. Filme “Apocalipse Now” e bibliografia indicada; Filme “O Invasor” e
bibliografia indicada
C. Textos indicados
Forma de produção
A. Individual
B. Individual
C. Equipe

Prazo
A. B. C. Não especificado no
programa

AUH0516 - Fundamentos Sociais da Arquitetura e Urbanismo II
Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Semestre Ideal: 3º sem. / 4ª .feira
Programa: 1. Vincular a análise da arquitetura, do urbanismo, da
produção e organização do espaço ao entendimento de processos básicos
à constituição e consolidação da sociedade de classes capitalista.
2. Apresentar subsídios teóricos que permitam entender a dinâmica
dessas transformações.
3. Examinar através de casos típicos europeus e brasileiros, como
esses condicionantes econômicos, políticos e ideológicos influíram
conjugadamente sobre as cidades, atingindo sua natureza social e sua
ordem espacial.
Trabalho / Forma
A. 3 fichamentos, dos textos abaixo indicados
B. 2 fichamentos de um dos textos que compõem as aulas de discussão
em grupo.
C. 2 Comentários escrito sobre a apresentação/discussão realizada pelos
outros integrantes da classe.
D. Texto de comentário do filme relacionando-o com as questões
discutidas no curso
Tema/ Conteúdo
A. Textos: Fernando Novais, “Condições de privacidade na colônia”;
Norbert Elias A sociedade de corte.; E.P. Thompson, “Tempo, disciplina
e capitalismo industrial”
B. Tema de um dos textos indicados (escolha do aluno)
C. Temas dos textos indicados
D. filme “Vatel”
Forma de produção
A. Individual
B. Individual
C. Individual
D. Individual

Prazo
A. 40 dias
B. 1 mês
C. Durante aula
D. 2 dias

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Resenha

Formato
3 p. A4
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AUH0125 - Arquitetos paulistas
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: semestre não especificado / 4ª .feira
Programa: Estudo do proceeesso de construção da arquitetura paulista
no século XX, por intermésio da análise da documentação histórica
e iconogradica existentes sobre o período que vai de 1870 a 1970,
aproximadamente. Em foco estarão os arquitetos de maior destaque nas
diversas fases históricas pelas quais atravessou o país e sua arquitetura,
e, principalemente no que hoje o estado de São Paulo e sua capital.
Trabalho/Forma
A. Trabalho com lecantamento e análise.
Tema/ Conteúdo
A. Obra de um dosl arquitetos abordados.

Forma de produção
A. Individual

Prazo
A. 3 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Monografia

Formato
11 p. A4

AUH0235 - A forma plástica urbana
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: semestre não especificado / 4ª .feira
Programa: Neste semestre o curso desenvolverá uma série de exercícios
de interpretação da forma plástica. Constituir-se-á em um ensaio de
crítica e aplicação de um instrumental conceitual para a análise das
obras de arte que a disciplina pretende ser também adequado para a
apresentação da plasticidade urbana.

Trabalho/Forma
A. Seminários
Tema/ Conteúdo
A. Não especificado no programa

Forma de produção
A. Individual e equipe

Prazo
A. Não especificado
programa

no

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Resenha

Formato
2 p. A4
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AUH0237 - Urbanização e urbanismo
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre Ideal: 6º sem. / 4ª .feira
Programa: Estabelecer dados gerais sobre o precesso de Urcanização no
Brasil e sobre as principais experiências urbanísticas em cada época, bem
como os trabalhos teóricos nesse campo.
Trabalho/Forma
A. Visita com desenhos, fotos e relatório
B. 1º Prova
C. 2º Prova

Tema/ Conteúdo
A.B.C. Abordado em aula

Forma de produção
A.B.C. Individual

Prazo
A.B.C.Durante as aulas

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
4 p. A4
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PC0201 - Geometria Descritiva
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 1º sem. / 3ª.feira
Programa: Teoria das projeções; ponto, reta, plano, interseções destes
elementos, rotação, mudança de plano, perspectivas cilíndricas e cônicas,
e aplicações das perspectivas em sombras. Introdução ao CAD.
Trabalho / Forma
A. 14 exercícios (em aula)
B. 1 projeto final
Tema/ Conteúdo
A. Representação tridimensional de elementos abstratos através de
desenho a cada aula conforme os conteúdos da disciplina
B. Representação tridimensional
Forma de produção
A. Individual
B. Equipe

Prazo
A. Durante aula
B. Semestral

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Exercício de aula

Formato
1 folha A4

PTR0101 - Topografia
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 2º sem. / 5ª.feira
Programa: Conceitos fundamentais. Escalas. Medições de ângulos
e distâncias. Instrumentos topográficos. Planimetria: poligonais e
detalhes. Taqueametria. Desenho topográfico e representação do relevo.
Nivelamento. Cálculo de áreas e volumes. Locação de projetos. Estudos
sobre a planta topográfica. Projeções UTM. GPS posição geodésica por
satélite. Noções de aerofotogrametria e sensoriamento remoto.

Trabalho / Forma
A. 5 Exercícios de classe e 1 de Campo
B. 2 provas
C. Modelo em escala
Tema/ Conteúdo
A. A partir do conteúdo dado em aula
B. A partir do conteúdo dado em aula
C. Teodolito em escala reduzida
Forma de produção
A. Individual ou em grupo
B. Individual
C. Indefinido no programa obtido

Prazo
A. Durante aula
B. Durante aula
C.Fora
da
aula
(prazo
indefinido no programa)

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Exercício de aula

Formato
2 pag A4
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PTR0313 - Instalações e Equipamentos Hidráulicos I
Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Semestre ideal: 3º ou 4º sem. / 5ª.feira
Programa: Noções de Hidráulica Geral
hidrostática, hidrodinâmica, equações fundamentais, escoamento em
condutos livres e forçados, transientes hidráulicos.Instalações prediais
de água fria. Projeto, traçado e dimensionamento. Instalações prediais
de esgoto. Instalações prediais de águas pluviais. Instalações prediais de
água quente. Instalações prediais de combate a incêndio. Instalações
prediais de gás combustível. Noções sobre projetos de redes de
fornecimento de água, coleta de esgoto e drenagem urbana.
Trabalho / Forma
A. Exercícios em aula
B. 2 provas
C. 1 Projeto
Tema/ Conteúdo
A. A partir do conteúdo dado em aula, tema não especificado
B. A partir do conteúdo dado em aula
C. Residência e outros
Forma de produção
A. Individual ou grupo
B. Individual
C. Equipe

Prazo
A. Durante aula
B. Durante aula
C. 1 mês

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
1 prancha A2

PEF0522 - Mecânica dos Solos e Fundações
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 5º sem. / 5ª.feira
Programa: Mecânica dos Solos e Fundações nos projetos de arquitetura
e urbanismo. Gênese, tipo e classificação dos solos. Investigação do
subsolo. Fundações rasas e profundas. Escolha do tipo de fundações
para edifícios. Recalques. Resistência ao cisalhamento. Estruturas de
contenção. Estabilidade de taludes de corte e aterro.
Trabalho / Forma
A. 11 exercícios em aula sendo 1 em campo
B. 2 provas
Tema/ Conteúdo
A. Solos, fundações, contenções, corte e aterro (estabilidade)
B. Solos, fundações, contenções, corte e aterro (estabilidade)
Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A.B.Trabalhos em aula

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Notas de aula

Formato
caderno

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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PEF0601 - Resistência dos Materiais e Estabilidade das Construções
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 5º sem. / 2ª.feira
Programa: 1. A teoria das estruturas. Definições. As forças que atuam
sobre as estruturas. As reações de apooio. Estática dos corpos rígidos
e dos corpos elásticos. As deformações dos corpos. Tensões internas.
Esforços solicitantes. 2.As reações de apoio. Vínculos e suas reações.
Sistemas de uma só barra. Sistemas planos de mais de uma barra. 3.
Tração e compressão. Generalidades. Barras prismáticas. Variação
de comprimento. Deformações. Resistência. Fios. Arcos. 4. Flexão.
Generalidades. Histórico. Tensões internas. Deformações. Resistência.
Formas mais convenientes das seções. Flexão composta. 5. Cisalhamento
transversal. Cisalhamento longitudial. 6. Torção. Generalidades. Seções
mais convenientes.
Trabalho / Forma
A. 11 Exercícios em aula
B. 11 Exercícios em casa
C. 2 provas
D. 1 Relatório contendo texto, cálculos e fotos de maquetes.
Tema/ Conteúdo
A. B. C. Tema genérico referido ao conteúdo de aula
D. Elemento estrutural genérico, definido em aula.
Forma de produção
A. Individual ou grupo
B. Individual
C. Individual
D. Em grupo (qtd. não
definida)

Prazo
A. Durante a aula
B. 1 semana
C. Durante aula
D. 1 mês

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
10 p. A4

PEF0602 - Sistemas Estruturais I
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 6º sem. / 2ª.feira
Programa: 1- treliças. conceitos. exemplos de sistemas estruturais em
treliças. treliças isoestáticas planas. 2- vigas. flexão e corte. relação entre
q, q e m. deformações. vigas hiperestáticas em um só vão. vigas contínuas.
3- flambagem. 4- fios. generalidades. fios submetidos exclusivamente à
ação do peso próprio. empuxo e sua absorção. exemplos de estruturas
que utilizam o fio flexível. 5- arcos. generalidades. traçado do eixo do
arco. exemplos. a hiperestaticidade nos arcos. 6- pórticos.

Trabalho / Forma
A. Exercícios em aula
B. Modelo, fotos, desenhos e texto, comentários
Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo dado em aula através de temas genéricos
B. Sistema estrutural a partir de tema escolhido e desenvolvido pelo
aluno (ponte, estádio, ginásio, etc..)

Forma de produção
A. Individual
B. Equipe (6)

Prazo
A. Durante aula
B. Semestral

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
projeto

Formato
modelo
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da Estrutura

1200 mm

PEF0604 - Sistemas Estruturais II
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 7º sem. / 2ª.feira
20
0

mm

Programa: 1. Estado múltiplo de tensão. 2. Placas - Formação a partir
das grelhas. 3. Estrutura do edifício. O sistem lage, viga, pilar. 4. Cascas
- Formação a partir de arcos cruzados. Teoria de membrana. 5. Folha
poliédrica. 6. Estruturas suspensas. Cabos. 7. Treliças espaciais. 8.
Estruturas infladas.

FTOOL

Apoios calculados no ftool
diretamente nos vértices
superiores, desprezando as
pirâmides de transmissão de
carga.

m
0m

-

120

Carga
para
flecha

da

vareta

de

Dados

2

tração:
do ensaio
- tensão de ruptura = 68.87 MPa
- deformação = 0.02035 mm/mm

cm

a partir desses dados calculamos
- módulo de elasticidade = tensão/deformação = 3384 MPa

Trabalho / Forma
A. Exercícios
B. 2 provas
C. Trabalho final

compressão:
vareta de 15 cm
- média da carga de ruptura = 6.55 Kg = 0.0655 kN
- tensão de ruptura = Força/Área = 9.3 MPa

Fotos

Dimensões da base quadrada

Detalhamento do encontro

vareta de 20 cm
- média da carga de ruptura = 5.2 Kg = 0.052 kN
- tensão de ruptura = Força/Área = 7.4 Mpa

da produção

Através de tentativas e erros, encontramos a carga de 0.1 kN, que gera
uma flecha de aproximadamente 2 cm (deslocamento vertical Dy =
19.1mm).
0.1 kN equivale aproximadamente a 10 Kg
Esta carga resulta em forças normais máximas de 0.2 kN nas varetas do
centro da estrutura, sendo positiva (tração) em baixo e negativa
(compressão) em cima.
Segundo a tensão de ruptura de tração o material resiste, porém
considerando a tensão de ruptura de compressão a estrutura se rompe,
mesmo havendo duas varetas na parte superior (0.2 kN > 2 x 0.0655 kN).
Portanto, teoricamente, a estrutura não atingirá o deslocamento de 2 cm,
pois ela se romperá por compressão antes.

da produção

Forma de produção
A. Individual
B. Individual
C. Equipe (até 4)

Fotos

Tema/ Conteúdo
A. B. Genéricos a partir do conteúdo dado em aula
C. (indefinido no programa obtido)
dimensões eixo a eixo (mm)
dimensões das peças (mm)

Prazo
A. 1 semana
B. Durante aula
C. Semestral

5

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
Caderno A4, 9 p.
6

PEF0605 - Estruturas de Concreto Armado
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 8º sem. / 2ª.feira
Programa: 1- O concreto armado. Natureza. Histórico. 2- Propriedades
dos materiais. O concreto. O aço. Comportamento do concreto
armado. 3- Compressão. Flambagem. Dimensionamento. 4- Tração.
Tirantes. Dimensionamento. 5- Flexão simples. Dimensionamento. 6Força cortante. Dimensionamento. 7- Flexo-compressão. 8- Concreto
protendido.






            
           

            
              

          

              
              



Trabalho / Forma
A. 2 provas
B. Trabalho
Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo dado em aula
B. Não definido no programa obtido
Forma de produção
A. Individual
B. Equipe (3)

           
          





           

            



       
            
 

            




Prazo
A. Durante aula
B. Semestral









Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
Caderno A4, 2 p.
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7

8

MAT0132 - Cálculo para Arquitetura
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 2

Semestre ideal: 1°
Programa: 1. Números reais: desigualdade e completividade. 2.
Funções, derivadas e integrais; limites, integral definida. 3. Regra
da cadeia. Funções inversíveis. Funções trigonométricas. Funções e
. 4. Aplicações das derivadas: máximos e mínimos locais; sentido de
concavidade e pontos de inflexão. O teorema do valor médio. Fórmula
de Taylor. 5. Integrais indefinidas. Técnicas de integração. Aplicações da
integral definida: comprimento de arco, volumes, áreas de superfícies
de revolução, momentos e centros de massa. Integrais impróprias.
Integrabilidade de funções contínuas. Curvas planas, representação
paramétrica. Regra de l’Hospital. Equações diferenciais de 1 ordem,
lineares de 2 ordem com coeficientes constantes. Aplicações. Funções
de duas variáveis: derivadas parciais,
derivada direcional. Regra da cadeia. Superfícies e sólidos no R3.
Trabalho / Forma
A. Não encontrado
Tema/ Conteúdo
A. Não encontrado
Prazo
A. Não encontrado

Forma de produção
A. Não encontrado

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Anotação de aula

Formato
folha A4

AUT0182 - Construção do Edifício I
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 1º sem. / 3ª.feira
Programa: Estimular pela observação da natureza, a reflexão sobre
estrutura e construção, como suporte para discutir a transformação
do espaço através da arquitetura e do urbanismo. A base é a evolução
histórica das construções e o impacto dos novos materiais e técnicas
construtivas. Apresentação de materiais, começando por aqueles mais
próximos ao seu estado natural, chegando àqueles que requerem elevado
grau de processamento. Pedra, terra, adobe, taipa, solocimento, tijolo,
blocos cerâmicos, agregados, aglomerantes, argamassas, concreto in
loco e premoldado. Desempenho, construtibilidade, segurança no
trabalho.
Aulas teóricas; atividades práticas de experimentação, projeto e
construção de modelos no canteiro experimental. Visitas técnicas a
obras e/ou a indústrias de materiais de construção.
Trabalho / Forma
A. 1 Seminário
B. 1 Modelo construído na escala 1:20: desenho e relatório (fotos
cálculos e processo)
Tema/ Conteúdo
A. Capítulo do livro “Dez livros de arquitetura” de Vitrúvio
B. Cúpula catenária
Forma de produção
A. Equipe (até 10)
B. Equipe (até 7)

Prazo
A. 1 mês
B. 20 dias

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
Caderno A4, 15 p.
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AUT0184 - Construção do Edifício II
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 2º sem. / 2ª.feira
Programa: Construção com técnicas convencionais; racionalização;
técnicas construtivas com componentes pré-fabricados e construção
industrializada. Materiais e respectivas técnicas de construção: cerâmica
armada; concreto armado, ferrocimento; madeira; aço. Outros materiais:
alumínio; cobre; aço inoxidável; latão; Estudo das primeiras etapas
da construção de edificações de pequeno porte: serviços preliminares
e canteiro; etapas da obra, relação entre os custos admitidos e os
resultados na organização da produção.
Trabalho / Forma
A. 1 Relatório de pesquisa (bibliografia e obra visitada)
B. 1 peça construída acompanhada dos desenhos do projeto e relatório
crítico do processo e da participação no curso
Tema/ Conteúdo
A.Técnica construtiva de acordo com a escolha do grupo (ferro-cimento,
argamassa armada, alvenaria ou painéis de tijolos).
B.Técnica construtiva (idem acima) de acordo com a escolha do aluno
executada dentro dos limites de 1mX1mX1m
Forma de produção
A. Individual
B. Em grupo (7 ou 8)

Prazo
A. Semestral
B. 2 meses

Imagem selecionada (antiga AUT-154)
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
Caderno A4, 8 p.

AUT0186 - Construção do Edifício III
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 3º sem. / 2ª.feira
Programa: Interação entre o projeto arquitetônico, os complementares,
e a construtibilidade dos componentes do edifício: terrapleno/
sondagem, estrutura, cobertura e vedos. Conhecimentos quanto ao
uso, desempenho e detalhamento dos materiais, técnicas e tecnologias
construtivas tradicionais e de vanguarda, ligados aos componentes/
elementos dos edifícios, associando suas funções à relação com a
melhoria da qualidade numa relação custo x benefício adequada.
Trabalho / Forma
A. Conjunto de desenhos e memorial descritivo
B. Relatório de cálculo.
C. Relatório de análise a partir de desenhos técnicos de projeto
escolhido
D. Relatório de cálculo e desenho.
E. 1 Prova
Tema/ Conteúdo
A. O edifício FAUUSP: elementos / componentes, técnicas construtivas
e materiais empregados
B. Estrutura em concreto armado (especificada em aula): prédimensionamento.
C. Edifício residencial de múltiplos andares ou residência térrea de médio
ou alto padrão. Avaliação de desempenho,: técnicas e materiais a partir
de desenhos de arquitetura, de fundações e fôrma do pav. tipo.
D. Cobertura (especificada em aula), pré dimensionamento.
E. Conteúdo dado em aula
Prazo
Forma de produção
A. 1 mês
A. Individual
B. 1 dia
B. Individual
C. 40 dias
C. Grupo (1 a 3)
D. 1 dia
D. Individual
E. Durante aula
E. Individual

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
Caderno A4, 11 p.
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AUT0188 - Construção do Edifício IV



Créditos Aula: 4



Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 2º sem. / 4ª.feira
Programa: Interação entre os projetos arquitetônicos e os projetos
complementares: instalações hidro-sanitárias, redes de dados e voz,
eletro-mecânicas (elevadores, escadas rolantes, monta cargas) sistemas
de climatização artificial e sistemas de proteção contra incêndio
na execução de serviços e obras para a construção de edifício. Uso
e desempenho dos materiais, técnicas e tecnologias construtivas
tradicionais e de vanguarda, ligadas às instalações e componentes dos
edifícios, associando suas funções à melhoria da qualidade dentro de
uma relação custo x benefício adequada.

Totalmente subterrânea, a rede elétrica do
empreendimento conta com entrada de dupla
alimentação de energia distribuída para três
subestações - duas no primeiro subsolo e uma no 28º
andar. A tensão da rede é de 34,5 kV, a demanda
máxima solicitada 4,2 MVA e a carga instalada 9,5
MVA. O projeto possui, ao todo, cerca de 768 mil
metros de cabos instalados. Para regular o consumo,
todos os andares contam com seus próprios
medidores e distribuidores.
Além disso, há um sistema de geração própria
de energia através de três geradores, de 2 mil KVA
cada, funcionando em paralelo e automaticamente,
com autonomia de 10 dias de funcionamento em caso
de interrupção no fornecimento da concessionária. Nos
picos de consumo, das 17h30 às 20h30, o sistema
ainda pode entrar em paralelismo momentâneo. Assim, além de aliviar a demanda
para a concessionária, a empresa também economiza, porque a energia
disponibilizada custa mais caro nos picos.
Todos os sistemas elétricos - de média e baixa tensão - têm proteções magnéticas,
térmicas e contra curto-circuito. Nos circuitos de baixa tensão, foi implantado o modelo fugaterra contra contatos acidentais. Um dispositivo desliga a transmissão sob qualquer forma de
contato alheio ao circuito. Para os painéis de média tensão, existem as proteções contra arco,
específicas para o sistema.



Trabalho / Forma
A. Projeto a partir de obra escolhida pelo grupo e referendada pelos
professores.
Tema/ Conteúdo
A. Projetos complementares e de instalações de edifício de escritórios
com elevadores, mínimo 05 pavimentos e 01 sub-solo
Forma de produção
A. Equipe de até 5
alunos

Prazo
A. Trabalho semestral

O conjunto hidráulico é subdividido em
água fria, águas pluviais, esgoto, dreno,
hidrantes e sprinklers. As tubulações de água
fria são de cobre e de aço inox, dada a
resistência mecânica e vida útil desses
materiais. Para o armazenamento da água fria,
há quatro reservatórios, dois localizados no 3º
subsolo e mais dois no 28º pavimento. Juntas,
as caixas d’água superiores armazenam cerca
de 950 m³. Esse volume abastece sanitários,
ar-condicionado, reserva de incêndio, cozinha e
refeitório. Também por ser mais durável e requerer menor empenho em manutenção,
a rede de esgoto e águas pluviais foi toda estruturada em ferro fundido. A tubulação
pluvial ainda é dotada de mecanismo de armazenagem que dispensa as águas da
chuva gradativamente na rede pública.
O controle dos programas verificadores dos níveis de reservatórios é feito por
supervisão predial, assim como o das bombas de recalque - para averiguação das
condições de funcionamento e defeito - e das tubulações de águas pluviais,
monitoradas contra entupimento de redes. As salas de controle predial, subestação de
entrada de energia e salas de segurança contam com sensores de inundação em
pontos determinados. Periodicamente, de cerca de três em três meses, devem ser

7

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
Caderno A4, 12 p.

AUT0190 - Construção do Edifício V
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 5º sem. / 3ª.feira
Programa: Interação entre os projetos arquitetônicos e complementares,
os revestimentos e pisos internos e externos e a execução de serviços
e obras para a construção e detalhamento de edifícios nas suas
várias categorias de uso. Uso e desempenho dos materiais, técnicas
e tecnologias construtivas tradicionais e de vanguarda, ligados aos
componentes / elementos dos edifícios, associando suas funções à
relação com a melhoria da qualidade dentro de um custo x benefício
necessário e compatível. Vãos: madeira, aço e alumino. Paramentos:
argamassas, cerâmicas, pedra e cobre. Pavimentos: metal e vinil/epoxi.
Trabalho / Forma
A. 1 Prova
B. Desenho técnico de detalhe na escala 1:2 ou 1:5
Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo dado em aula (vãos, paramentos e pavimentos)
B. Um detalhe construtivo escolhido pelo aluno
Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A. Durante aula
B. Semestral
Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Exercício

Formato
6 p. A4
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AUT0192 - Infra-estrutura Urbana e Meio Ambiente






Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 6º sem. / 5ª.feira
Programa: Tecnologia dos sistemas de Infra-estrutura urbana; interações
destes com o ambiente construído; desempenho dos sistemas de infraestrutura de saneamento, drenagem e sistema viário em diferentes
situações urbanas, para escolha entre alternativas de conexão a redes
existentes ou desenvolvimento de sistemas locais autônomos. Emprego
de medidas não estruturais de controle sobre uso e ocupação do solo e
normas para projeto de edificação com uso racional dos recursos hídricos
e controle de inundações. Fundamentar uma atitude pró-ativa do
arquiteto / urbanista através de alternativas integradas e não meramente
reativa, no atendimento de normas e procedimentos setoriais.


A Represa Billings ocupa 75,82 km2 da área total do município de São
Bernardo do Campo e é constituída pelo represamento das águas do Rio
Grande e seus afluentes e das águas da Bacia do Rio das Pedras em sua parte
do planalto.
Nas últimas décadas, ela sofreu um processo de ocupação que vem se
estendendo até os dias de hoje. O mesmo fenômeno ocorreu em outras cidades,
inclusive em São Paulo. O município se tornou um grande pólo industrial
atraindo trabalhadores de diversas regiões, em decorrência disso foram se
criando novos bairros. Já no final da década de 80 e 90 do século passado
houve uma expansão em direção à represa, onde os lotes clandestinos eram
mais baratos.
No município de São Paulo, que ocupa 19% do território da metrópole e comporta
mais de 60% de sua população, a taxa de crescimento populacional entre 1991 e 1996 foi de
0,4%, inferior ao da própria região metropolitana, que não chegou a 2%. O acréscimo
populacional do município neste período foi de 228 mil pessoas. Desses, 166 mil estão nas
porções paulistas das bacias da Billings e da Guarapiranga, ou seja, mais de 70% do aumento
da população do município ocorreu dentro de área de proteção aos mananciais.
Fonte: Censo

Não é necessário citar que a especulação
imobiliária e o poder público ajudaram neste
processo de invasão dos mananciais. Os
governos municipais agiram segundo interesses
políticos e privados ou às vezes, ignoraram as
invasões que aconteciam. Não prevendo os
futuros problemas que iriam assolar a população.
Mais tarde, muitos desses bairros novos
exigiriam uma infra-estrutura para sua população,
e assim estimulavam cada vez mais a ocupação
da área. Uma estrada poderia ser o novo eixo de
irradiação de novas moradias.
Foto de satelite da
Porém, o fato dessa ocupação ser
represa, a linha
“permitida” não é o principal agrave, algumas
branca
delimita
habitações são impróprias. São feitas de
Sao Bernardo do
Campo
alvenaria precária ou apenas chapas de
compensado, sem nenhum conforto. E muitas
casas nem têm sistema de esgoto, lançando o
escopo diretamente nos córregos a céu aberto,
cujo destino é a represa.




TRECHO 3
Capacidade




A solução deste problema
não é só barrar a ocupação que
acontece, mas resolver o problema
de contaminação da água e
principalmente o dilema das
enchentes que dificultam ainda mais
a vida dessa população carente. Nos
últimos anos, percebeu-se que não
era possível retirar totalmente essas
pessoas da região de proteção a
mananciais, pois a ocupação se
mostrava consolidada e irreversível.
Então, o que se procura é criar
instrumentos para evitar futuras
invasões, introduzir um programa de
reurbanização da área e quando necessário um remanejamento das moradias,
visando sempre evitar o agravamento do problema da represa.
Um dos instrumentos que podem ser acionados é a criação de um plano
diretor e leis eficazes para a conservação ambiental. Como nosso trabalho
consiste em tentar resolver o problema de um bairro da região, pesquisamos
alguns itens contidos no plano diretor de São Bernardo do Campo a respeito da
ocupação nos cursos d’água e na represa:
Sobre a questão do parcelamento do solo, foram criadas zonas de
interesse ambiental nas áreas ao longo dos rios, lagos, represas e nascentes.
O artigo 51 da Lei 5197 instaura que ao longo dos cursos d'água
lindeiros e/ou internos do terreno, toda e qualquer construção dever respeitar
aos seguintes recuos:
I - quando se tratar de rio ou córrego de divisa com outro município, a faixa será de
25,00m (vinte e cinco metros) medidos a partir do eixo retificado;
II - nos demais rios ou córregos, a faixa será de 15,00m (quinze metros) de cada lado,
medidos a partir do eixo retificado; e
III - quando se tratar da Represa Billings, a faixa será de 50,00m (cinqüenta metros)
medidas a partir da cota 747, exceto quando se tratar de coberturas para abrigo de embarcações,
desde que essas sejam desmontáveis e com área máxima de 50,00m (cinqüenta metros).
§ 1º. Nas demais vertentes, para onde não houver projeto da Prefeitura, a faixa
será de 6,00m (seis metros) de largura para cada lado do talvegue.
§ 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II deste artigo, se a retificação tiver sido
objeto de convênio ou planejada pela Prefeitura, a faixa longitudinal obedecer o traçado
constante do plano de retificação.

O artigo.52 tenta barrar um super-aproveitamento dos lotes:
A área não edificada do terreno, restante do cálculo dos coeficientes
de ocupação não poder ser utilizada, em hipótese alguma, para qualquer tipo de




TRECHO 27
(via principal)

0,3

Seção da sarjeta

Capacidade

(via principal)

0,03

Trabalho / Forma
A. 8 Exercícios específicos
B. 4 Projetos integrados

0,03x 0,3
Rh = Am = ___2___
Pm
0,03+0,3

0,3
= 4,5x 10 –3 = 0,0136 m
0,33

Extensão do trecho = 280 m
Diferença de cotas = 779 – 759 = 20 m
I (declividade longitudinal da via) = 20 = 0,07 m/m
280
V= 1 x Rh2/3 x I 1/2 = 1 x 0,0136 2/3 x 0,07 1/2= 1,006 m/s
n
0,015

Rh= 0,0136
Am = 4,5x10-3 (2) = 9x 10 –3 m
Extensão= 23m
Cota: 762-747=15m
I = 15 = 0,652 m/m
23
V= _1_ x 0,0136 2/3x 0,6521/2 = 3,067 m/s
0,015
Q ca = 9x 10 –3 x 3,067= 0,02760 m3/s= 27 l/s
Contribuição

Q ca = A.V = 0,009 x 1,006 = 9 l/s

Tema/ Conteúdo
A. Abastecimento e reservação; vazões e traçado preliminar de rede
coletora de esgoto; saneamento integrado; escoamento superficial;
escoamento superficial e microdrenagem; dispositivos de manejo de
resíduos; sistemas de transporte metropolitano e malha viária estrutural;
traçado viário, circulação e transportes.
B. Soluções integradas dos temas acima, situações concretas também
definidas em aula.
Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A. Durante aula
B. Durante 4 aulas

Contribuição
A contribuição= 14301 m2
Comparando a proporção da área contribuinte para o trecho 3 com a área
contribuinte total, obteve-se a vazão contribuinte para o trecho.
Ac = 0,046
At
Q 3 = 0,046 x 1990 = 91,54 l/s
Q3 – Q ca = 91,54 –9 = 82,54 l/s

A contribuição= 12278 m2
Ac = 0,039
At
Q27= 0,039 x 1990
Q27= 77,61 l/s
Q27 –Q ca= 50,61 l/s ( 1 boca de lobo)
No projeto estudado: 6 bocas

TRECHO 19
Capacidade

Considerando –se a capacidade de engolimento da boca de lobo: 60 l/s
82,54 l/s = 1, 37 ( 2 bocas de lobo)
60
No projeto estudado foram estabelecidas 8 bocas de lobo.

(via secundária)

Largura da via =5m
A=12,0385
B=4,9622
Extensão= 32m
Diferença de cota: 1m
I = 1 = 0,031 m/m
32
V= A x I1/2 = 2, 128 m/s
Q ca = B x I1/2 = 0,8736 m3/s= 873,6 l/s

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
14 p. A4

AUT0258 - Conforto Ambiental I - Fundamentos
Créditos Aula: 2
Créditos Trabalho: 1
Semestre ideal: 1º sem. / 2ª.feira
Programa: Introdução aos conceitos de Conforto Ambiental e de
Eficiência Energética. Sensibilização por meio de Medidas de campo.
Percepção do ambiente quanto aos aspectos dimensionais, térmicos,
acústicos e visuais. Exigências humanas e normativas de Conforto
Ambiental. Conceituação geral, terminologia e grandezas físicas. Noções
de geometria solar.
Trabalho / Forma
A. 1 Relatório de avaliação da organização funcional dos espaços,
medidas de campo, experimentos de geometria solar.
B. 1 Texto sobre o seminário feito pelo aluno.
C. 1 Relatório de proposição a partir do item A.
D. Anotações com comentários sobre conforto nas Pranchas do projeto
de outra disciplina (AUP 608).
E. Projeto (a partir do mesmo da AUP 608) revisto a partir dos conceitos
do curso.
Tema/ Conteúdo
A. Quatro espaços, sendo dois internos e dois externos (dois bons e
dois ruins)
B. Referência de projeto escolhido pelo aluno.
C. Os mesmos quatro espaços, incorporando os conceitos apresentados
na disciplina
D. Conforto térmico, acústico e luminoso na cidade.
E. Projeto feito na discipl. AUP-608 (p.ex. livraria na entrada da USP)
Agregando conceitos apresentados na disciplina
Forma de produção
A. Equipe (4)
B. Equipe (4)
C. Equipe (4)
D. Equipe (10)
E. Individual

Prazo
A. 15 dias
B. 40 dias
C. 1 mês
D. Durante aula
E. Durante aula

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Exercício de aula

Formato
1 folha A4

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUT0260 - Conforto Ambiental 2 - Ergonomia
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 2º sem. / 3ª.feira
Programa: A ergonomia e dos fatores humanos no dimensionamento
e no arranjo do ambiente construído; a percepção do impacto das
características físicas e psicológicas do ambiente sobre o desempenho, a
satisfação e a segurança do usuário.
Trabalho / Forma
A. Questionário, desenhos e planilha de tabulação
B. Textos e ilustrações
C. Textos e ilustrações
D. 3 Projetos
Tema/ Conteúdo
A. Conjunto Habitacional do Gato. A família moradora da unidade, seus
hábitos e atividades; dimensões, ambientes, mobiliário e equipamentos
B. Relações entre as medidas do corpo humano com o dimensionamento
do Conjunto Habitacional do Gato:
C. Cozinha, área de serviço e banheiro de edifícios na Avenida Paulista e
Avenida Consolação: pesquisa e análise
D. Mobiliário e equipamentos para 3 tipologias habitacionais do
Conjunto Habitacional do Gato
Forma de produção
A. Equipe (3)
B. Individual
C. Individual
D. Equipe (até 3)

Prazo
A. B. juntos: 1 mês
C. 3 semanas
D. 1 mês

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
30 pag A4

AUT0262 - Conforto Ambiental 3 - Iluminação
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 4º sem. / 2ª.feira
Programa: Luz e Arquitetura. Geometria da Insolação. Iluminação
Natural - Sistemas, Aplicação e Dimensionamento. Iluminação Artificial
- Sistemas, Aplicação e Dimensionamento. Integração dos Sistemas de
Iluminação Natural e Artificial.
Trabalho / Forma
A. 3 trabalhos
B. Exercícios (qtde. indefinida)
Tema/ Conteúdo
A. Genérico relativo ao conteúdo do curso
B. Genéricos: conteúdo de cada aula.
Forma de produção
A. B. Individual e/
ou em Equipe, não
especificado
no
programa obtido.

Prazo
A. Semestre
B. Durante aula

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
12 p. A4

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUT0264 - Conforto Ambiental IV - Térmica
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 1

Semestre Ideal: 6º sem. / 2ª.feira
Programa: Clima. Arquitetura e Clima. Desempenho Térmico e
Eficiência Energética das Edificações. Concepção de projeto com
enfoque no conforto térmico e aplicação de ferramentas para avaliação
de desempenho: estudo de materiais, tratamento da envoltória e do
entorno das edificações.
Trabalho / Forma
A. Exercícios
B. Provas
C. Trabalho em grupo

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo dado em aula
B. Conteúdo dado em aula
C. Atelier de Projeto
Forma de produção
A. Individual
B. Individual
C. Equipe

Prazo
A. Durante a aula
B. Durante a aula
C. Não mencionado

AUT0266 - Conforto Ambiental V - Acústica
Créditos Aula: 2

Formato
4 p. A4

Créditos Trabalho: 1









Semestre ideal: 6º sem. / 3ª.feira

Programa: Acústica das Edificações e do ambiente urbano: Sons, ruídos,
vibrações nos edifícios e os princípios básicos de projeto e aplicação de
materiais isolantes e absorventes acústicos.



Trabalho / Forma
A. 8 exercícios (medições, cálculos, etc.)
B. 1 seminário (preparação)


















Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo dado em aula:
B. Recintos de edifícios residenciais, de escritórios, de hospitais, escolas
e afins.













 


 

Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A. Durante aula
B. Primeiras dez semanas do
curso










Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
15 slides de Powerpoint

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUT0268 - Conforto Ambiental 6 - Integradas

Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 7º sem. / 3ª.feira

Programa: Desenvolvimento de projeto como síntese das 5 disciplinas
básicas de conforto aplicando simultaneamente todos os conceitos e
teorias aprendidos, hierarquizando e compatibilizando as soluções e
considerando tanto os aspectos relativos ao urbano como ao edifício.
Trabalho / Forma
A. 2 pranchas: croquis, plantas, cortes e fotos de um projeto escolhido;
dados climáticos e análise de desempenho ambiental.
B. 5 pranchas: Descrição e desenhos de observação da área ou fotos;
projeto com análise de insolação; diagnóstico climático e de resultados
com desenhos e cálculos.
Tema/ Conteúdo
A. Pesquisa de projeto de albergue com características similares a um
programa para esse fim estabelecido pelo grupo.
B. Albergue Estudantil em terreno apresentado pela disciplina. São
disponibilizadas cinco opções em cidades brasileiras com climas
diferentes.
Forma de produção
A. Equipe (até 5)
B. Equipe (até 5)

Prazo
A. 1 mês
B. 3 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
11 folhas A3

AUT0510 - Geometria Aplicada à Produção Arquitetônica
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 1º sem. / 5ª.feira

Programa: Desenvolve o raciocínio espacial e a compreensão dos
meios de expressão e representação gráfica em arquitetura. Estuda os
fundamentos da geometria aplicada à organização tridimensional do
espaço. Propicia, de modo sistemático e específico, o desenvolvimento
da capacidade de organizar graficamente o pensamento visual e
habilidade de desenhar.
Trabalho / Forma
A. 10 Exercícios de desenho em aula
Tema/ Conteúdo
A. Representação Gráfica: ex. parede de blocos, uma casa, um terreno,
figuras geométricas e perspectivas.
Forma de produção
A. Individual

Prazo
A. Durante aula

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Exercicio de aula

Formato
2 folhas A3

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUT0512 - Desenho Arquitetônico
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 2º sem. / 3ª.feira
Programa: Formas de representação gráfica do desenho técnico da
arquitetura. Introduz os meios de representação gráfica nas diferentes
escalas, especificidades e finalidades. Os desenhos como um conjunto
de elementos articulados; o desenho da idéia para o da execução física;
normas.
Trabalho / Forma
A. Exercícios de desenho (conjuntos) em aula
Tema/ Conteúdo
A. Obras de arquitetura significativas.
Forma de produção
A. Individual

Prazo
A. Durante aula

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Exercício

Formato
3 pranchas A1

AUT0514 - Computação Gráfica
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 2

Semestre ideal: 3º ou 4º sem. / 5ª.feira
Programa: Introdução ao uso do computador como ferramenta de
desenho geométrico e técnico, em especial de projeto de arquitetura.
Representação de elementos de projeto e sua apresentação por
meio da computação gráfica. Controle de projeto; organização,
arquivo, recuperação e manipulação de dados; criação; propriedades,
documentação e plotagem.
Trabalho / Forma
A. Exercícios de ferramental do AUTO CAD (AutoDesk)
Tema/ Conteúdo
A. Ex. abecedário, azulejo, bandeiras do pintor Volpi, residência,
sólidos.
Forma de produção
A. Individual

Prazo
A. 10 a 15 dias cada

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Exercício

Formato
prancha A4

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUT0516 - Estatística Aplicada
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 5º sem. / 3ª.feira
Programa: Noções básicas de estatística, para aplicação de técnicas
quantitativas no planejamento urbano e regional e na arquitetura. Associa
aos conceitos teóricos exercícios aplicados que visam à elaboração de
pesquisa de campo ou estudo de caso, com ênfase na interpretação
estatística dos resultados relacionada a parâmetros qualitativos
vinculados ao objeto de trabalho. Introduz noções preliminares de
informática através da utilização de programa computacional aplicado à
resolução dos exercícios propostos.
Trabalho / Forma
A. 3 relatórios de exercícios (Pesquisa, sistematização, cálculo, tabelas,
histogramas e análise)
Tema/ Conteúdo
A. Estatística Básica, Indicadores estatísticos (sociais), análise de
regressão. Pesquisa a partir de dados do SEADE. Objeto dos exercícios
especificados em aula.
Forma de produção
A. Equipe (3)

Prazo
A. 15 dias cada
Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Análise

Formato
20 p. A4

AUT0518 - Projeto dos Custos
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 7º sem. / 5ª.feira
Programa: Custos da produção do espaço construído. Gestão de
empreendimentos da Construção Civil nacional dentro do mercado
imobiliário urbano contemporâneo; instrumentos teóricos e práticos de
controle de custos durante a elaboração dos projetos.
Edificações e urbanização; conjuntos habitacionais; construção
civil brasileira; habitação popular em São Paulo; renda familiar e
endividamento com habitação; programas econômicos e o projeto.
Trabalho / Forma
A. 7 exercícios: 1)critérios; 2)endividamento, 3), 4), 5) e 6) intervenções
em projetos; 7) seminário final
Tema/ Conteúdo
A. Habitação
Forma de produção
A. Equipe (7 a 10)

Prazo
A. Durante aula
1o ano da disciplina
(em andamento)

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUT0520 - Prática Profissional e Organização do Trabalho
Créditos Aula: 2

Apresentação do projeto: recuos, águas pluviais, iluminação, ventilação
Recuos

Créditos Trabalho: 0

seção 10.1 do Código de Obras:
“edificações, c/ altura superior a 9,00m:
afastamento mínimo de 3,00m”
no projeto: altura de 10,75 m e recuos
superiores a 3 m (fachada 6m, lateral
direita 5 m, lateral esquerda e fundo 3m)
Águas pluviais
seção 10.1.5 do Código de Obras: 15% da
área do terreno livre de pavimentação ou
construção
no projeto: total de 147,61 m2 de área p/
captação de águas, metragem mais alta do
que o exigido por lei (15%, nesse caso,
resultaria em apenas 138,97 m2 de área não
pavimentada).

Semestre ideal: 9º sem. / 5ª.feira
Programa: Organização do trabalho nos diversos modos de atuação
profissional. Legislação vigente que rege essa atuação e que determina
a produção dos espaços construídos.
Histórico, instituições, mercado de trabalho, entidades representativas,
política ambiental, remuneração, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Lei
de Zoneamento.
Trabalho/ Forma
A.2 provas

Iluminação e ventilação dos
compartimentos
Seção 11.A do Código de Obras
classificação dos compartimentos do projeto:
categorias “B”(salas e consultórios – locais de
trabalho) e “D” (depósitos e sanitários). Todos
os dados de área dos compartimentos,
iluminação e ventilação foram calculados no
projeto, assegurando os parâmetros definidos
pela legislação (tabela na folha 2/3).

Apresentação do projeto: conclusão

Tema/ Conteúdo
A. Conteúdo do programa dado em aula
Forma de produção
A. Individual

Preocupação com o respeito à legislação
vigente (recuos obrigatórios, normas de
quantificação e dimensionamento de escadas,
rampas e circulação, estacionamentos,
ventilação, iluminação, entre outros itens).
Pouca preocupação com inovações ou
transformações do espaço criado. Os
parâmetros colocados pela legislação parecem
determinantes do projeto, e não bases para a
criação.

Prazo
A. Durante aula

Potencialidades da legislação: pode trazer
concisão, organicidade e racionalidade para o
espaço (vide circulação, blocos sanitários). A
legislação edilícia e urbanística, apesar de
colocarem limitações quanto à forma e
distribuição dos usos do edifício, estabelecem
parâmetros baseados na racionalidade e no
pensamento sobre a ordenação da cidade como
um todo, viabilizando a relação entre diferentes
interesses e possibilitando a convivência urbana

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Relatório

Formato
6 slides de Powerpoint

AUT0557 - Técnicas para o planejamento urbano e regional
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: Semestre não especifico
Programa: Estuda o trabalho do arquiteto enquanto profissional
inserido na sociedade. Para tanto enfoca a organização da atividade
do arquiteto e do urbanista em seus diferentes modos de atuação
profissional, refletindo sobre a legislação vigente que a organiza e que
interfere na produção dos espaços construídos.
Trabalho/ Forma
A. Seminário
B. Trabalho Prático
C. Prova

Tema/ Conteúdo
A. Sobre os textos selecionados
B.Desenvolvimento em 8 aulas práticas
C.Sobre os trabalhos desenvolvidos

Forma de produção
A. Individual
B. Equipe
C. Individual

Prazo
A.B.C. Durante a aula
Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
3 pranchas A3
12 p. A4

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUT0571 - Desenho de Observação
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: Semestre não especificado
Programa: Desenvolvimento do programa em quatro blocos que
privilegiam as situações de desenho: 1.Objetos, 2.Corpo humano,
3.Paisagem e 4.Escala Humana. Modos de visão e técnicas de
representação. Observação e percepação de objetos, de paisagens e
do corpo humano. Representação empírica perspéctiva. Representação
do espaço Desenho e expressão gráfica. Detalhes, esboço, escalas e
temporalidade. Matéria e desenho Linhas e manchas. Luz e sombras.
Espaço negativo, fundo e figura.
Trabalho/ Forma
A. Desenhos

Tema/ Conteúdo
A. Desenho de paisagem, objetos, modelo vivo

Forma de produção
A. Individual

Prazo
A. Durante aula

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Desenho

Formato
Carvão sobre sulfite A3

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUP0608 - Fundamentos de Projeto
Créditos Aula: 16

Créditos Trabalho: 2

Semestre ideal: 1º sem. / 2ª, 3ª 5ª e 6ª feira
Programa: Objetiva fornecer ao aluno fundamentos conceituais
e metodológicos, que possibilitem a criação de um embasamento
teórico-prático, necessário ao desenvolvimento de trabalhos de projeto,
nos seus diferentes níveis de abordagem das áreas de conhecimento
desenvolvidas no Departamento de Projeto, ou sejam a Arquitetura do
Edifício, o Planejamento Físico e Territorial, o Paisagismo nas suas escalas
urbana e ambiental, o Desenho Industrial e a Programação Visual.
Trabalho/ Forma
A. Desenhos de observação. Caderno espiralado contendo 20 desenhos
B. 20 desenhos de cada percurso alusivos aos trajetos síntese em
perspectivas seriadas
C. desenhos das projeções horizontal e vertical, (tamanho A3, na escala
1:200) 5 desenhos de perspectiva externas e internas e 4 fotos do
modelo tridimensional e “desenhos” e estudos desenvolvidos.
D. Projeto: (Croquis, desenhos de implantação, Fotos do modelo
tridimensional, Síntese com avanço dos estudos anteriores; Implantação
com áreas externas e internas na escala 1:200; Cortes longitudinal e
transversal na escala 1:200; Elevações (mínimo 2) na escala 1:200;
Perspectivas externa e interna.
E1. Registros (desenhos, fotos dos locais, croquis e anotações)
representados em forma de rolo (A0 alongado), contendo os perfis
longitudinais das rotas de cada lado do percurso, rebatidos em relação
a um eixo central imaginário, na escala horizontal de 1:5000. A escala
vertical poderá ser de 1:500 ou aquela que o aluno considera mais
adequada para expressar suas impressões.
E2. Levantamento de quadra e sua representação: em planta na escala
1:2000 com o uso de cada edificação e em perspectiva axonométrica.
Entrevistas com 10 pessoas, (conforme modelo de questionário) e
tabulação dos dados.
F. Exposição dos trabalhos desenvolvidos.
Tema/ Conteúdo
A. Modelo vivo
B. Percepção ambiental: o desenho da paisagem urbana no Centro
histórico da cidade de São Paulo
C. Configuração espacial e volumétrica, investigação volumétrica através
do modelo
D. Estúdio de arquitetura - concepção espacial de edificação e da sua
relação com o entorno.
E1. leitura e interpretação do espaço urbano (percursos radial com
origem no centro de São Paulo)
E2. Quadras contíguas junto aos trechos dos percursos indicados,
(diversidade da sua topografia, vegetação, tipologia das edificações,
uso das edificações, existência de espaços livres, sistema viário) relação
desta área com a cidade, com relação às diversas atividades urbanas.
F. Trabalhos desenvolvidos

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
1. Exercicio
2. Projeto

Formato
1. 01 folha A3
2. 08 prancha A3
01 maquete

OBS: Disciplina com professores de todos os grupos.

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUP0146 - Arquitetura - Projeto II
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 2º sem. / 4ª.feira
Programa: Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado,
por exemplo, em tema como pequenas escolas, pré-escola, pré-primário.
Trabalho/ Forma
A. 1 Modelo tridimensional na escala 1:100 (fotos e desenhos das projeções horizontal e vertical, dois cortes e perspectivas)
B. 1 Projeto em escala 1:250 e fotografias do modelo
Tema/ Conteúdo
A. Edificação (sem função) a partir da decomposição de 1 paralelepípedo
B. Posto de saúde anexo a um centro cultural em terreno determinado
pelos professores
Forma de produção
A. Individual
B. Individual

Prazo
A. 1 mês
B. 3 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
07 prancha A2
01 maquete

AUP0148 - Arquitetura - Projeto III
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 1

Semestre Ideal: 3º sem. / 4ª feira
Programa: Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado,
por exemplo, em temas como centros culturais e esportivos de porte
médio.
Trabalho/ Forma
A. Projeto Inicial: Pranchas e/ou modelos ocupando livremente espaço
determinado nos estúdio, arquivos digitais inseridos em site específico.
B. Projeto: (desenhos em escala. e modelo).
Tema/ Conteúdo
A. Áreas urbanas e edificações públicas na cidade de São Paulo (Exs.
Cratera de Colônia e Foz do Tamanduateí)
B. Clube da juventude na Rua dos Italianos no Bom Retiro.
Forma de produção
A. Equipe (até 10)
B. Individual

Prazo
A. 3 semanas
B. 3 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
07 pranchas A2
01 maquete

1. REFLEXÃO/ 1.1. TEMPO, aluno |
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AUP0150 - Arquitetura - Projeto V
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 5º sem. / 2ª e 3ª .feira
Programa: Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado,
por exemplo, em temas como universidades, escolas em geral, grandes
escolas.
Trabalho/ Forma
A. Projeto Inicial: Pranchas e/ou modelos ocupando livremente espaço
determinado nos estúdio, arquivos digitais inseridos em site específico.
B. Projeto: (desenhos em escala. e modelo). (um corte na escala 1:50)
Tema/ Conteúdo
A.Projeto Inicial: Pranchas e/ou modelos ocupando livremente espaço
determinado nos estúdio, arquivos digitais inseridos em site específico.
B.Projeto: (desenhos em escala. e modelo). (um corte na escala 1:50).
Forma de produção
A. Áreas urbanas e edificações públicas na cidade de São Paulo (Exs. Cratera de Colônia e
Foz do Tamanduateí)
B. Complexo Habitacional multifamiliar. no
Bom Retiro com aproximadamente 320 unidades habitacionais e equipamentos sociais.

Prazo
A. 3 semanas
B. 3 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
03 pranchas A1

AUP0152 - Arquitetura - Projeto VI
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 6º sem. / 2ª e 3ª .feira
Programa: Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado,
por exemplo, em temas como conjuntos habitacionais complexos.
Trabalho/ Forma
A. Projeto Inicial: Pranchas e/ou modelos ocupando livremente espaço
determinado nos estúdio, arquivos digitais inseridos em site específico.
B. Projeto: (desenhos em escala) . Perspectivas, montagens, colagens,
fotomontagens, elementos que documentem espacialmente o projeto.
Tema/ Conteúdo
A. Áreas urbanas e edificações públicas na cidade de São Paulo (Exs.
Cratera de Colônia e Foz do Tamanduateí).
B. Área Central de São Paulo; (Triangulo Histórico, Vale do Anhagabaú,
Parque Dom Pedro e Radial Leste) Estrutura de uso misto (habitação,
comercio e serviço.
Forma de produção
A. Equipe (até 10)
B. Equipe (até 4)

Prazo
A. 3 semanas
B. 3 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
Arquivo dwg

OBS: O primeiro trabalho é comum a todas as disciplinas de Edificações
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AUP0154 - Arquitetura - Projeto VII
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 7º sem. / 2ª e 3ª .feira
Programa: Ensino da teoria e prática do projeto de edificações
apoiado, por exemplo, em temas como edifícios comerciais, conjuntos
multifuncionais, conjuntos urbanos.
Trabalho/ Forma
A. Projeto Inicial: Pranchas e/ou modelos ocupando livremente espaço
determinado nos estúdios, arquivos digitais inseridos em site específico.
B. Projeto: estudo preliminar e anteprojeto (desenhos em escala e
modelo).
Tema/ Conteúdo
A. Áreas urbanas e edificações públicas na cidade de São Paulo (Exs.
Cratera de Colônia e Foz do Tamanduateí).
B. Projeto de edifício para abrigar a sede de um SESC.
Forma de produção
A. Equipe (até 10)
B. Equipe (até 3)

Prazo
A. 3 semanas
B. 3 meses

Imagem selecionada
OBS: O primeiro trabalho é comum a todas as disciplinas de Edificações

Tipo de trabalho
Projeto

Formato
Arquivo dwg

AUP0266 - Planejamento de Estruturas Urbanas
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 3º sem. / 2ª e 3ª .feira
Programa: A disciplina tem por objetivo conduzir o aluno à
compreensão:a) do processo de produção, apropriação e uso do espaço
urbano, analisando ao nível do conjunto da cidade.
b) dos objetivos e alcance do planejamento urbano de caráter estratégico
possível de ser elaborado nesse mesmo âmbito.
Trabalho/ Forma
A. Relatório de análise e diagnóstico da problemática urbana da cidade
e Seminário de apresentação
B. Forma de apresentação aberta contendo propostas de diretrizes
urbanísticas estratégicas e Seminário de apresentação.
Tema/ Conteúdo
A. / B. As cidades a serem estudadas serão: Atibaia, Bragança Paulista,
Indaiatuba, Itatiba, Jacareí, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba,
Valinhos e Votorantim.
Forma de produção
A. Equipe (até 5)
B. Equipe (até 5)

Prazo
A. 2 meses
B. 2 meses
Imagem selecionada
Tipo de trabalho
1. Projeto
2. Relatório

Formato
1. 04 prancha A1
2. 01 caderno A4, 21 p.
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AUP0268 - Planejamento de Estruturas Urbanas e Regionais I
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 0

Semestre ideal: 4º sem. / 4ª.feira
Programa: -Identificar estruturas territoriais e seus problemas,
abrangendo a escala regional e seu contexto de relações com as questões
urbanas e com as interações de natureza urbano-rural.
- Reconhecer o fato urbano em sua dimensão regional e nos
condicionantes de relacionamento que daí decorrem.
- Identificar e aplicar procedimentos metodológicos para o
desenvolvimento de atitudes e ações de planejamento territorial,
adequados à solução de questões urbanas e rurais, nas suas relações
com o espaço regional.
Trabalho/ Forma
A. (01) prancha A1; programa de estudo
B. (02) pranchas A1.Trabalho Continuação do T1 Delimitação da região,
definição de diretrizes e propostas de soluções para os problemas
regionais
Tema/ Conteúdo
A. “Transformações emergentes do espaço urbano e regional no estado
de São Paulo”. Região é escolhida pelo grupo.
Forma de produção
A. Equipe (4 a 6)
B. Equipe (4 a 6)

Prazo
A. 1 mês e meio
B. 2 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
1 prancha A1

OBS: Os Planos de Ensino destas disciplinas contêm a continuidade de
um processo que se desenvolve no 4o Semestre, com a Disciplina AUP
268, e que prossegue, no 5o Semestre, com a disciplina AUP 270.

AUP0270 - Planejamento de Estruturas Urbanas e Regionais II
Créditos Aula: 4

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 5º sem. / 4ª.feira
Programa: - Desenvolver relacionamentos, conceituais e aplicados, visando
proposições de planejamento territorial regional, suas relações com o
planejamento territorial local e suas manifestações urbanas.
- Identificar relações do planejamento territorial na formulação de políticas
no âmbito urbano e regional.
- Propor e avaliar programações e instrumentos de implementação para
propostas de organização urbana e regional, definindo formas de intervenção
no território.
Trabalho/ Forma
A. 2 pranchas; Retomada dos condicionantes e das diretrizes regionais.
Detalhamento dos estudos para a escala local, Elaboração de proposta
preliminar a nível local com diretrizes de organização
B. 2 a 3 pranchas Detalhamento, a nível urbano, da organização territorial;
Formulação dos instrumentos para a implantação da organização territorial
proposta, avaliação final das propostas.
Tema/ Conteúdo
A. e B.”Transformações emergentes do espaço urbano e regional no estado
de São Paulo”. Região é a mesma escolhida pelo grupo na AUP 268. Os
enfoques de abordagem são definidos pelas equipes.
Forma de produção
A. Equipe (4 a 6)
B. Equipe (4 a 6)

Prazo
A. 2 meses
B. 2 meses

OBS: A disciplina AUP 270 - Planejamento de Estruturas Urbanas e
Regionais II consiste no prosseguimento e aprofundamento dos temas,
análises e conceituações desenvolvidas na disciplina AUP 268.

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
2 prancha A1
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AUP0272 - Organização Urbano e Planejamento
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 6º sem. / 5ª e 6ª .feira
Programa: Exercitar os alunos na análise e interpretação das principais
características do processo de produção do espaço urbano.
Avaliar as forças integrantes naquele processo como decorrentes da
natureza específica da sociedade brasileira em seu estágio atual de
desenvolvimento.
Elaborar exercícios de planejamento com ênfase em sua dimensão
setorial, quer do ponto de vista operacional, como espacial.
Trabalho/ Forma
A. 1 monografia (4 a 8 páginas incluindo ilustrações)
B. 1 relatório encadernado, assim como hipertexto sobre CD-rom.
(análise/ interpretação, proposta de intervenção)
Tema/ Conteúdo
A. Tema escolhido pelo aluno a partir de sugestão de abordagens
setoriais sobre a Região Metropolitana de São Paulo.
B. Área da Região Metropolitana de São Paulo e tema escolhido pela
equipe.

Forma de produção
A. Individual
B. Equipe (4 a 6)

Prazo
A. 3 meses
B. 3 meses e meio

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
15 prancha A3

AUP0274 - Desenho Urbano e Projeto dos Espaços da Cidade
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 7º sem. / 5ª e 6ª .feira
Programa: A disciplina tem por objetivo estudar as relações do espaço
edificado com os espaços livres e os seus diversos significados no
contexto da cidade. Visa preparar o aluno para a elaboração do projeto
urbano de forma abrangente que considere as diferentes interações
entre as formas da cidade e os seus cidadãos, devendo considerar os
aspectos relativos às atividades econômicas, o uso social, sua relação
com o ambiente natural, a percepção espacial, a legislação urbanística e
a história do urbanismo, da arquitetura e da cidade.
Trabalho/ Forma
A. Exercício de intervenção projetual urbana.(diagnóstico, pré-plano
de intervenção, desenvolvimento de diretrizes) pode-se desenvolver
aspectos projetuais do espaço construído.
Tema/ Conteúdo
A. ZEIS, situadas nas regiões das Operações Urbanas Centro, Água
Branca e Água Espraiada, e em área de mananciais (M´Boi Mirim).
Forma de produção
A. Equipe (6 a 7)

Prazo
A. Semestral
Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
15 prancha A3
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AUP0332 - Comunicação Visual - Linguagens
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 2º sem. / 2ª e 3ª .feira
Programa: O curso visa desenvolver, no aluno, uma atitude de atenção,
disponibilidade e inventividade para as expressões gráficas e plásticas
através de exercícios de percepção e expressão, da escala da mão à escala urbana.
Trabalho/ Forma
A. 4 trabalhos gráficos (pranchas no formato 28cm x 40cm)
Tema/ Conteúdo
A. Tema geral: Ambiente: Praça da Sé
A.1. O olhar pré-moderno
A.2. O olhar construtivo
A.3. O olhar desconstrutivo
A.4. O olhar vernacular
Prazo
A. 3 semanas cada

Forma de produção
A. Individuais

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto
Relatório

Formato
2 estudos A4
1 modelo

AUP0334 - Comunicação Visual do Edifício e da Cidade
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 4º sem. / 2ª e 3ª .feira
Programa: I- Estudo de processos de intervenção, através da
comunicação visual, na paisagem da cidade a partir da compreensão
do espaço do edifício e seu entorno envolvendo os elementos que
compõem o sistema gráfico da mensagem e o seu suporte. II - Estudo
das relações visuais entre os elementos que compõem o espaço urbano
dentro de uma visão sistêmica fundamentadas nos conceitos de sistema
(elementos, relações e funções).
Trabalho/ Forma
A. B. C.Trabalhos gráficos (prancha rígida A4)
D. Projeto de comunicação/programação visual (prancha A1)
Tema/ Conteúdo
A. Cor e Edifício/Cidade
B. Mensagem tipográfica no Edifíco/Cidade
C. Mensagem morfológica, icônica
D. Signo de comando, código cromático, morfológico, tipográfico,
alfabeto padrão, construção geométrica, aplicações e sinalização para
um conjunto urbano relevante, na cidade de São Paulo.
Forma de produção
A. B. C. Individual
D. Em grupo (até 4)

Prazo
A. B. C. 2 semanas
D. 2 meses
Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto
Relatório

Formato
2 estudos A4
1 modelo
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AUP0446 - Design do Objeto
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 4º sem. / 5ª e 6ª .feira
Programa: Desenvolvimento da capacidade projetual a partir da análise
das características dos processos industriais e informacionais.
Qualificação ambiental através do projeto de sistemas de objeto.
Trabalho/ Forma
A. Projeto executivo, desenho ou modelagem digital 3D e protótipo
B. Projeto executivo e protótipo
C. Projeto executivo e protótipo ou mock-up.
Tema/ Conteúdo
A. Embalagem (ex. para garrafa)
B. Estrutura bi-apoiada, com a utilização de elementos lineares rígidos
e flexíveis
C. Biônica, elemento da natureza (escolhido pelo aluno)
Forma de produção
A. Individual
B. Em dupla
C. Individual

Prazo
A. 3 semanas
B. 3 semanas
C. 2 meses e meio

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
estudos A4
1 modelo

AUP0448 - Arquitetura e Indústria
Créditos Aula: 8
Créditos Trabalho: 1
Semestre ideal: 5º sem. / 5ª e 6ª .feira
Programa: Projeto e desenvolvimento de componentes e sistemas relacionados com as formas de produção industrial da arquitetura, que considerem a compatibilização entre as técnicas empregadas na produção
e montagem: as características da mão de obra, dos materiais; e a verificação da adequação das soluções projetuais às condições locais e às
relações de uso dos seus produtos finais.
Trabalho/ Forma
A. Projeto e Protótipo.
B. Projeto com modelo 1:5 e Protótipo.
C. Projeto e Modelo sendo:
C1. Relatório
C2. Desenhos em A3
C3. Desenhos, memorial e modelo 1:10
Tema/ Conteúdo
A. Bandeja com função/uso, materiais (Metais: alumínio, aço, latão e cobre; Plásticos e resinas: PVC, polipropileno, polietileno, acrílico, poliéster;
Madeira: moldada e laminada) e processo de fabricação (Moldagem,
Estampagem, Fundição e Vacum form) escolhidos pelo aluno.
B. Caixilho (porta, janela, portão, etc.) com acionamento mecânico para
vão e estrutura pré-determinados.
C. Mobiliário Urbano: Cabine com área ocupada de 12m2 de volume
3m3 para usos alternados de banca de revista, quiosque de flores, cabine de informação e cabine de venda de ingressos.
C1. Cabine: Usos, necessidades e condições urbanas
C2. Cabine: Estudo preliminar
C3.
Cabine: Projeto final.
Forma de produção
A. Equipe de 3 alunos
B. Equipe de 3 alunos

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
1 modelo

Prazo
A. 20 dias
B. 1 mês
C. 7 semanas sendo:
C1. 1 semana
C2. 2 semanas
C3. 4 semanas
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AUP0650 - Arquitetura da Paisagem
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 2º sem. / 5ª e 6ª .feira
Programa: Tem como objeto o estudo e o projeto da paisagem urbana
de caráter habitacional, a partir do sistema de espaços livres públicos
e privados. Avalia os papeis destes espaços no cotidiano com foco nas
formas, dimensões, distribuição e sua apropriação.
Trabalho/ Forma
A. Desenhos (introdutório)
A.1. (planta e elevação) em diferentes escalas
A.2. Plantas, cortes, perspectivas e croquis
A.3 Plantas, cortes, perspectivas e croquis
B. Planta baixa, vistas, cortes, foto de maquete,. Perspectiva isométrica,
memorial (repertório)
C. Planta baixa, vistas, cortes, maquete, perspectiva isométrica, memorial
(articulação)
Tema/ Conteúdo
A. Os pátios, sendo:
A1. Representação: Vegetação e mobiliário
A2. Um pátio: estruturação do espaço
A3. Pátios com desnível e percursos
B. A praça
C. Sistema de espaços livres urbanos: ruas e praças. Gleba definida.
Forma de produção
A.1. Individual
A.2. Equipe (4)
A.3. Equipe (4)
B. Equipe (4)
C. Equipe (4)

Prazo
A. 6 semanas sendo:
A. 1 semana
A2. 2 semanas
A3. 3 semanas
B. 3 semanas
C. 2 meses

AUP0652 - Planejamento da Paisagem
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Semestre ideal: 3º sem. / 5ª.e 6ª feira
Programa: Tem como objetivo, o desenvolvimento de métodos e
técnicas de interpretação do sítio urbano, com ênfase nos padrões
ambientais de apropriação visando a elaboração de sistemas de espaços
livres urbanos e a formulação de diretrizes de projetos locais.
Trabalho/ Forma
A. Pranchas síntese com textos e imagens (contexto, unidades
paisagísticas, quadro/matriz, planta/diagnóstico, proposta para a região
e relatório anexo com anotações fotos e textos suplementares)
B. Pranchas síntese com textos e imagens
Tema/ Conteúdo
A. Planejamento da paisagem: Município de Cotia
B. Sistemas de espaços livres urbanos: Município de Cotia
Forma de produção
A.Equipe (5)
B. Equipe (5)

Prazo
A. 2 meses
B. 2 meses

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
1 prancha A0
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AUP0171 - Arquitetura Projeto/OPTATIVA I
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Tipo: Semestral
Programa: Ensino da teoria e prática do projeto de edificações apoiado,
por exemplo, em temas como edifícios industriais, distritos industriais.

Trabalho/ Forma

Tema/ Conteúdo

Forma de produção

Prazo

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
1 prancha A0

AUP0177 - PROJETO DO EDIFÍCIO DIMENSÃO URBANA I
Créditos Aula: 8

Créditos Trabalho: 1

Tipo: Semestral
Programa: Introduzir noções, conceitos, métodos e desenvolver a
prática de projeto de arquitetura urbana.

Trabalho/ Forma

Tema/ Conteúdo

Forma de produção

Prazo

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Projeto

Formato
1 prancha A0
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AUP0347 - Linguagem e Expressão
Créditos Aula: 1

Créditos Trabalho: 8

Tipo: Semestral
Programa: - O curso visa a exercitação e capacitação dos alunos de
diversas linguagens gráficas atuais como colagem, foto, desenho,
objeto, etc., através de exercícios semanais;
- Os exercícios são continuamente discutidos e rediscutidos para
intensificação do puro gesto de criação e auto-crítica.
Trabalho/ Forma

Tema/ Conteúdo

Forma de produção

Prazo

Imagem selecionada
Tipo de trabalho
Objeto

Formato
Placas de Acrílico com
colagens

AUP0610 - Trabalho Final de Graduação
Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 8

Tipo: Semestral
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TRABALHOS EXTRACURRICULARES
exemplos
Projeto para ocupação à Avenida Presidente Wilson
Tipo de atividade: trabalho de extensão
Descrição
Projeto participativo realizado através do Laboratório de Habitação do Grêmio da FAUUSP em conjunto com o Movimento de
Moradia do Centro (MMC) .
Trabalho / Forma
A. assembléias
B. projeto
Tema / Conteúdo
A. projeto de reciclagem de edifício abandonado, com fins
habitacionais
B. politização da discussão sobre moradia no centro

Imagem selecionada
Assembléia realizada no local

Forma De Produção
A e B. trabalho coletivo
Prêmio Caixa/IAB 2004 – Concurso Público Nacional de Idéias e Soluções para Habitação Social no Brasil
Tipo de atividade: concurso
Descrição
Concurso Público em âmbito nacional, em busca de idéias e
soluções em arquitetura e urbanismo adequadas, inovadoras, para
o problema do déficit habitacional brasileiro, principalmente para
a população com faixa de renda familiar de até cinco salários.
Trabalho / Forma
A. projeto de arquitetura (plantas, cortes e elevações)
B. maquetes eletrônicas

Imagem selecionada
vista da maquete

Tema / Conteúdo
A. projeto de habitação
Forma De Produção
A. trabalho em grupo

Projeto Nascente, 14a edição, categoria design mobiliário urbano
Tipo de atividade: concurso
Descrição
Projeto selecionado para a categoria ‘mobiliário urbano’ do Projeto Nascente - USP, 14ª edição
Trabalho / Forma
A. projeto de arquitetura (plantas, cortes e elevações)
B. maquetes eletrônicas
Tema / Conteúdo
A. projeto de mobilário urbano
Forma de produção
A. trabalho individual

Imagem selecionada
vista da maquete
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Movimento Estudantil
Tipo de atividade: grêmio estudantil
Descrição
Atividades políticas relacionadas à Universidade
Trabalho / Forma
A. reuniões
B. assembléias
Tema / Conteúdo
temas relacionados à universidade (qualidade do ensino, fundações e privatização dos bens públicos, etc)

Imagem selecionada
reunião do CCA

Forma De Produção
Trabalho coletivo

Concurso de Requalificação Urbana em OlTEN, Suíça
Nov. 2002 a Jan. 2003
Período: integral		

duração: 3 meses
2ª. a 6ª.das 10:00 às 18:00hs

Tipo de atividade: intercâmbio
Descrição
Projeto de requalificação urbana de uma antiga área de mineração próxima à orla ferroviária na Suíça. Projeto de habitação e
centro de serviços
Trabalho / Forma
A. projeto de arquitetura (plantas, cortes e elevações)
B. maquetes

Imagem selecionada
vista da maquete

Tema / Conteúdo
A. projeto de habitação e centro de serviços
B. projeto do edifício
Forma De Produção
A. trabalho em grupo
B. trabalho individual

Postulação dos jogos Olímpicos de 2012 - São Paulo
Fev. 2003 até Mar. 2003
duração: 2 meses
Período: integral		
3ª. a 6ª.das 10:00 às 18:00hs
Tipo de atividade: estágio
Descrição
Projeto de habitação para jornalistas, ginásio olímpico e conjunto
aquático. Requalificação do Centro de Exposições do Anhembi e
de estádio de baseball.
Trabalho / Forma
A. projeto de arquitetura (plantas, cortes e elevações), estudo de
projetos de postulação de outras cidades
B. maquetes
Tema / conteúdo
A. projeto de conjunto esportivo e habitacional
B. projeto do edifício

Imagem selecionada
vista da maquete

Forma de produção
A. trabalho em grupo coordenado por arquiteto
B. trabalho individual
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A ARQUITETURA DA ESTRUTURA CURRICULAR
O caráter descritivo – e portanto linear –, a quantidade e complexidade dessas informações não nos pareciam
ser capazes, no entanto, de oferecer a visão de conjunto que se pretendia literal: como uma visão, como se
olha para uma arquitetura.
A própria publicação citada indicou um caminho para isso no seu anexo denominado “Estrutura Curricular
1999 – 2000”, que é uma planilha que agrupa inúmeras informações com uma visão geral da estrutura e
que mais tarde resultou num quadro com todas as disciplinas inseridas nos dias da semana idealmente na
seqüência mínima dos dez semestres previstos para a realização do curso. Esse quadro vem sendo atualizado
pela Secretaria Acadêmica em conjunto com a Seção de Alunos e o Laboratório de Programação Gráfica e
constitui um importante instrumento para os alunos se situarem ao longo do curso a cada matrícula. Esse
produto serviu de referência e base para as visualizações propostas.
Antes das imagens propriamente ditas, apresentamos parte dos desenhos do seu processo de concepção
e produção, que ilustram o caráter arquitetônico dessas imagens. Elaboradas com o objetivo de apresentar
a estrutura do curso, o fazem a partir de elementos próprios da arquitetura como forma, expressão, cor,
proporção, modulação, ritmo, escala e tempo. Além disso, como uma arquitetura, foram determinadas
também pela forma e material de sua apresentação nesta tese, bem como pelas ferramentas que permitiram
sua construção: programas de computador, impressoras e papel.

1. REFLEXÃO / 1.1. TEMPO, aluno | 82

1.REFLEXÃO/ 1.1 TEMPO, aluno |

83

1.REFLEXÃO/ 1.1 TEMPO, aluno |

84

1.REFLEXÃO/ 1.1 TEMPO, aluno |

85

1.REFLEXÃO/ 1.1 TEMPO, aluno |

86

1.REFLEXÃO/ 1.1 TEMPO, aluno |

87

1.REFLEXÃO/ 1.1 TEMPO, aluno |

88

OLHARES: PARA A ESTRUTURA
As imagens que apresentamos a seguir servem para, como os desenhos e memoriais de um projeto, permitir
uma aproximação de uma visão de conjunto da estrutura do curso, primeiramente aquelas gerais que
independem do percurso ou constituem o percurso sugerido para os cinco anos:
•

Ocupação do espaço/ interação: semestres par e impar: é uma visualização das disciplinas que são
ministradas simultaneamente em cada período dos dias da semana. Isso permite avaliar os encontros
advindos do convívio que essa simultaneidade propicia, uma avaliação importante se considerarmos
que os alunos da FAU têm no seu edifício um dos mais importantes instrumentos de seu aprendizado,
não somente pela sua arquitetura em si, mas pelo convívio e interação que propicia aos seus usuários.

•

Seqüência sintética por departamento sugerida: apresenta as disciplinas na seqüência do tempo
por departamento. É complementada por um resumo por meio do qual se vê a ocupação do tempo
sem a informação das disciplinas, para que se possa visualizar a estrutura dos vazios do tempo livre no
período de aula (janelas).

•

Percurso sugerido pela escola: apresenta visualmente as principais informações da estrutura do
curso no tempo dos semestres e dos dias da semana: o percurso, as disciplinas, os departamentos,
grupos, créditos (aula e trabalho), proporção dos tempos e relação com as disponibilidades dentro do
período de aula (janelas) e fora dele, tempos de aula, créditos trabalho e tempo de trabalho fora das
disciplinas.

•

Tempo: horas por semestre (sugerido): é uma imagem que mostra a ocupação do tempo do aluno
pelas atividades curriculares ao longo dos dez semestres, conforme previsto pelo currículo.
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: presença simultanea das turmas de acordo com a sequencia ideal das disciplinas

SEMESTRE ÍMPAR

SEMESTRE PAR

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

TARDE
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OLHARES: PARA O ALUNO
O percurso do aluno: a verdadeira estrutura do curso
Como se considera aqui que é o aluno a instância capaz de revelar o que é o curso, todas as formulações,
conceitos e objetivos estabelecidos na sua estrutura são abstrações que só fazem sentido ao se consubstanciar
numa mudança do aluno como individuo que está se formando através do aprendizado. É isto, portanto,
que temos que observar para poder compreender e fazer as propostas necessárias para sua melhoria.
Assim, todas as informações acima são apresentadas através de imagens construídas a partir de planilhas,
as quais permitem uma visualização de conjunto do que é a estrutura do curso de acordo com o percurso
de um aluno. Como se fosse o percurso e a produção não de um aluno real, nem ideal, mas de um aluno
possível.
Uma avaliação dos formandos dos últimos cinco anos no Sistema Júpiter revela o que já esta implícito tanto
na carga horária global do curso como no sistema de pré-requisitos. E também pelo fato de as disciplinas
só serem oferecidas uma vez por ano, apesar da periodicidade do curso ser semestral: é muito difícil realizar
os créditos da estrutura curricular no percurso mínimo sugerido de cinco anos. Essa avaliação revela uma
queda sistemática e contínua nos últimos anos da quantidade de alunos que se formaram nos cinco anos
mínimos sugeridos pela estrutura curricular. Em 2004, o número de alunos nessa situação foi de 5% da
turma original: 8 alunos.
DURAÇÃO
DO CURSO
4 anos (transf.)
5 anos
5 1/2 e 6 anos
6 1/2 e 7 anos
7 1/2 e 8 anos
mais de 8 anos
TOTAL

2000
0
23
50
23
12
18
126

FORMADOS EM
2001
2002
2003
0
0
4
28
17
12
59
35
15
25
162

65
38
9
33
162

37
28
12
21
114

2004
5
8
50
45
7
13
128

Por essa razão o percurso escolhido para exprimir a estrutura curricular a partir do aluno “real” tem uma
duração de seis anos, e sua configuração baseou-se na síntese do levantamento de diversos históricos
escolares de alunos reais. Esse levantamento revelou que praticamente todos os alunos cumprem a grade
horária até a metade do curso, quando então começam a protelar algumas disciplinas, estendendo o curso
para seis ou mais anos, de forma a dispor de tempos mais realistas para dar conta das tarefas necessárias
para um aprendizado conseqüente e que contemple os outros afazeres que constituem o período escolar,
dentro e fora da escola.
•

Sequência sintética do aluno “real” por departamento: Também é a mesma imagem anterior
(seqüência sintética por departamento),mas aqui com o percurso “real”.

•

Percurso do aluno “real”: constitui uma imagem que pretende oferecer, de uma visada, a maior
quantidade possível de informações da estrutura curricular determinada pelo percurso definido. É uma
representação com os mesmos elementos do “percurso mínimo sugerido” descrita anteriormente.

•

Agenda de trabalhos (terceiro semestre): Trata-se de uma agenda semanal das entregas de todas
as disciplinas do 3º semestre do curso, considerando a grade sugerida pela escola, para que se possa
visualizar o ritmo do aluno na produção dos trabalhos solicitados, que constituem a real instância de
aprendizado do curso.
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•

Tempo: horas por semestre (“real”): é a última imagem apresentada anteriormente, porém, agora
com os tempos do aluno “real”. A imagem revela a procura por uma ordem em relação aos tempos,
que na imagem anterior são decrescentes semestre a semestre e aqui são uniformes, revelando o
desejo por uma regularidade que possa se transformar numa rotina, por meio da qual o aluno consiga
não só dar conta das tarefas curriculares fora da aula, como também daquelas que constituem o ritmo
geral dos outros compromissos da sua vivência.

E por último, também correspondente ao percurso de um aluno, duas imagens que sobrepõem ao percurso
aquilo que é a sua essência e que realiza o aprendizado: os trabalhos produzidos para cada uma das
disciplinas e também em cada atividade extracurricular realizada durante o curso. Esses trabalhos são
apresentados através de imagens que os sintetizam, escolhidas pelos próprios alunos.

•

Visualização global com trabalhos: a primeira é a mesma do “Percurso: proporções e tempos
(grade cursada)”, em que se pretende uma visualização única de todos os elementos que compõem o
percurso curricular acrescido dos trabalhos produzidos.

•

Portfolio do aluno: trabalhos/tempo: a segunda é o que chamamos de portfólio do aluno
apresentando somente os trabalhos produzidos ao longo do curso, uma representação da “pasta dos
trabalhos” proposta pelo saudoso professor Abrahão Sanovicz e que nada mais é do que isto; um
portfólio global dos trabalhos produzidos pelo aluno ao longo do curso e que dê a dignidade que estes
trabalhos têm, pois são os elementos sobre os quais se construiu o aprendizado e a formação do aluno
como arquiteto, pessoa e cidadão.
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O espaço da realização do ensino e do aprendizado
Como qualquer atividade humana o ensino de projeto requer um lugar, um espaço para sua realização,
na condição de atividade específica cujo objetivo é formar aqueles que deverão pensar, decidir e construir
os espaços para realização dessas atividades, o lugar do ensino de arquitetura requer uma consideração
especial que transcende a boa resolução arquitetônica. Talvez seja um dos maiores indutores do aprendizado
de projeto. Não pelo fato de se constituir em exemplos de soluções determinadas ou pela excelência como
adequação funcional, mas pela sua expressão como forma de pensar o homem e como manifestação da
beleza que é a qualidade da condição humana que toca o conhecimento com o qual trabalhamos, e que
se realizam não somente pela imagem da visão ou pela leitura da escrita sobre elas, mas pela influencia da
complexa, profunda e determinante leitura propiciada pelo habitar.
A FAUUSP esta instalada hoje em cinco edifícios relacionados no seu site (www.usp.br/fau) de forma sucinta
e precisa, muito apropriada para sua apresentação descritiva neste trabalho (grifos meus):
“Edifícios:
(...)
Pela ordem cronológica, o primeiro é o edifício “Vila Penteado” à rua Maranhão, 88, em Higienópolis,
São Paulo. Trata-se de um palacete construído no início do século XX para abrigar a família do
comendador Antonio Álvares Penteado, poderoso fazendeiro de café empenhado na industrialização
paulista. A “Vila Penteado” foi doada à Universidade de São Paulo no final da década de 1930, com o
fim específico de abrigar uma Faculdade de Arquitetura. O próprio edifício era considerado, desde seu
projeto, como uma obra de arte, de autoria do arquiteto Carlos Ekmam.
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo instalou seu curso de Graduação naquele edifício em 1950 e
lá permaneceu até 1969, quando passou a funcionar na Cidade Universitária. A partir de 1971 o edifício
da Vila Penteado abrigou os trabalhos preparativos da FAU para fundar seu curso de pós-graduação,
o que ocorreu em 1972. O edifício tem sido objeto de cuidados pela sua preservação e restauro,
com destaque à recente recuperação das instalações da Biblioteca. Esse processo tem representado
oportunidade ímpar para o aprendizado das técnicas de restauro e desenvolvimento de pesquisas afins
conduzidas pela própria FAU e outras unidades da USP.
Seguindo na descrição cronológica, as instalações da FAU na Cidade Universitária foram trabalhadas
sobre alterações importantes inseridas no Curso de Graduação da FAU pelas reformas de 1962 e 1968.
As principais referem-se à incorporação formal de conteúdos associados à arquitetura e urbanismo,
notadamente comunicação visual, desenho industrial e paisagismo, anteriormente contemplados
apenas por motivação individual de docentes interessados, no âmbito de outras disciplinas. Assim, o
principal edifício construído na Cidade Universitária, projeto do arquiteto e professor João Batista
Vilanova Artigas, passava a absorver não só as atividades anteriormente existentes, mas ampliava-se
para uma relação estreita entre teoria e prática em distintos estágios e escalas do processo criativo.
O edifício, projetado com suas áreas funcionais em torno de um grande espaço livre (o “Salão Caramelo”,
sede de eventos cívico-culturais), recebeu grandes distinções de reconhecimento da parte da sociedade
brasileira, como atestam seu tombamento desde 1982 pelo CONDEPHAAT e pelo COMPRESP. Foi
também merecedor do Prêmio Jean Tshumi da União Internacional dos Arquitetos (UIA), em 1985, por
sua contribuição ao desenvolvimento tecnológico da arquitetura.
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Com o crescimento dos trabalhos acadêmicos foi necessário ampliar os espaços necessários aos serviços
de apoio didático, para isso sendo construído o edifício conhecido como “Anexo”, projeto do Arquiteto
e Professor Gian Carlo Gasperini, vencedor de um concurso interno promovido pela FAU. Este edifício
que abriga a oficina de modelos (LAME), o laboratório de fotografia e o laboratório de programação
gráfica, articula-se externamente com o canteiro experimental de construção, abrigado sob cobertura
tensa projetada pelo Arquiteto e Professor Reginaldo Ronconi. Completando o patrimônio construído
da FAU, integra-se o atelier de escultura Caetano Fracarolli, nas imediações da Prefeitura do Campus
da Cidade Universitária.”

Para compreender e pensar o ensino de projeto na FAUUSP há que se considerar o significado da sua
realização em dois edifícios de arquitetura excepcional para a formação de quem neles estudou ou estuda.
Além da Vila Penteado ser um belíssimo exemplar da arquitetura art nouveau no Brasil e de constituir
expressão marcante de um momento da construção do espaço da cidade e da própria formação do Brasil,
hoje a plenitude de sua qualidade arquitetônica se realiza ao cessar a função para a qual foi construída
afirmando-se mais pela sua natureza como obra de arte do que como adequação às funções que abriga. A
marca dessa condição, para aqueles que nela aprenderam a projetar foi fundamental para a formação que
determinou o que vieram a construir.
Da mesma forma o edifício de Artigas determina o aprendizado de projeto para os alunos que nele estudam
porem em função da maneira como resolve o espaço do ensino, cuja arquitetura exprime uma idéia de
cidade, de homem e de ensino, apresenta um espaço com propriedades singulares na sua relação com o
tempo, a forma e a técnica e impõe sua beleza para muito além da forma e sua geometria. Essa influência
não se da somente pela consciência como exemplo ou referência, mas pela marca que um ambiente imprime
nas pessoas que nele vivem.
Desde que ingressei na FAUUSP onde estudei, muitos professores depreciam sistematicamente este edifício
perante os alunos desde o primeiro ano, muitas vezes com ironia, sob a argumentação da acústica, do
conforto e da dificuldade de sua adequação às novas exigências técnicas que o espaço do ensino requer. Ou
então reclamam do aceno com o seu tombamento que seria feito pelos discípulos de Artigas, para impedir
as modificações necessárias para essa adequação, o que não é verdadeiro pois nunca se deixou de intervir
no edifício inclusive das formas mais espúrias e incompetentes, como o avanço de meio metro na circulação
coletiva pelo departamento de história para “ganhar” menos de 5% de área, ou a ocupação integral da
circulação pelo departamento de tecnologia, ambos numa péssima lição no trato com o espaço público a
meu ver principal aprendizado que a escola deveria oferecer, ou então a inacreditável “favela”, como a ela
se referiam os alunos, implantada pelo departamento de projeto no espaço do Ateliê Interdepartamental
que perdurou por mais de vinte anos como lastimável exemplo de arquitetura em todos os sentidos que se
queira, a contradizer o que se ensinava e que só recentemente foi extirpada pela atual diretoria da escola
depois de muita luta.
Frente a essas manifestações, posso afirmar com a certeza que me permitem todos estes anos de reflexão
sistemática sobre o ensino, sobre a arquitetura e principalmente sobre mim mesmo, para a execução desta
tese, que sou o que sou como arquiteto e como pessoa, por ter tido o privilégio de habitar este edifício
durante os sete anos de minha formação e os quinze de docência durante os quais todos os
dias alguma coisa nova para mim no seu espaço me emocionou e ainda me emociona.
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Por outro lado se esta tese tem algum sentido, para mim são dois. O primeiro de revelar não somente o
significado deste edifico para minha formação, mas o significado da arquitetura e conseqüentemente do
espaço da realização do ensino para a implementação do aprendizado de projeto, revelação de algo que
a mim surpreende por “poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio”, (no dizer do poeta
Caetano Veloso em Um Índio): a interdependência da arquitetura com as relações humanas. O outro, que
parecendo se opor ao primeiro é o mesmo: de purgar pela consciência o excesso que a emoção determinada
por esse significado possa conferir à tarefa de aprender e ensinar o que sei.
Além disso, o ensino mudou, adequações são necessárias com intervenções incisivas e a FAU não é constituída
unicamente por este edifício.
A ocupação do espaço do ensino, ao poder ser vista como uma arquitetura e apresentada através dos mesmos
elementos de representação de um projeto, constitui uma expressão totalizadora do que é ou pode ser o
ensino de projeto.
A melhor forma de desvendar essa ocupação para poder vê-la como uma arquitetura, é compreender os
usos que a caracterizam e que se revelam na forma como cada atividade se apropria do espaço através de
sua demarcação, do mobiliário, dos equipamentos e da utilização que se faz deles, bem como, no conjunto,
que relação essa ocupação estabelece com o edifício e com a cidade. Em função disso foram atualizados os
desenhos existentes dos edifícios, feitos os que não existiam e levantados os seus usos, e todo mobiliário e
equipamentos.
Com o objetivo de propiciar essa visão de conjunto do que é a FAUUSP hoje para que se possa pensá-la
como queremos que ela seja no futuro, apresentamos a seguir a representação dos seus edifícios através dos
seguintes elementos:
• Planta de localização na grande São Paulo na escala 1:300.000
• Planta de situação na região Centro/Oeste: 1:100.000
• Implantação na Cidade Universitária dos quatro edifícios nela localizados na escala 1:20.000
• Implantação em Higienópolis da Vila Penteado na escala 1:2.000
• Cortes, Elevações e Plantas com o mobiliário, dos cinco edifícios em conjunto, na escala 1:500
• Planilha de levantamento do mobiliário e equipamentos com sua listagem contendo: código,
identificação, quantificação e localização (por ser muito extensa e específica a planilha completa está no
CDrom em PDF, aqui vai um fragmento como ilustração)
• Fichas de mobiliário e equipamento, com foto e desenho de cada um (em função da grande quantidade
o conjunto completo das fichas esta no CDrom, aqui segue uma como exemplo)
• Cortes, Elevações e Plantas de cada edifício com mobiliário e equipamentos identificados, na escala
1:200 (em função da dimensão e da quantidade os desenhos completos estão no CDrom em PDF, aqui vai
um fragmento da planta como ilustração)
• Código para os Ambientes e mobiliário apresentados como legenda que explica e apresenta o código
utilizado para identificação dos ambientes e do mobiliário que permite através dele identificar: o edifício, o
pavimento e o ambiente onde se localizam bem como o tipo de equipamento e sua quantidade.
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• Planilha de Áreas por Pavimento: trata-se de uma tabela de áreas identificando ambientes e conjuntos
em função dos pavimentos em que se situam, é também uma legenda para leitura da planta onde para cada
ambiente está especificado o código correspondente indicado na planta.
• Programa de Áreas por Subsistema: trata-se de uma tabela de áreas também identificando ambientes,
seus subsistemas e códigos, porem organizada em função dos grupos funcionais caracterizados de acordo
com critério próprio e que são os seguintes:
ADMINISTRAÇÃO: constituída pela Congregação, Cta, Diretoria, Operacional e Acadêmica.
COMISSÕES: de Graduação, Pesquisa e Extensão.
SERVIÇOS: Manutenção, Pessoal, Portaria e Depósitos.
AUDITÓRIO.
DEPARTAMENTOS: História, Projeto e Tecnologia.
PESQUISA: constituida pelos Laboratórios (total de 19), Núcleos (Total de 3), Fupam e Pró salas.
BIBLIOTECA
ENSINO: compreendendo os Estúdios, Ateliê interdepartamental, Estúdios informatizados (pró-alunos)
e Salas de aula.
ALUNOS: Lanchonete, Museu e Grêmio.
OFICINAS: Vídeo, Fotografia, LAME (Modelos e ensaios), Lpg (Laboratório de Programação Gráfica), Lrav
(Laboratório de recursos audio visuais), Ateliê de esculturas Caetano Fracarolli e o Canteiro Experimental
Domingos Bataglia.
Para a Vila Penteado:
DIDÁTICO: constituído pelas salas de aula.
COMPUTAÇÃO: constituído pelo laboratório de informática.
ACADÊMICO: constituído pelas atividades diretamente relacionadas ao trabalho didático
ADMINISTRAÇÃO
APOIO
BIBLIOTECA
ACESSOS
OUTROS
• Patrimônio: São os desenhos que representam os edifícios na sua concepção original como referência
para compreensão de sua ocupação atual e para balizar sua ocupação futura.
• Patrimônio: critério para disponibilidade de áreas: é uma representação na escala 1:1000 constituída
pelas plantas dos três principais edifícios com a demarcação e o cálculo das áreas disponíveis para resolução
do programa, agrupadas em setores que constituem unidades inteiras de espaço, de acordo com um critério
que privilegia a essência da configuração espacial original de cada edifício. O cotejamento das áreas aqui
obtidas com o programa indica a disponibilidade ou falta de área construída para sua implantação, indicando
a necessidade de otimização ou construção de novos espaços.
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CÓDIGO PARA OS AMBIENTES
Pavimentos numerados de 1 a 8 na Fau
De 1 a 2 no anexo
De 1 a 3 na Maranhão
1 no Fracaroli
1 no Canteiro
FAU
ex.:

sem underline:
1Ov1 = sala 1 no vídeo na FAU que fica no 1º pavimento

ANEXO
ex.:

underline no primeiro dígito:
2Ov1 = sala 1 no vídeo no anexo que fica no 2º pavimento

CANTEIRO

underline no segundo dígito:
ex.:

ESCULTURAS

underline no terceiro e quarto dígitos:
ex.:

MARANHÃO
ex.:

1Oc2
1Oe5

underline em todos os dígitos

1Oe5

CÓDIGO PARA OS SETORES:
A

ALUNOS
(mesmo critério dos laboratórios e oficinas para os subconjuntos)
e

estúdios

s

salas de aula

B

BIBLIOTECA

C

COMISSÕES

(PARA MARANHÃO C CIRCULAÇÃO)

D

c

circulação

e

estudo

d

escada

ADMINISTRAÇÃO
(mesmo critério dos laboratórios e oficinas para os subconjuntos)
s

secretaria

d

docentes

r

reunião

p

sala pessoal

i

diretoria

E

ENTRADA (PARA ÁREAS DE RECEPÇÃO)

F

FUPAM

H

a

administração

c

computador

HISTÓRIA (depto)
(mesmo critério dos laboratórios e oficinas para os subconjuntos)
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I

INFORMÁTICA
p pró-aluno

L

LABORATÓRIOS
a

labarq

e

lume

f

labfau

h

labhab

i

labim

l

lap

o

labcom

p

labplan

q

quapa

r

labproj

s

cesad

t

tecnolab

u

labaut

v

labnav

c

lcg

N

CONFERÊNCIAS

O

OFICINAS
c

canteiro

e

esculturas

v

vídeo

m

lame

f

fotografia

g

lpg
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P

PROJETO (depto)

R

PRÓ-SALAS

S

SERVIÇOS
(mesmo critério dos laboratórios e oficinas para os subconjuntos)
d

depósito

s

sanitários

z

cozinha

a

administração

T

TECNOLOGIA (depto)

U

AUDITÓRIO

N

X

e

entrada

t

técnica

NÚCLEOS
n

nutau

i

infurb

n

napplac

ÁREA EXTERNA (coberta)

Quando não houver código para setores, deixar um espaço ex. 2B 1
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CÓDIGO PARA MOBILIÁRIO
Código da Sala__ 3Ds2 - 3º Pavimento da Maranhão
D – ADMINISTRAÇÃO
s – secretaria
2 – sala 2 da secretaria
Código do Mobiliário dessa Sala__
Ds2.01 – número do mobiliário no ambiente
Ds2.02
Ds2.03
Ds2.04

CÓDIGO PARA EQUIPAMENTOS
Código da Sala__ 3Ds2 - 3º Pavimento da Maranhão
D – ADMINISTRAÇÃO
s – secretaria
2 – sala 2 da secretaria
Código do Mobiliário dessa Sala__
Ds2a – Letra do equipamento no ambiente
Ds2b
Ds2jk
Ds2n
microcomputador

s

ventilador torre

b

copiadora (xerox)

t

monitor 15’’

c

impressora

u

teclado

d

luminária de piso

v

máquina escrever

da

luminária de piso

vi

video cassete

e

bebedouro

x

scanner A0

f

CPU

y

plotter

g

luminária de bacão

z

ar condicionado

h

multifuncional

i

fax

j

scanner

A letra m precede o código do equipamento

jf

scanner de filme

ex. Ov1ma

k

televisor

l

furadora de papel

m

platificadora

n

fogão

o

geladeira CCE _54

p

projetor slides

q

ventilador

r

CPU

a

Exceção: Máquinas Anexo
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FAU ARTIGAS - ÁREAS POR PAVIMENTO
EDIF. PAV. SETOR
CONJUNTO
CÓD.

AMBIENTE

SUBSOLO 1- AUDITÓRIO
AUDITÓRIO

interno

foyer

ADMIN. eventos
SERVIÇOS

OFICINAS

lab. fotográfico

DEPÓSITO

1Ue3
1Ue3
1Ue4
1Ut
1U
1Up
1Ua
1Ue1
1Sc2
1Ss1
1Ss2
1Sa2
1Sa1

hall entrada 2
hall entrada 2
hall entrada 3
sala de projeção
salão auditório
palco auditório
apoio de palco
espaço único
copa
W.C feminino
W.C masculino
sala2
sala2

ÁREAS
útil circ. constr.
amb. conjunto
1.961 483 2.444
25
25
21
33
483
140
30
470
44
37
32
26
18

1Ss3
1Ss4

vestiário funcionários
vestiário funcionários

65
64

1Of
1Of4
1Of2
1Of3
1Of1

sala recepção
sala de revelação 1
sala de revelação 2
sala de revelação 3
sala de equipamentos

7
16
6
6
25

1Da2
1Sd1
1Sd2
1Fa1
1Fa2
1Sd3
1Sd4

almoxarifado
depósito da biblioteca 1
depósito da biblioteca 2
depósito da fupam 1
depósito da fupam 2
arquivo morto
porão - arquivo morto

126
56
12
33
8
86
68

SUBSOLO 2-LABORATÓRIOS
LABORATÓRIOS
cesad
labfau

lap

lab3D
labarq

labim
labnav/labproj1
labproj2
labplan/labcom
labhab

quapa
labaut
tecnolab

infurb

napplac
reuniões

OFICINAS

labvideo

estúdio vídeo

110
54
15
8
8
8
8
51
18
8
9
62
29
59

labhab
labprod/labisiscon/labindus
sala
sala 1
sala 2
sala 1
sala 2
sala 3
sala 4
sala 5
sala 1
sala 2
sala 3
sala 4
sala 5

30
30
44
42
17
30
12
12
12
23
10
10
15
24
29

2N1
2N2
2N3
2N4

sala conferência aup
sala reuniões aup
sala reuniões labaut
sala equip. labaut

30
22
23
29

2Ov2
2Ov2
2Ov3
2Ov4
2Ov

salas
sala

8
59
10
9
22
34

SERVIÇOS
eventos
INSTIT. fupam
DEPTO. PROJETO

ÁREAS
útil circ. constr.
amb. conjunto
587 1.816

2Sz1
2Sa1
2Sz2
2F
2na

copa
sala reuniões
copa história
sala geral
sala de reuniões

43
30
7
56
32

1º PAVIMENTO - CARAMELO
ACESSOS

entrada

CARAMELO
129

SERVIÇOS

portaria

60

ADMINISTRAÇÃO
diretoria
389

587

1.816

918

4.565

3X
3E
3N

3Sp1
3Sp2
3Sp3

3Di1
3Die
3Ds1
3Dv
3Dg
3Daa
3Daa
3Sf
3Dac
3Dac
3N1
3Dc
3Dp
3Da
3Dpe
3Dt
3Dm
3Ss1
3Ss2
3Ss3

peristilo
banco dos bixos
espaço único

sala controle
sala motorista
sala transportes
garagem coberta 1
garagem coberta 2
sala diretoria
ante sala
secretaria diretoria
vice-diretoria
gabinete gestor
assistência administrativa 1
assistência administrativa 2
xerox
assistência acadêmica 1
assistência acadêmica 2
congregação
contabilidade
pessoal
controle almoxarifado
protocolo
tesouraria
materiais/serv.comercial
wc feminino
wc masculino
wc diretoria

2.183
446
1.042

30
37
62
95
239
42
18
32
20
20
14
20
6
20
9
60
27
35
17
17
17
33
12
4
6

2º PAVIMENTO - MUSEU
SERVIÇOS

lanchonete

MUSEU

30

2Lh
2Ld
2Lq
2Lu1
2Lu2
2Lt1
2Lt2
2Lt3
2Lt4
2Lt5
2i1
2i2
2i3
2i4
2i5

AMBIENTE

SUBSOLO 2-LABORATÓRIOS

1.340

1.229
2Ls
espaço único
2Lf
sala1
2Lf
sala 2
2Lf
hall entrada
2Lfr
sala de reuniões
2Ll
sala 1
2Ll
sala2
2Ll
espaço único
2L3D
sala
2La1
sala 1
2La2
sala 2
2La3
sala 3
2Li
2Lv, 2Lr1labnav, labproj1, labproj2
2Lr2
2Lc, 2Lp labcom, labplan

FAU ARTIGAS - ÁREAS POR PAVIMENTO
EDIF. PAV. SETOR
CONJUNTO
CÓD.

GRÊMIO

papelaria
livraria
xerox

cozinha
depósito
vestiários funcionários
mesas lanchonete

25
9
22
156

4N
4Sa
4Sl
4Sf

espaço único
sala
espaço/módulos
sala

965
25
61
27

4Ag1
4Ag2
4Ag3
4Ag4

recepção
reunião
computadores
depósito

33
43
35
13

3º PAVIMENTO - BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

142

PRO ALUNO

recepção
salão 1
apoio biblioteca
varanda
leitura 1
leitura 2 e revisteiro
multimídia
consulta a mapas
sala 1
livros raros
sala3
expansão biblioteca
expansão biblioteca

5Ip4/6
5Ip3
5Ip1
5Ip6

adm. Pro aluno
pro aluno
sala computação - aulas
sala apoio pró-aluno

63
476
149
56
90
57
99
155
70
31
55
34
74
22
37
52
37

4.952

OUTROS

fund. da
urbanização
s. particulares

430

fundamentos

gpo. Hist.
Arquitetura
circul. interna

LABORAT. lumi
DEPTO PROJETO
GDPL

Secretaria Geral

1.836

GDPR

211

TFG
GDDI
1.079

GDPA
GDPV
DEPTO TECNOL.
recepção
diretoria
471

salas gerais

2.207

1.409

SERVIÇOS

xerox
wc masculino
wc funcionários
sala comp. Fupam
seção de alunos
comissão de graduação

19
27
14
38
70
10

hall entrada
sanitários

1.684

6Hr
6Hr2
6Hr3
6Hr5
6Hr4
6Hn
6Hha1
6Hha2
6Hha3
6Hfu1
6Hfu2
6Le2
6Le3
6Hf1
6Hf2
6Hf3
6Hhr1
6Hhr2

6Le1

recepção
sala 1 - eneida
sala 2 - silvia
sala 3 - nice e flávia
sala chefia - prof. Rebecca
sala de reuniões
sala 1
sala 2
sala 3
sala 1
sala2
sala prof. Regina meyer
sala prof. Marta dora
sala 1
sala2
sala 3
sala 1
sala2
hall
corredor/arquivo1
corredor/arquivo2

21
11
9
19
9
19
12
9
9
13
9
8
9
15
9
9
19
29
21
9
36

6Ppl2
6Ppl2
6Ppl3
6Ppl4
6Ppl5
6Ppl6
6Ppl7
6Psg1
6Psg2
6Ppr1
6Ppr2
6Ptfg1
6Pdi1
6Pdi2
6Pdi3
6Pdi4
6Pdi5
6Pdi6
6Ppa1
6Ppv1

reuniões/secretaria
sala1
sala2
sala3
sala4
sala5
sala6
sala maior
sala 1
sala maior
sala 1
sala única
sala maior
sala1
sala2
sala3
sala4
sala5
sala única
sala única

60
11
11
13
12
11
11
54
11
69
10
7
52
7
7
7
7
7
76
68

6Tr2
6Tr2
6Td1
6Trn1
6Ts4
6Ts3
6Ts2
6Ts1
6Tn2

sala única
sala espera/copa
sala única
reunião
sala informática
1-reginaldo
2-rosária
3-khaled/angela/j.carlos
sala reuniões

33
13
9
10
12
12
12
30
33
5

6Ss2
6Ss2
6Ss3
6Ss4
6Se1

wc masculino
wc feminino
wc funcionários
wc feminino

ESTÚDIO Ateliê Interdep.
ADMINISTRAÇÃO
pró-salas
6Dps2
com. Pesq e Ext. 6Dcp1
148

ÁREAS
útil circ. constr.
amb. conjunto
471 2.207

4º PAVIMENTO - DEPARTAMENTOS

gpo. Hist. Arte

124

5Sx
5Ss1
5Ss2
5Fc1
5Dcg1
5Dcg2

INSTIT. fupam
ADMIN. alunos
comissões

DEPTO HISTORIA
secretaria

422

AMBIENTE

3º PAVIMENTO - BIBLIOTECA

465

1.736

5Br
5Bs
5Bd
5Bv1
5Bl1
5Bl2
5Bm
5Bpr1
5Bpo1
5Blr1
5Bor1

56
32

3.670

1.414

4Sz
4Sd
4Ss
4Sn

388

80

FAU ARTIGAS - ÁREAS POR PAVIMENTO
EDIF. PAV. SETOR
CONJUNTO
CÓD.

sala 2
sala 2

61
66
50
42
417
40
27

5º PAVIMENTO - ESTÚDIOS
ESTÚDIOS

1
2

497
564

salas de apoio

533

AMBIENTE

ÁREAS
útil circ. constr.
amb. conjunto
2.856 710 3.567

5º PAVIMENTO - ESTÚDIOS
ESTÚDIOS

2.217

302

7Ae3
7Ae4
7Ae5

3
4
5

565
565
482

7Ae6
7Ae7
7Ae8
7Ae9

sala 1
sala 2
sala 3
sala 4

100
13
30
42

6 º PAVIMENTO - SALAS 800
ADMINISTRAÇÃO
bedelaria
SERVIÇOS

sanitários

SALAS DE AULA

sala2
sala2

10
9

8Ss2
8Ss1

wc masculino
wc feminino

142
78

8As1
8As2
8As3
8As4
8As5
8As6
8As7
8As8
8As9
8As10
8As11
8As12

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

174
58
58
58
58
58
176
87
87
87
87
174

TOTAL GERAL

TÉRREO BAIXO
OFICINAS

administração

Marcenaria e mecanica

184

848

1.400

8Db2
8Db2

ANEXO / CANTEIRO - ÁREAS POR PAVIMENTO
EDIF. PAV. SETOR
CONJUNTO
CÓD.

2.247

19

219

1.161

serviços

OFICINAS

Gráfica

16.845 4.442 21.287

ATELIÊ DE ESCULTURAS - ÁREAS POR PAVIMENTO
EDIF. PAV. SETOR
CONJUNTO
CÓD.
AMBIENTE
TÉRREO

SALAS DE AULA

219

ÁREA EXTERNA (coberta)

417
67

2.672

SERVIÇOS

TOTAL GERAL

710

3.567

1Sd1
1So1
1Sz1
1Ss1
1Ss2
1Ss3

Depósito
tanque de argila
cozinha/ copa
sanit. S. 1
sanit. S. 2
sanit. Dep.

1A 1
1A 2
1A 3

Sala de Pesquisa 1
Sala de Pesquisa 2
Salão do Acervo

1X 1

garagem

ÁREAS (m2)
útil circ. constr.
amb. conjunto
1.440
43 1.482

1Om9
1Om10

atendimento
almoxarifado

1Om1
1Om2
1Om3
1Om3a
1Om3b
1Om4
1Om5
1Om6
1Om7
1Om13
1Om12
1Om11
1Om8

salão de uso dos alunos
marcenaria
mecânica(2)
serralh/mecanica
solda
cerâmica
pintura
resina
espaço sem uso
bombas
depósito1
depósito2
depósito3
mez.(Passarela) depósito

1Om17
1Om16
1Om18

copa
feminino
masculino

ÁREAS
útil circ. constr.
amb. conjunto
221
51
272
63
43
3
8
3
3
3
123
23
9
91
34

221

Serviços

2Og1
2Og3
2Og4
2Og2
2Og5
2Og6
2Og7
2Og8
2Og9
2Og10
2Og11
2Og12
2Og13

recepção
serigrafia
tipografia
sala escura
montagem
revelação de chapas
administração
sala1 (editoração)
sala2 (editoração)
plotagem
sala (fotolitos)
sala2 (fotolitos)
copa

2Of6
2Of5
2Of1
2Of2
2Of3
2Of4
2Of7
2Of8
2Of9
2Of10
2Of11
2Of11
2Of11
2Of11
2Of11
2Of11
2Of12
2Of13
2Of14
2Of17
2Of15
2Of16

diretoria
sala1 (administração)
responsável técnico
revelação alunos
produtos químicos
estudio(3)
estúdio 1
estúdio 2
equipamentos
fotoacabamento em filmes
almoxarifado
sala de revelação 1
sala de revelação 2
sala de revelação 3
sala de revelação 4
sala de revelação 5
sala de revelação 6
fotodigital
processamento de filmes
fotoacabamento em papéis
sala de ampliação
cabine1
cabine2

2O.1
2O.2

masculino
feminino

TOTAL GERAL

34
51

272

TOTAL

40

CANTEIRO DOMINGOS BATAGLIA

16
16

SUBSOLO
1Sd1
1Sd2
1Sd3
1Sd4
1Sd5
1Sd6
1Sd7
1Sd8
ADMIN. 1Sd9
ÁREA COM P.D. REDUZ.
TÉRREO
BIBLIOTECA

DIVERSOS

384

1.373

637
19
50
38
4
339
15
15
94
15
10
22
7
9
319
11
18
15
16
16
61
19
9
22
10
7
7
7
7
7
7
7
7
29
25
8
8

FAU MARANHÃO - ÁREAS POR PAVIMENTO
EDIF. PAV. SETOR CONJUNTO CÓD.
AMBIENTE

UTILIZÁVEL

20
21
1.315
376
180
133
114
19
76
22
32
49
14
65
37
60
137
84
11
36
36
989

Fotografia

169

AMBIENTE

TÉRREO ALTO

510

2.856

7Ae2
7Ae2

178

FAU ARTIGAS - ÁREAS POR PAVIMENTO
EDIF. PAV. SETOR
CONJUNTO
CÓD.

2Sd1
2Sz1
ADMINIST. 2Sa1
2Sd4
2Sd2
2Sd3
BIBLIOT.
2Sd5
2Sa2
2Sd6
2Ss5
2Ss1
2Ss2
2Ss3
SALAS DE AULA
2A 1
2A 2
2A 3
OUTROS
Entrd / recep. 2E 1
2E 2
2E 3
2E 4
2X 1 e 2
Estar alunos 2Cd3
SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO
secretaria

acadêmico

SALAS DE AULA

33

2.428

427

2.855
375

2B 1
2B 2
2B 3
2B 4
2B 5
2B 6
2B 7

3Ds1
3Ds2
3Ds3
3Di1
3Dd1
3Dr1
3Dp1
3Dr2

depósito 1
depósito 3
depósito 4
depósito 5
depósito Biblioteca
Depósito 6
Mobília p/ Restauro
Depósito 7
Almoxarif.
porão/ depósito

15
11
10
33
54
12
16
15
13

consulta virtual
circ. Interna
consulta a livros
administração
consulta a livros
estar biblioteca
consulta a livros

47
5
35
18
25
11
52

almoxarifado
cozinha/ copa
eventos
arq. Morto
armário
depós. biblioteca
acervo
vigias
Depos rev. Pós
lavatório aulas
sanit. serviço
sanit. recepção 1
sanit. recepção 2

9
19
13
7
1
5
7
9
6
4
7
5
4

sala 24 Prof A. Mello
sala nº 12
sala nº 8

101
68
60

saguão de entrada
saguão principal
sala de recepção 1
sala de recepção2
terraço 1 e 2
salas 8 e 12

32
91
20
18
45
11

sala 73
sala 74
sala 76
sala Presidente CPG
sala profes.
sala 57 - reunião
sala 56 - sala pessoal
sala 52 - reunião

3A 1
sala 61
3A 2
sala 58
3A 3
sala 44
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
3Lc1
sala princip.
3Lc2
sala A apoio
3Lc3
sala B apoio
SERVIÇOS
3Lc4
sala ociosa
3Sd1
depósito 1
ADMIN.
3Sd2
depósito 2
3Ss1
sanitário administração
3Ss2
w.c. Masc
3Ss3
w.c. Fem.
3Ss4
w.c. Fem.
3Ss5
w.c. Masc
3Ss6
sanitário
OUTROS
3Cd1
recepção escada A
3Cd2
recepção escada B
3Ce1
mezan. A
3Ce2
mezan. B
TOTAL GERAL

ÁREAS (m2)
utilizável
vedos constr.
útil circ.
tot.
amb. conj.
533
68
601
190
791

35
79
12
24
17
31
17
16
47
62
58
60
17
7
5
14
5
15
9
11
4
4
5
67
24
27
42

179

354
737 138
194

874

158

1.033

786

155

941

76

229

217

712
230

74

167

84

71

FAUUSP - AREA CONSTRUÍDA TOTAL
ARTIGAS
ANEXO
CANTEIRO DOMINGOS BATAGLIA
ATELIÊ ESCULTURAS ESCULTURAS
MARANHÃO
TOTAL

160

1.982

280

2.262

503

(m2)
21.287
2.855
375
272
2.765
27.554

2.765

FAU USP_PLANILHA DE ÁREAS POR PAVIMENTO
1. REFLEXÃO / 1.2. ESPAÇO, cidade | C22

ÚTIL

ADMINISTRAÇÃO
F

3 3N1

60

CTA

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F

3
3
3
3
3

3Di1
3Dv
3Ds1
3Die
3Ss3

3 3Dg
3
3
3
3
3
3
3
3

3Daa
3Daa
3Dc
3Dt
3Dp
3Dpe
3Dm
3Da

1 1Sa1
1 1Sa2
2 2Sa1
2 2Sz1
3 3Sf
3 3Ss1
3 3Ss2

3
3
5
5
5

3Dac
3Dac
5Dcg1
5Sx
5Ss2

F

CIRC.

OPERACIONAL
Gabinete Gestor
Assist. Administrativa
Assist. Adm. Gabinete
Assist. Adm. Secretaria
Contabilidade
Tesouraria
Pessoal
Protocolo
Material e serviço
Controle Almoxerifado
Eventos
Evento 1
Evento2
reuniões evento
Copa
Xerox
wc feminino
wc masculino
ACADÊMICO
Assist. Acadêmica
Chefia
Secretaria
Seção de alunos
Xerox
W.C.

648

0

118

0

F
F
F
F
F
F

1 1Ue3
1 1Ue3
1Ue4
1 1Sc2
1 1Ss1/2
1 1Ue1
1 1Ua
1 1Ut

Acesso 1
Acesso 2
Acesso 3
Copa
Sanitários
Foyer
apoio de palco
Projeção

DEPARTAMENTOS

0

14
20
27
17
35
17
33
17
73
26
18
30

F
F
F
F
F
F
F

6
6
6
6
6
6
6

F
F
F

6 6Hha1
6 6Hha2
6 6Hha3

43
6
12
4

F
F
F

132
30

F
F

0

9
20
70
19
14

F

5 5Dcg2

GRADUAÇÃO (Cidinha)

10

F

6 6Dcp1

PESQUISA (ao lado da prósalas)

27

SERVIÇOS

615

F
F
F

F
F
F
F
F

615

2 2Sz2

3 3Sp1
3 3Sp2
3 3Sp3

PORTARIA
Controle
Motorista
Transportes

1
1
1
1
1

DEPÓSITOS
almoxarifado
depósito da biblioteca 1
depósito da biblioteca 2
arquivo morto
porão - arquivo morto

1Da2
1Sd1
1Sd2
1Sd3
1Sd4

137
65
64
1
7

6Hr
6Hr2
6Hr3
6Hr5
6Hr4
6Hn
(circ)

6 6Hf1
6 6Hf2
6 6Hf3

6 6Hhr1
6 6Hhr2

F
F

6 6Hfu1
6 6Hfu2

F
F

6 6Le2
6 6Le3

Platéia
palco

6
6
6
6
6
6
6

F

6 6Ppr1
2 2na
6 6Ppr2

F
F
F
F
F
F
F
F

348
126
56
12
86
68

483
140

0

6Psg2
6Psg1
2N2
2N1

F
F
F
F
F
F
F

130

1.956
1 1U
1 1Up

F
F
F
F

F

30
37
62

AUDITÓRIO
F
F

0

37

MANUTENÇÃO
Administração
Depósito
PESSOAL
vestiário funcionários
vestiário funcionários
Estar
Copa

6Ppl1
6Ppl2
6Ppl3
6Ppl4
6Ppl5
6Ppl6
6Ppl7

6 6Pdi1
6 6Pdi2
6 6Pdi3
6 6Pdi4
6 6Pdi5
6 6Pdi6
6 6Ppa1
6 6Ppv1
6 6Ptfg1

1.956
F
F

TOTAL

389

0

389

1.468
HISTÓRIA
Secretaria
Recepção
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Chefia
Reuniões
Arquivos
História da Arte
Sala 1 (?)
Sala 2 (?)
Sala 3 (?)
Fundamentos
Sala 1
Sala 2
Sala 3
História da Arquitetura
Hall/recepção
Sala 1
Sala 2
História do Urbanismo
Sala 1
Sala 2
Professores
Regina
Marta

6 6Tr1
6 6Td1

Secretaria
Chefia
Secretaria
Reuniões*
Conferências
GDPL
Secretaria/reunão
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
GDPR
Secretaria/reunião
sala de reuniões
Sala
GDDI
Secretaria/reunião
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
GDPA
GDPV
TFG
TECNOLOGIA
hall entrada
Secretaria
Sala 1 (única)
diretoria

6 6Tr2
6 6Trn1

0

1.468
6Ss1/2
6Ss3/4

21
11
9
19
9
19
9
29

32
15
9
9
69
21
19
29
22
13
9
17
8
9
594
118

0

594

11
54
22
30
129
60
11
11
13
12
11
11
111
69
32
10
85
52
7
7
7
7
7
76
68
7
389
5
66
9

SANITÁRIOS
Público
Func./Prof.

13
10
1
12
87

0

389

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

219
127
92

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

934
2 2Ls
6 6Le1
2
2 2Lf
2 2Lf
2 2Lf
2 2Lfr
2
2 2Ll
2 2Ll
2 2Ll
2
2 2La1
2 2La2
2 2La3
2 2Li
2 2Lv
2 2Lr1
2 2Lr2
2 2Lc
2 2Lp
2 2Lh
2 2Lq
2
2 2Lu1
2 2Lu2
2 2N3
2 2N4
2
2 2Lt1
2 2Lt3
2 2Lt4
2 2Lt5
2 2Lt2
2
2 2ld
2
2 2L3D

LABORATÓRIOS
CESAD
LUMI
LABFAU

709
110
36
84
Sala 1
Sala 2
Sala 2
Reuniões

54
15
8
8

Sala 1
Sala 2
Sala 3

8
8
51
78

LABARQ
Sala 1
Sala 2
Sala 3
LABIM
LABNAV
LABPROJ 1
LABPROJ 2
LABPLAN
LABCOM
LABHAB
QUAPÁ
LABAUT
Sala 1
Sala 2
Reuniões
Sala de Equipamentos
TECNOLAB
Sala 1
sala 3
sala 4
sala 5
Sala 2
LABPROD
LABINDUS
LABSISCON
LAB 3D
NÚCLEOS
NUTAU
Sala 1
Sala 2

2i1
2i2
2i3
2i4
2i5

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
NAPPLAC
Sala 1
Sala 2
FUPAM

2 2F
1 1Fa1

Administração
depósito da fupam 1

F
F
F
F

CIRC.

0

934

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

8
8
62
29
59
30
30
44
59
42
17
23
29
89
30
12
12
23
12
30
18
88
1
1

6 6Dps2

depósito da fupam 2
CONFERÊNCIAS

8
1

PRÓ SALAS

5Br
5Bs
5Bd
5Bv1
5Bl1
5Bl2
5Bm
5Bpr1
5Bpo1
5Blr1
5Bor1

recepção
salão 1
apoio biblioteca
varanda
leitura 1
leitura 2 e revisteiro
multimídia
consulta a mapas
sala 1
livros raros
sala3
expansão biblioteca
expansão biblioteca

7
7
7
7
7

7Ae2
7Ae2
7Ae3
7Ae4
7Ae5

7
7
7
7
6

7Ae6
7Ae7
7Ae8
7Ae9
6Se1

5
5
5
5
5
5

5Ip1
5Ip6
5Ip3
5Ip4/6

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8As2
8As2
8As3
8As4
8As5
8As6
8As7
8As8
8As9
8As10
8As12

8 8As11

8
8
8
5

5Fc1

ESTÚDIOS
ESTÚDIO 1
ESTÚDIO 2
ESTÚDIO 3
ESTÚDIO 4
ESTÚDIO 5
chiqueirinho
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
A.I.
INFORMATIZADOS
Sala 811
Pró alunos
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Administração p.a.
Fupam
sala comp. Fupam
SALAS DE AULA
Sala 801
Sala 802
Sala 803
Sala 804
Sala 805
Sala 806
Sala 807
Sala 808
Sala 809
Sala 810
Sala 812
Bedelaria

8Db1
8Db2
8Ss2/1
5Ss1

0

1.409

63
476
149
56
90
57
99
155
70
31
55
34
74

97
56
33

F
F
F

CIRC.

4.888

0

3.274

0

4.888

417
274
87
148

0

38
1.341

0

Cozinha
Depósito
Vestiários

2
2
2
2

1
1
1
1
1

1Of
1Of4
1Of2
1Of3
1Of1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1Om1
1O m2
1O m3
1O m3a
1O m3b
1O m4
1O m5
1O m6
1O m7

1.414

0

211
55

0

25
9
22
156

MUSEU

1.079
965
25

0

1.414

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

0

33
43
35
13

2.854
2Ov1
2Ov2
2Ov3
2Ov4

LAB VÍDEO
Sala 1

198

Estúdio
2 20v
2 20v

Sala 1
Sala 2

8
59
10
9
56
22
34

LAB. FOTOGRÁFICO
Recepção
Revelação 1
Revelação 2
Revelação 3
Sala de equipamentos

60
7
16
6
6
25

1O m16
1O m18
1O m9
1O m10
1O m17
1O m13
1O m14
1O m15
1O m12
1O m11
1O m8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2Og1
2O g3
2O g4
2O g2
2O g5
2O g6
2O g7
2O g8
2O g9
2O g10
2O g11
2O g12
2O g13

recepção
oficinas
serigrafia
tipografia
sala escura
montagem
revelação de chapas
administração
editoração eletrônica
sala1
sala2
plotagem
revelação de fotolitos
sala1
sala2
copa

180
133
114
19
76
22
32
49
36
36
20
21
11
14

ambiente

ambiente
ou subconj.

CONJ.

código

piso

FAU MARANHÃO - PROGRAMA organizado por subsistemas de espaços afins
Item
Conjunto
1 DIDÁTICO

SUBDIV.

ÁREAS (m2)

ÚTIL

CIRC.

TOTAL

OFICINAS

A
A

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

984
salão de uso dos alunos
marcenaria
mecânica
sala 1
sala 2
cerâmica
pintura
resina
espaço sem uso
w.c.(2)
feminino
masculino
administração
atendimento
almoxarifado
copa
bomba
caixa d'água(2)
sala 1
sala 2
depósito1
depósito2
depósito3
circulação
mezzanino

LPG

220
27

Balcão
Mesas

124
recepção
reunião
computadores
depósito

edifício

SETOR

ambiente

ambiente
ou subconj.

CONJ.

código

piso

GRÊMIO
4Ag2
4Ag2
4Ag3
4Ag4

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

A
A
A
A
A
A
A

10
9

wc masculino

Museu
papelaria

4
4
4
4
4

19

LANCHONETE
Cozinha

4 4N
4 4Sa

F
F
F
F
F

61
27

LAME

52
37
37
22

W.C.

4 4Sn

4 4Sl
4 4Sf

184
100
13
30
42

174
58
58
58
58
58
176
87
87
87
174
Sala 1
Sala 2

4 4Sz
4 4Sd
4 4Ss

F
F
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TOTAL

3.110

MUSEU
livraria
xerox

OFICINAS

497
564
565
565
482

ALUNOS

1
1

ÁREAS (m2)

ÚTIL

40

1.409
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F

SUBDIV.

TOTAL

88
10
10
15
24
29

edifício

SETOR

ambiente

ambiente
ou subconj.

CONJ.

código

piso

ÁREAS (m2)

ÚTIL

ALUNOS
1 1Fa2

ENSINO

15

LAP

INFURB
2
2
2
2
2

SUBDIV.

BIBLIOTECA

12
12
30
33

PESQUISA

12
9
9

33

Copa
Reunião
Chefia
Informática
Professores
Reginaldo
Rosária
Khaled/ Ângela/ J. Carlos
sala reuniões

6 6Ts3
6 6Ts2
6 6Ts1
6 6Tn2

266
97

edifício

SETOR

ambiente

ambiente
ou subconj.

CONJ.

código

piso

edifício
F
F

1

0

CIRC.
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PESQUISA

6 6Ts4

6

37

1 1Ss3
1 1Ss4

F
F
F

25
25
21
44
69
470
30
33

F
339
20
34

ÁREAS (m2)

ÚTIL

DEPARTAMENTOS
TECNOLOGIA

42
20
32
18

COMISSÕES

SUBDIV.

TOTAL

AUDITÓRIO

PROJETO

F
F
F
F

CIRC.

0

0

CIRCULAÇÃO(geral do setor)

F
F

ÁREAS (m2)

ÚTIL

SETOR

ambiente

ambiente
ou subconj.

CONJ.

código

piso

edifício

SUBDIV.

TOTAL

648
CONGREGAÇÃO

DIRETORIA
Sala diretoria
Sala vice diretoria
Secretária/recepção
Ante sala/Reunião
W.C.

SETOR

ÁREAS (m2)
SUBDIV.
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or subsistemas de espaços afins

a mbie nte

a mbie nte
ou s ubc onj.

C O NJ .

c ódigo

pis o

e difí c io

S E TOR
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LRAV
2O f1
2O f2
2O f3
2O f5
2O f6
2O f4
2O f7
2Of8
2O f9
2O f10
2O f11
2O f11
2O f11
2O f11
2O f11
2O f11
2O f12
2O f13
2O f14
2O f17
2O f15
2O f16
2O .1
2O .2

1C 1
1A 1
1A 2
1A 3
1Sd1
1So1
1Sz1
1Ss1
1Ss2
1Ss3
1X 1

responsável técnico
revelação alunos
produtos químicos
administração(2)
sala1
diretoria
estudio(3)
sala1
sala2
equipamentos
fotoacabamento em filmes
almoxarifado
salas de revelação(7)
sala1
sala2
sala3
sala4
sala5
sala6
fotodigital
processamento de filmes
fotoacabamento em papéis
sala de ampliação
sala1
cabine1
cabine2
w.c.
masculino
feminino

352
15
16
16

7
29
25
8
8
16
16

375

sala princip.
sala A apoio
sala B apoio
sala profes.
sala 57 - reunião
sala 56 - sala pessoal
sala 52 - reunião
sala 73 - secretaria
sala 74 - secretaria
sala 76 - secretaria
sala Presidente CPG
depósito 1
depósito 3
depósito 4
depósito 5
depósito Biblioteca
Depósito 6
Mobília p/ Restauro
Depósito 7
Almoxarif.
almoxarifado
cozinha/ copa
eventos
arq. Morto
armário
depós. biblioteca
acervo
vigias
Depos rev. Pós
sala ociosa
depósito 1
depósito 2
depósito s. habitabil.

533
15
11
10
33
54
12
16
15
13

7 BIBLIOTECA
8 ACESSOS (circulação)
2E 1
2E 2
2E 3
2E 4
2X 1 e 2
9

1Cc1
1Cc2
2Cd1
2Cd2
3Cd1
3Cd2
3Ce1
3Ce2
3Cc1
3Cc2
subtotal

paredes
TOTAL

84

81

149

633

5
14
5
354
47
15
9
11
4
4
5

7
5
4
13
4
194
206
32
91
20
18
45

saguão de entrada
saguão principal
sala de recepção 1
sala de recepção2
terraço 1 e 2

circulação
circulação
escada lado esq.
escada lado dir.
recepção escada A
recepção escada B
mezan. A
mezan. B
corredor 1
corredor 3

Total
407

9
19
13
7
1
5
7
9
6

sanitário administração
w.c. Masc
w.c. Fem.
w.c. Fem.
w.c. Masc
sanitário
sanit. serviço
sanit. recepção 1
sanit. recepção 2
sanit. Aulas
lavatório aulas

OUTROS

94
15
10

Áreas
Térreo
1º Pav.
240
167
101
68
60
47
62
58
11
84
60
17
7
81
17
31
17
16
149
35
79
12
24
76
24

33
3Ss1
3Ss2
3Ss3
3Ss4
3Ss5
3Ss6
2Ss1
2Ss2
2Ss3
2Ss4
2Ss5

637
19

22
7
9

3Lc1
3Lc2
3Lc3

6 SANITÁRIOS

26
26
65
37
60
180
137

50
38
4
339
15
15

sala 24 Prof A. Mello
sala nº 12
sala nº 8
sala 61
sala 58
sala 44
salas 8 e 12

3Dd1
3Dr1
3Dp1
3Dr2
4 ADMINISTRAÇÃO
3Ds1
3Ds2
3Ds3
3Di1
5 APOIO
1Sd1
1Sd2
1Sd3
1Sd4
1Sd5
1Sd6
1Sd7
1Sd8
1Sd9
2Sd1
2Sz1
2Sa1
2Sd4
2Sd2
2Sd3
2Sd5
2Sa2
2Sd6
3Lc4
3Sd1
3Sd2

7
7
7
7
7
7
7

CANTEIRO DOMINGOS BATAGLIA

2A 1
2A 2
2A 3
3A 4
3A 5
3A 6
2Cd3

Subsolo

3 ACADÊMICO

61
19
9
22
10

249
28
23
9
91
43
3
8
3
3
3
34

Função

2 COMPUTAÇÃO

18
11

ATELIÊ DE ESCULTURAS
hall de entrada
Sala de Pesquisa 1
Sala de Pesquisa 2
Acervo
Depósito
tanque de argila
cozinha/ copa
sanit. S. 1
sanit. S. 2
sanit. Dep.
garagem

Usos
legenda

68
34
34

138

80

194
206

234

440

67
24
27
42
20
54
786
155
941

2275
502
2777

73
65

601
190
791

888
157
1045

FAU USP_PROGRAMA ORGANIZADO POR SUBSISTEMAS
1. REFLEXÃO / 1.2. ESPAÇO, cidade | C23

térreo

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

oficina de modelos
tipografia
laboratório fotográfico
auditório

10 m

restaurante
museu
grêmio
espera
diretoria
portaria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10 m

10 m

alpendre
hall
vestíbulo
pequeno salão
grande salão
escritório
gabinete
sala de bilhar
toilette
wc e lavabo
wc e banho
sala de jantar
despensa
copa
copeiro
quarto de criada
cozinha
galinheiro
serviço
lenheiro
wc

20 m

implantação

primeiro pavimento
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

departamentos
estúdio
secretária
biblioteca
congregação

quarto do casal antônio prado
dormitório
toilette
rouparia
despejo
criada
banheiro
saleta

10 m

1 sala de aula
2 estúdio
10 m

10 m

corte transversal
Croquis de implantação da Vila Penteado do prof. Dr. Silvio Soares Macedo baseado em aerofoto dos anos 40:
do artigo "Vila Penteado: Significados Paisagísticos" na publicação da FAUUSP de 2002 "Vila Penteado 100 anos", pg 112.

10 m

nível 1

10 m

nível 2

10 m
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ARTIGAS - ÁREAS CONSOLIDADAS E ÁREAS PASSÍVEIS DE NOVA OCUPAÇÃO
PISO
LOCAL
SUBSOLO 1- auditó
1
2
Circ./WC/Outros/etc
SUBSOLO 2 - Laboratórios
3
4
5
Circ./WC/Outros/etc

Consolidada

1.882

ÁREAS
À definir
562
488
74
63
254
279

1.220

Total
2.444

596

1.816

ARTIGAS - ÁREAS CONSOLIDADAS E ÁREAS PASSÍVEIS DE NOVA OCUPAÇÃO
PISO
LOCAL
TERCEIRO PAVIMENTO - Biblioteca
7
Biblioteca
Circ./WC/Outros/etc
QUARTO PAVIMENTO - Departamentos
8
9
Circ./WC/Outros/etc
Sub total sem Estudios e S. de aula

Consolidada
1.301
649

ÁREAS
À definir
257
257

Total
2.207

1.331
484
847

886

2.217

LOCAL

SUBSOLO
Bloco Oeste Setores 10/ 11/ 12
Bloco Leste
Setor 13
Setor 14
Outros (quadro eletr./circ./etc)

3.082

Consolidada
411

57

ÁREAS (m2)
À definir
189
73
116
64
52

Total
73
116

ANEXO - ÁREAS CONSOLIDADAS E ÁREAS PASSÍVEIS DE NOVA OCUPAÇÃO
PISO

601
11

LOCAL

ÁREAS
Consolidada

À definir

Total

SUBSOLO

221

1.261

2.444

TERREO

383

991

1.816

TOTAL

604

2.252

4.261

13

9
10

57

12

354

354

15.473

9

4

3

8

2

7

1

4.616
1.836

PISO

Área sem pé-direito

12.391

5

PRIMEIRO PAVIMENTO - Caramelo
6
Circ./WC/Outros/etc
SEGUNDO PAVIMENTO - Museu

MARANHÃO - ÁREAS CONSOLIDADAS E ÁREAS PASSÍVEIS DE NOVA OCUPAÇÃO

336

336

4.952
1.836

QUINTO PAVIMENTO - Estúdios
10 (estúdios)
Circ./WC/Outros/etc
SEXTO PAVIMENTO Salas e Aula
11 (salas de aula)
Circ./WC/Outros/etc

711
1.086

2.856
2.856

3.567

1.161
1.161

2.247

PAVIMENTO TÉRREO
Bloco Oeste
Setor 1
Setor 2
Biblioteca
Bloco Leste
Setor 3
Setor 4
S.Espelhos
Setor 5
Saguão inclui acess. e circul.
Outros: Terraço Coberto, circ./etc

240

587
75
39

240
101

28
67

101

114

300

887
sala dos
espelhos

biblioteca

186

2

287

2

1

91

151
95

354

3

4

151
95

11

10

10

6
10

PAVIMENTO SUPERIOR
Boco Oeste
Setor 6
TOTAL GERAL Setor 7
CI
Bloco Leste
Setor 8
Setor 9
CI
Mezaninos
Outros WC/circulação,etc

95

306

95

78
53
158

58
160
173
91

218

482

313

786
m.b.

6

264

264

53
25

c.i.

c.i.

m.a.

5

8
ÁREAS DISPONÍVEIS
ÁREAS NÃO DISPONÍVEIS

TOTAL GERAL

14.188

7.099

21.287

1.304

971

2.275
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INTRODUÇÃO

1. REFLEXÃO					
1.1 TEMPO / aluno
A Estrutura Curricular Como uma Arquitetura

1.2 ESPAÇO / cidade
A Arquitetura como Expressão do Ensino

1.3 HISTÓRIA / cultura

O Nascimento de um Olhar

1.4 MÉTODO / projeto
Uma Obra, Um Método

1.5 DIDÁTICA / ensino
Questões em Disciplinas e Trabalhos

2. AÇÃO					
2.1 PROFESSOR / obras
Questões Didáticas e uma Identidade

2.2 ALUNOS / vivência
Aprendizado e Participação: Duas Experiências

2.3 ESCOLA / experimentação
Um Trabalho e uma Disciplina		

3. PROPOSIÇÃO						
3.1 ARQUITETURA
Um Espaço para o Aprendizado

3.2 ENSINO
Uma Arquitetura do Ensino

CONCLUSÃO					
BIBLIOGRAFIA						

APRESENTAÇÃO
Esta pesquisa, que tem como tema o ensino de projeto e como objeto de abordagem a FAUUSP e suas
principais experiências nas duas últimas décadas, em particular na área de projeto de edificações, está
diretamente relacionada à formação de um método de projeto próprio de cada aluno. Este capítulo constitui
um pequeno ensaio sob a relação dessa formação com a história e a produção cultural da arquitetura.
De uma forma simplificada, a questão que aqui se coloca pode ser assim expressa: arquitetura é história,
produção cultural; portanto, não se inventam “arquiteturas” a cada projeto, a não ser em circunstâncias
especiais e determinadas, em que os grandes mestres nos legaram projetos paradigmáticos. “Não se trata
de inventar mas reinventar” (L. Snozzi, DATA).

REFERÊNCIA OU INTERFERÊNCIA
Há, porém, uma diferença entre o estudo sistematizado da história da arquitetura e da produção
arquitetônica contemporânea na formação de um repertório crítico que dê lastro para o ato de projetar,
daquela investigação crítica, porém sensível, que se vale do instrumento próprio do projeto que é o desenho,
e mais, que esteja diretamente relacionado ao momento mesmo de criação na elaboração de um projeto
arquitetônico determinado.
Há que se elaborar uma maneira determinada, com procedimentos didáticos claros, pela qual a produção
do projeto com objetivo didático esteja relacionada à produção arquitetônica em geral. Não somente com
o objetivo de se constituir um repertório, mas simultaneamente como forma de instrumentar o próprio ato
de projetar, de forma didática, sem que (mas isso nos parece óbvio) se corra risco de se formarem modelos
copiáveis, risco este que pode ser superado a partir da consciência que tivermos dele.

DESPERTAR
Neste ensaio pretende-se discorrer sobre esta questão básica que é da relação do conhecimento histórico,
sistematizado ou sensível, com o processo de criação do projeto, não em termos gerais, o que seria
pretensioso, mas sob o aspecto particular de sua relação com a formação de um olhar no aluno, que
Hertzberger chamou de “despertar de uma mentalidade arquitetônica”, e que a nosso ver ocorre assim
mesmo, num momento: como um despertar.
Um dos indutores poderosos deste momento é a consciência de que pensar o espaço é pensar as relações
entre os homens e as relações destes com a natureza: é descobrir que desenhar espaço é desenhar a vida
humana no mundo.
Nessa perspectiva, a construção do pensamento moderno na arquitetura dos últimos setenta anos oferece
farto material para desenvolver essa idéia, na medida em que esse pensamento busca justamente a identidade
entre o objeto arquitetônico e as novas formas de produzir e de viver que se estabeleceram nesse período.
O contexto de profundas transformações econômicas e culturais, em que se realizaram essas experiências,
implicou historicamente soluções inéditas pelo caráter de resposta da arquitetura a essas mudanças. O
radicalismo de alguns aspectos de muitos dos projetos nos permite explorar suas possibilidades didáticas,
decorrentes da ênfase que podemos atribuir a eles na formulação de um repertório que seja, mais que
um lastro necessário à atividade projetual, um indutor de uma maneira particular de se olhar o objeto

1. REFLEXÃO / 1.3. HISTÓRIA, Cultura | 129

arquitetônico. “O objetivo (...) sempre foi estimular os estudantes, despertar neles uma mentalidade
arquitetônica que pudesse capacitá-los a fazer seu próprio trabalho (...)” (Hertzberger).

UM OLHAR
Propomos aqui através de alguns exemplos a apresentação para os alunos de projetos de arquitetura de
significação histórica reconhecida. Não se trata de uma exposição extensiva e abrangente com vistas a
algum panorama histórico da produção arquitetônica, nem uma abordagem intensiva e aprofundada de
cada projeto com o objetivo de investigar sua significação histórica dentro dessa produção, ou mesmo um
conjunto de obras que tenham alguma relação de caráter histórico entre si. São exemplos circunstanciais
de projetos cujas características oferecem a possibilidade de sensibilizar o aluno para aspectos estratégicos
da sua formação:
• O “despertar de uma mentalidade arquitetônica” a partir de projetos que tenham a qualidade de se
afirmar didaticamente ao apresentar novas e intrigantes configurações espaciais como um contraponto ao
repertório do “senso comum” e que se apresentem como alternativas aos espaços que estamos habituados
e que nos cabe desenhar.
• A formação de uma postura natural do aluno para a construção contínua do seu próprio
corpo referencial de obras de arquitetura, não somente como um repertório genérico e
obrigatório (necessário), mas como um conjunto de referências cuja unidade está na maneira
com que cada uma delas toca a sensibilidade, a emoção e a razão próprias e individuais de cada aluno: uma
maneira que mesmo sendo subjetiva não prescinde de orientação e que se constrói no aprendizado.
• A construção de um olhar próprio do arquiteto para a obra arquitetônica, histórica ou não, que
transcenda aquele determinado pela habitual iconografia ilustrativa com que são apresentadas as obras:
através de imagens genéricas; fotos anódinas e auto-afirmativas que mais do que prescindir de pessoas
parecem precisar excluí-las para afirmar sua própria excelência enquanto imagem em si; perspectivas
improváveis e espetaculosas; plantas e cortes quase sempre isolados e sem escalas definidas com códigos de
representação circunstanciais. Imagens que acabam por formar no aluno mais do que uma idéia fragmentária
da obra, uma maneira fragmentária de pensar o projeto. Um olhar que procure formar a partir das imagens
e informações um nexo entre elas que permita uma visão totalizadora da obra: como num projeto.
• Um olhar para a produção histórica da arquitetura, seja antiga ou contemporânea, que complemente
aquela abordagem genérica (e necessária) do estudo sistemático e contínuo: um olhar para a história que
tem origem no processo de desenho para a criação do projeto, não somente na busca de referências
objetivas e afins a temas determinados do projeto, mas também nascidas da intuição e da sensibilidade, as
quais permitem relações muito mais ricas e complexas, pessoais, com a história e sua produção: como quem
também está fazendo história.
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UMA EXPERIÊNCIA
No curso ministrado na graduação da FAU para os alunos do 1° ano em 1999, o conjunto dos professores
da disciplina (AUP-608) considerou de fundamental importância a apresentação de algumas referências
arquitetônicas para ampliar o universo do conhecimento do aluno. Serviriam como subsídio para o projeto
a ser elaborado por eles no trabalho didático, que se tratava justamente de um projeto para habitação
coletiva em uma quadra urbana de São Paulo.
A ênfase foi em projetos habitacionais, abordando desde a tipologia das células, sua ordenação físicoespacial entre si e com a cidade, até a apresentação de forma direta de uma produção arquitetônica cujo
compromisso do desenho com as relações sociais e com o momento histórico oferece precioso material para
elaboração de uma didática que objetive a construção desse olhar.
A aula nada mais foi que a apresentação seletiva de algumas obras e projetos a partir de enfoques
determinados.

VIVÊNCIA E REPERTÓRIO
O repertório do aluno é basicamente constituído pela sua vivência. Por um lado, pode trazer latente todo
um universo capaz de desabrochar ao estímulo de uma prática e um conhecimento sistematizados; por
outro, pode se constituir no plano da consciência imediata como um bloqueio por se colocar para o aluno
na forma de modelos originados das piores referências que a cidade apresenta. Piores porque limitadas ao
senso comum, incapaz de produzir um olhar oriundo de uma “mentalidade arquitetônica”.
Na procura por revelar por meio dessa experiência didática uma expressão das possíveis relações entre
história e repertório com a prática do projeto, percebe-se nas suas entrelinhas uma intenção subjacente e
contraditória com a perspectiva do real histórico como referência para o projeto. É a tentativa de seduzir o
aluno, de encantá-lo com a possibilidade de se sentir capaz de imaginar e desenhar formas e espaços para
uma maneira de viver diferente, que vise um mundo melhor e mais generoso, perspectiva própria de uma
juventude que tem diante de si um universo a conquistar, cujo primeiro passo é o ingresso na Universidade.
Assim, nas obras apresentadas foram destacadas as soluções que indicassem essas novas possibilidades,
como quem abre uma porta para um novo caminho, como quem solta os grilhões do repertório imediato,
a fim de fazer do trabalho um exercício de transformar idéias em configurações espaciais.

A CIDADE
Assim, ao pensar a cidade como base para a solução habitacional – desde Berlage, em Amsterdã, até os
Development Corporations e os Enterprise Zones, passando pelo the Greater London Concil onde “o arquiteto
não era simplesmente o inventor de formas agradáveis, mas parte de um grande grupo de produção da
habitação humana”–, procuramos reafirmar a cidade como ideal da convivência humana em sociedade,
onde cabe ao arquiteto interpretar com generosidade e otimismo as relações entre os homens e criar o
espaço adequado à vida, em que o ato de habitar se realiza na cidade como um todo: a cidade é a casa.
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Além dessas questões gerais, duas linhas de abordagem permearam a apresentação:
QUESTÕES DE PROJETO
A primeira linha de abordagem se refere a algumas das questões básicas que comparecem num
projeto habitacional, as quais devem, a nosso ver, ser destacadas por revelar um novo enfoque
para o aluno iniciante:
• a implantação;
• a estrutura de circulação;
• a gradação entre o público e o privado como uma sucessão de espaços com identidade e espacialidade
próprias;
• os edifícios em blocos ou isolados;
• a estrutura, a racionalidade, a indústria, o ritmo.
QUESTÕES DIDÁTICAS
A segunda linha se refere a algumas questões didáticas, relacionadas a problemas genéricos a serem
enfrentados no processo de aprendizado do projeto:
A inversão o vazio como objeto do desenho: um grande passo, uma inversão no pensamento,
uma ruptura de significado global. É necessário operar uma inversão no modo usual (e leigo) de
pensar o objeto arquitetônico que o aluno traz consigo no início do curso: a arquitetura não está
somente na matéria, que é o meio de sua realização, mas também e principalmente no espaço vazio que a
matéria contém: “A arquitetura é vazio, cabe a você defini-lo” (L. Snozzi, 1984).
A não-linearidade do processo de decisões do projeto: Não se define o edifício a partir da unidade; não
se define a unidade a partir do edifício; o mesmo vale para o edifício e o conjunto.
O corte é condição para o pensamento espacial. A utilização do corte como instrumento de criação do projeto
é uma das maiores dificuldades didáticas, pois o pensamento em corte constitui uma das particularidades
do pensamento do arquiteto, e a abordagem exclusiva pela planta é a do senso comum.
A escala como referência obrigatória de controle do projeto; inclusive nos primeiros esboços em função do
compromisso com o “Arranjo da Sensibilidade” (Daher).
As diversas escalas como níveis diferenciados e específicos de abordagem do espaço e não simplesmente
como tamanho do desenho para visualização.
O “Fora” (além do objeto) no sentido amplo da abordagem genérica de um objeto, como uma referência
básica para a resolução do “dentro” (o objeto em si).
Conjuntos de ambientes a qualificação formal de conjuntos de ambientes, constitutivos de unidades
espaciais específicas, como instrumento para um raciocínio indutivo: “A planta não é um quebra-cabeças
de salas que se encaixam” .
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A gradação do espaço público para o privado e vice-versa como uma sucessão de escalas e uma
gradação de espaços onde cada um pode ter sua configuração espacial própria para abrigar diferentes
relações humanas de convivência urbana numa rede cuja trama pode ser configurada pelo desenho.
A reinversão construção; a matéria como instrumento: a técnica, expressa na construção, na estrutura,
nos materiais, nas máquinas, constitui o meio de realização do projeto e determina a essência da forma, da
fisionomia, da linguagem do projeto, sendo assim uma instância de abordagem, do processo de projeto.
Representação a sintaxe do projetar: o domínio da linguagem da representação como instrumento do
pensar a arquitetura pode ser comparado ao domínio da palavra na constituição das idéias. Assim como
a idéia não existe enquanto não for expressa em palavras; com verbo, sujeito e predicado; o projeto não
existe enquanto não for expresso por meio de plantas, cortes, etc., com seus códigos de representação
específicos. Há que se ter nessa expressão uma coerência do vocabulário (códigos) da representação com
o próprio objeto.

ALGUMAS OBRAS
Para simplificar o trabalho apresentamos a seguir alguns projetos, em dois conjuntos: no primeiro, reproduzemse as imagens na forma como se apresentam nas publicações disponíveis, agrupadas e apresentadas em
função de ênfases didáticas comuns. Estas, por sua vez, foram definidas com base em algumas questões
escolhidas dentre aquelas que se apresentaram a nós como mais significativas no trabalho com os alunos
no estúdio e que podem contribuir para a formação do olhar que é objeto deste capítulo.
O segundo conjunto apresenta simplesmente os projetos redesenhados como exemplo de uma abordagem
das obras de arquitetura, históricas ou não, que dêem condições para a formação de um olhar próprio do
arquiteto e que contribuam diretamente para o aprendizado de projeto: uma abordagem conforme descrita
anteriormente, segundo a qual um conjunto mínimo de informações gráficas e descritivas permite ao aluno
formar uma idéia totalizadora e não fragmentária e iconográfica da obra arquitetônica, como convém aos
projetos que se quer que ele seja capaz de desenhar.
São projetos cujo critério de seleção foi circunstancial. Alguns pelo seu significado para minha formação:
como a casa de praia da Lagoinha, de Carlos Millan, e o Clube Anhembi, de Vilanova Artigas; outras pelo
surpreendente resultado (para mim) da proporção relativa à FAU, como a Vila Rotonda de Palladio; e outras
para ampliar o período compreendido entre a mais antiga e a mais recente.
O olhar próprio do arquiteto é primeiramente um olhar, e é o do projeto, em que a representação das partes
procura definir o todo através de um nexo que se estabeleça entre elas.
Apresentamos assim o segundo grupo de projetos a partir de um conjunto de informações que permitam a
compreensão da obra de arquitetura como um plano, e que idealmente são as seguintes:
1. Identificação
2. Autoria
3. Programa
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4. Contexto
5. Construção
6. Imagem (todo e parte)
7. Localização
8. Implantação
9. Plantas e cortes em escala conhecida e códigos coerentes
10. Proporção (dimensões relativas à escala do homem)
Incomum nas apresentações de projetos nos periódicos e na bibliografia corrente, a Proporção, quando
aparece, é em geral por meio da escala gráfica, que permite estabelecer uma relação de proporção, de
forma indireta, porém, pois pressupõe a conversão. A figura humana ajuda mas também por vezes não
supre plenamente o objetivo de “informar” a proporção, mas por uma razão oposta àquela do motivo
anterior, da relação puramente métrica da escala gráfica: é por demais direta. Propomos a apresentação da
proporção através da visualização direta, porém mediada pelo espaço da vivência, para instituir no aluno
o hábito de se colocar no espaço representado, como quem o cria e, por essa razão, deve saber controlar
suas dimensões, um hábito que ajuda a consolidar um olhar próprio e que contribui para instrumentar uma
habilidade para o projeto.
Para isto poderia bastar a comparação visual com qualquer espaço familiar, mas faltaria aí a clara e também
direta relação métrica com o objeto, ferramenta básica de quem desenha o espaço. No entanto, o aluno
da FAUUSP dispõe do mais privilegiado instrumento para que se faça esta relação de forma plena: o seu
edifício. Além de ser o espaço da vivência cotidiana do aluno, apresenta as mais variadas relações espaciais
de cheios, vazios, opacidades, transparências, percursos, pontos de vista etc., além de ser regrado na sua
geometria e estrutura, oferecendo no espaço da própria vivência as mais variadas relações métricas que se
queira estabelecer em planta e corte.
Os projetos são apresentados em função de ênfases didáticas definidas com base em algumas questões
escolhidas entre aquelas que se apresentaram para nós como mais significativas no trabalho com os alunos
no estúdio e que podem contribuir para a formação do olhar que é objeto deste capítulo. Assim, dentro
de cada um dos dois conjuntos de projetos alguns estão reagrupados com base na ênfase comum que se
procurou destacar deles.
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Primeiro Conjunto
EDIFÍCIO HABITACIONAL DO PROJETO “GROTA DA BELA VISTA” EM SÃO PAULO,
de Paulo Mendes da Rocha
O que é novo neste projeto é a caracterização de uma unidade espacial diferenciada, constituída
por um conjunto dos apartamentos a cada três andares, com identidade própria qualificada pelo
espaço comum com o hall de pé-direito triplo no primeiro dos três pavimentos agrupados e pela
parada do elevador nesse lugar. Formaliza, através de um espaço perfeitamente configurado, a gradação
possível entre o espaço público e o privado. É um exemplo forte da qualificação de um espaço semipúblico,
um momento da transição do público para o privado, onde acontecem atividades específicas, que dizem
respeito às relações humanas na escala da vizinhança, a qual é estabelecida por esse conjunto de unidades,
e que são possíveis por obra de um desenho: a parada do elevador alternada.
O que é novo aqui também, na qualificação precisa que o desenho confere ao lugar, é o tratamento do
edifício como cidade, o corredor como rua, o hall como praça, o elevador como transporte coletivo.

esquema de implantação do conjunto
1 espetáculos
2 habitações
3 escola
4 comércio
5 hotel
6 piscina anexa ao hotel
7 belvedere

corte

planta do pavimento tipo e
apartamento
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APARTAMENTO-CASA (PAVILHÃO DO ESPIRITO NOVO), de Le Corbusier
APARTAMENTO-CASA PARA PROJETO DE NEGUEV, de Oscar. Niemeyer
Este dois projetos surpreendem pela generosidade do tratamento das áreas externas privativas dos
apartamentos: o quintal. A possibilidade de se imaginar um apartamento que é também uma casa além de
revelar a possibilidade de apropriar para cada um a qualidade de ambos, rompendo preconceitos, permite
também despertar a percepção da gradação entre o espaço exterior e o interior, auxiliando na superação
de uma das maiores dificuldades dos alunos, que é pensar o espaço de forma plena, dentro e fora como
uma coisa só e não por abordagens fragmentadas que pensam “o dentro” como se fosse uma instância de
resolução e o “fora” outra.
A ênfase está também no corte como instrumento de concepção e entendimento da solução.

Apartamento-Casa
(Pavilhão do Espirito Novo)
corte A

Apartamento-Casa para
Projeto de Neguev
corte A

Apartamento-Casa
(Pavilhão do Espirito Novo)
corte B

Apartamento-Casa
(Pavilhão do Espirito Novo)
planta unidade

Apartamento-Casa para
Projeto de Neguev
entrada apartamento

Apartamento-Casa para
Projeto de Neguev
planta entrada

Apartamento-Casa (Pavilhão do Espirito Novo)
planta piso inferior e superior

Apartamento-Casa para
Projeto de Neguev
planta quartos
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JOHN HANCOCK BUILDING, de Skidmore, Owins & Merril
CONJUNTO NACIONAL, de D. Liebeskind
EDIFÍCIO COPAN, de Oscar Niemeyer
A diversidade programática em uma única construção e a escala destes edifícios, em particular o primeiro,
sem dúvida contribuem para modificar o horizonte do aluno ao pensar o espaço construído para as diversas
atividades humanas na cidade e os objetos que o constituem. Tornam possível pensar que a cidade não
é um agrupamento de edificações sobre um fundo formado pela infra-estrutura natural ou construída: o
edifício é também cidade e constitui parte de sua infra-estrutura.
Tratar essas questões também a partir de exemplos familiares e próximos oferece um “gancho” para esse
salto de abordagem.
No Conjunto Nacional, a cobertura do embasamento, se pensada como “térreo reconstruído”, o que
verdadeiramente é, abre novas perspectivas ao aluno em relação à ocupação e à construção do espaço
urbano. Nesse projeto revela-se a possibilidade de hierarquização do espaço urbano público para o privado
em corte e não somente em planta como induz o raciocínio que parte das considerações programáticas e
de uso como ocorre em geral nos planos de massas.
No caso do John Hancock Building a qualificação espacial dessa hierarquia dentro do próprio edifício,
através dos elevadores com paradas diferenciadas, como se fossem ônibus que levam a diferentes lugares,
traz a cidade para dentro do edifício e oferece assim uma abordagem que pode contribuir para que o aluno
tenha uma nova visão das possibilidades de desenho do espaço.

Conjunto Nacional

John Hancock Buliding

Edificio Copan
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CONJUNTO DE HABITAÇÕES GOLDEN LANE E ESBOÇO PARA BERLIN, de Alison e Peter Smithson
TWO LEVEL CITY, de Leonardo da Vinci
São exemplos de soluções inovadoras e radicais, e por isso didáticas, da maneira de pensar o edifício como
extensão da cidade e vice-versa. E também do pensamento “em corte” como instrumento para resolução
da articulação das escalas públicas e semipúblicas; do tratamento exemplar dos lugares que constituem
esta gradação e que abrigam atividades e relações humanas específicas: desde a relação entre dois vizinhos
imediatos na solução da soleira de ingresso, passando pela relação de vizinhança no pavimento e nos
grupos de pavimentos, para uma relação de bairro no agrupamento dos edifícios e assim por diante.
O que interessa ou pode ser aproveitado do croqui dos Smithson, uma cidade constituída por níveis
diferenciados e distintos, é a revelação das possibilidades de configuração do espaço, ao permitir variadas
relações pela sobreposição das diferentes características de cada nível, e também de como a solução particular
de térreo elevado, como vimos no caso do Conjunto Nacional, pode se constituir num desenho para a
própria cidade, superando novamente a fragmentação da abordagem que separa as duas instâncias.
Da mesma forma, o desenho de Leonardo da Vinci apresenta uma solução que qualifica o espaço urbano
em níveis, porém com a surpresa de ter sido proposto há quinhentos anos afirmando a universalidade da
solução como arranjo espacial.

conjunto Golden Lane e esboço para Berlin

two levels city
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DESENHOS, de Jean Prouve
Estes desenhos permitem a apresentação da unidade habitacional como um espaço com limite definido e
perceptível afirmando a importância do seu desenho, um espaço organizado pela infra-estrutura de sanitário/
cozinha e que aponta para a possibilidade de solução da moradia como um espaço livre para os arranjos
que melhor convierem aos seus moradores, porem um espaço equipado. Isso aponta uma possibilidade de
desenho que supera a tendência de os alunos resolverem a unidade como um quebra-cabeças em planta de
ambientes estanques e autônomos. Além disso, assim como os dois projetos a seguir, a proposta radical de
industrialização se apresenta como uma imagem didaticamente forte.

planta pilar-banheiro

esquemas

banheiro

Habitação de Estudantes em Brasília, de Oscar Niemeyer
Habitação Social Nemausus em Nimes, de Jean Nouvel
O surpreendente arranjo das unidades pré-fabricadas empilhadas para estudantes de Brasília e a fisionomia
industrial quase agressiva do conjunto Nemausus, com suas unidades dúplex e tríplex integradas verticalmente;
podem se constituir, pela sua qualidade e radicalismo, verdadeiros deflagradores, portas para um universo
de formas e soluções inéditas para o aluno. Nelas a construção também se apresenta como determinante
da linguagem num contraponto à idéia da forma como resultado exclusivo de pré-concepções puramente
plásticas determinadas pela iconografia fragmentária que muitas vezes compõe o imaginário do aluno.
As unidades quase escancaradas para a circulação comum no projeto de Jean Nouvel são uma alternativa
aos paradigmas da privacidade impostos ao repertório dos alunos, seja pelo massacre das imagens do
mercado imobiliário paulistano, seja pela sua própria vivência, como se eles fossem condições da própria
natureza do habitar.

corte

esquema guindaste

corte geral
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VILA OLÍMPICA EM BARCELONA, de Carlos Ferrater
PLANO CERDÁ PARA BARCELONA, de Ildefons Cerdá
O Projeto da Vila Olímpica, oferece também a possibilidade de uma abordagem do vazio como objeto
do desenho, tanto no chanfro das esquinas das quadras do Plano Cerdá ao formar um espaço, que é um
vazio e cuja direção é diagonal à das quadras, como nos pátios internos, que são espaços semipúblicos que
articulam as quadras, numa rede de circulações sobreposta às ruas, afirmando assim um desenho maior
que é o próprio Plano de Ildefons Cerdá para Barcelona. Além disso, apresenta uma cuidadosa elaboração
dos edifícios e uma variada gama de tipologias. Serve assim como um pretexto para apresentar o Plano
Cerdá, por meio do qual se pode discutir a relação de um desenho geral simples e de grande sabedoria, que
permite infinitas possibilidades de configuração espacial de suas partes através da variação dos elementos
deste desenho. Um exemplo marcante para se falar sobre a relação na arquitetura entre o particular e o
geral; entre a lógica do conjunto e sua afirmação no detalhe; a transição do público para o privado.

Vila Olímpica em Barcelona
planta apartamento 1

Vila Olímpica em Barcelona
maquete

Vila Olímpica em Barcelona
planta apartamento 2

Plano Cerdá para Barcelona
diagramas
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EDIFÍCIO HABITACIONAL EM CELERINA, SUIÇA, de Luigi Snozzi (1973)
Esta obra tem uma resolução extremamente particular para várias das questões levantadas anteriormente,
explicitando-as de maneira flagrante, quase didática, e apresentando, além disso, um objeto de beleza
inquietante, o que deve ser a busca maior do ato de projetar.
Instigante neste projeto é a paisagem como geratriz de um desenho, num bonito exemplo de um olhar
“fora” do objeto como determinante de sua configuração.
A galeria de acesso apresenta uma solução incomum, inclusive porque referenciada na arquitetura vernacular do
lugar, que propõe uma identidade espacial clara para a circulação geral do edifício, espaço público que estrutura
o acesso ao espaço semipúblico dos blocos, num exemplo de tratamento da gradação entre um e outro.
Inusitada, para um apartamento, e bonita a decomposição da unidade habitacional (área noturna/área
diurna) para composição de uma outra unidade volumétrica no conjunto: os quartos de todas as unidades
juntos formando um bloco único, dialogando com os blocos das áreas diurnas agrupadas duas a duas,
ambos em quatro pavimentos, criando uma relação tempo-espaço no percurso da área íntima para a social,
onde o morador como que sai, para entrar novamente, vendo o dentro (a área social da unidade) como se
fosse um fora (numa vista a partir da galeria dos quartos) e vice-versa.
Esta separação, ao mesmo tempo que resolve a questão plástica da lâmina na paisagem formada pelo
conjunto de todos os quartos, mantém uma identidade formal clara nos blocos formados por um conjunto
menor de unidades (oito). Estas, por sua vez, se apresentam como uma unidade espacial formada por
uma relação de vizinhança diferenciada dentro do conjunto inteiro, o que garante a possibilidade de um
“endereço visível” numa escala mais próxima da unidade, difícil de se obter na solução de lâmina simples.
Este projeto oferece suporte para que se fale de algumas das mais importantes questões didáticas de
projeto aqui relatadas ao apresentá-las de forma radical e límpida: a relação entre o particular e o geral; a
unidade de abordagem do espaço externo com o interno; a referência a uma arquitetura vernacular sem
ser mimética; a gradação da transição do espaço público para o privado por unidades espaciais claramente
definidas; o espaço constituído pelo tempo do percurso; a inversão da relação dentro e fora afirmando uma
compreensão do espaço na surpresa das vistas oferecidas; e o surpreendente resultado da configuração da
unidade decomposta, como que sugerindo uma nova forma de morar, onde o espaço do individuo, sem
perder sua relação com a célula familiar, pode estar relacionado a um âmbito maior.

maquete

implantação

planta apartamentos
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SEGUNDO CONJUNTO
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Destaque mais que didático
Será indicado um destaque didático para esta obra no capitulo 2.1. (Professor, obras – uma identidade:
residência na Praia Dura) em virtude de sua influência direta em um dos projetos apresentados e para a minha
própria formação.
No entanto, a residência de Praia Dura foi escolhida para introduzir a apresentação deste segundo conjunto
de projetos pelo fato de ela ter sido para mim a demonstração do óbvio, que ultimamente parece estar oculto,
de que a obra arquitetônica além de constituir por si só um discurso que não só prescinde da palavra, como é
por ela reduzido, como esse discurso pode ser uma tese acadêmica que transcende a própria arquitetura.
Isso se revela aqui na lembrança da profunda impressão que ela me causou quando a conheci, ainda estudante,
na década de setenta. Antes de conhecer a obra propriamente dita, já conhecia em detalhe o seu projeto, que
está minuciosamente desenhado na escala 1:25.
Além de apresentar uma configuração espacial que propõe e incorpora uma forma de habitar a casa diversa
da urbana (ver em 2.1 o destaque didático da casa na Praia Dura), chamou-me a atenção o rigor construtivo,
as proporções dos espaços, a rigorosa modulação na só da estrutura mas também, em consonância com
ela, dos próprios ambientes e de toda a construção, como a paginação de pisos e fechamentos, fiadas dos
tijolos, montantes de esquadrias, a precisa resolução das camas e mesas fixas, tão apropriadas para uma
casa de temporada, etc. Tudo isso revelou para mim a imagem de uma obra, além de bonita, extremamente
sofisticada e elaborada, apesar das técnicas e materiais simples de que foi feita.
Foi imensa a minha surpresa ao conhecer a casa, provocada pelo estranhamento entre a imagem da sofisticação
que construí na memória, ao esmiuçar tão elaborado projeto, e a desconcertante simplicidade da obra cuja
sofisticação não estava propriamente no objeto mas na sua capacidade, propiciada pela elaboração enquanto
objeto, de revelar, porque construída, a beleza do lugar e da própria geografia. Além disso, sua fisionomia tão
familiar não se coadunava com a impressão construída no conhecimento prévio do projeto e revelava, assim,
a possibilidade de uma beleza arduamente conquistada no trivial, e de como arquiteturas insuspeitas porque
comuns poderiam conter um alto grau de elaboração construído no tempo e na história. Essa revelação
propiciada pelo o discurso da arquitetura significou um aprendizado que me marcou definitivamente, mais
do que como uma referência de arquitetura, como uma maneira de olhar para a realidade em sentido mais
amplo.
Maior ainda foi a surpresa, trinta anos depois, ao descobrir uma identidade, nascida ali, da leitura e da vivencia
de uma arquitetura unicamente a partir do seu discurso próprio.
Um aprendizado desse tipo contribui não só para um aprimoramento de habilidades mas para definir o que
somos como pessoas. No caso, uma maneira de pensar segundo a qual o individuo se afirma na sua relação
com o coletivo; a simplicidade significa uma árdua depuração; a identidade, ou a particularidade do objeto,
se constrói a partir de sua inserção no mundo, ou no lugar, para a qual a beleza da construção humana está
além da forma; e a da natureza, no homem.
Que discurso acadêmico tem essa capacidade de desenvolver idéias a partir de conhecimentos prévios e revelar
teses como essas, tocando a alma e transformando o homem e conseqüentemente o mundo?
Qualquer reflexão, inclusive esta, sobre a obra de arquitetura é redutora em relação à potencialidade do
discurso arquitetônico puro e simples para afirmar uma tese, por isso esta obra abre este conjunto de projetos
cuja apresentação procura expô-la da maneira como ela se afirmou para mim: pelo projeto, pela obra e mais
nada, determinando o que sou hoje e aquilo que estou discorrendo nesta tese, sobre o ensino, as relações
humanas, a relação entre a teoria e a prática e a arquitetura.
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ANHEMBI TÊNIS CLUBE, 1968
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PAVILHÃO SUÍÇO NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DE PARIS, 1930/1932
Le Corbusier (1887-1965) e Pierre Jeanneret (1896-1967)
Programa: Residência Universitária
Contexto: O Pavilhão Suíço é um dos exemplos da excelência de Le Corbusier no domínio da estrutura e da
relação entre massas. No volume menor, localizam-se as atividades de uso coletivo, enquanto que o bloco
verticalizado abriga os quartos para estudantes. Habilmente o arquiteto utiliza-se de curvas para conferir
um maior dinamismo à edificação.
Construção: A obra aborda questões como a pré-fabricação e o isolamento acústico, configurando-se como
um verdadeiro laboratório para a arquitetura moderna. O bloco menor possui uma estrutura independente
do bloco verticalizado, estando este volume elevado sobre pilotis.

Sala de Leitura

Fachada Norte
Implantação:

Fachada Sul
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Projeto:
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esc 1:500
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Esc. 1:330
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esc 1:750
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012 5m

Elevação Norte
esc. 1:750
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Proporção:

esc 1:1500
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LA ROTONDA, 1566 - 1571
Andrea Palladio: 1508 - 1580
Programa: residência
Contexto: trata-se de uma aristocrática casa de campo no alto de uma colina, próxima a cidade de Vicenza.
Revela os ideais da arquitetura do século XVI, entre eles a importância da razão e das proporções entre as partes.
Construção: o edifício consistia em um bloco quadrado encimado por uma cúpula. A Vila Rotonda define-se
como um projeto completamente centralizado e simétrico onde cada um de seus quatros lados apresentam
pórticos idênticos. A proporção entre os cômodos é matematicamente precisa de acordo com as regras de
Palladio descritas em “Quattro libri del´ Architettura”.

vista geral da Vila Rotonda

vista de aceso ao edifício

fachada do edifício

Implantação

0

50

100

150m

Implantação da Vila Rotonda sobre terreno.
Esc. 1:4000
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Projeto

Planta Baixa
Esc. 1:750

0 3

6

15m

0 3

6

15m

Fachada e corte da Vila Rotonda
Esc. 1:750

Proporção

Esc. 1:2500

1. REFLEXÃO / 1.3. HISTÓRIA, Cultura | 154

CÚPULA DA IGREJA SANTA MARIA DEI FIORI, 1417 - 1434
Filippo Brunelleschi: 1377 - 1446
Programa: religioso
Contexto: construção de uma cúpula sobre a antiga Igreja Santa Maria dei Fiori, projetada por
Arnolfo di Cambio a partir do século XIII.
Construção: cúpula projetada por Brunelleschi recobre o espaço octogonal da nave. Construída
em pedra e tijolo - com 39,5 metros de diâmetro - é capaz de suportar a abóboda com bastante
leveza. Desta maneira, a cúpula funciona como marco arquitetônico da cidade.

vista da Igreja de Santa Maria del Fiore na cidade

vista
Santa
Maria
dei del
FioriFiore
na cidade
vistada
daigreja
Igrejadede
Santa
Maria
na cidade

cúpula da igreja
cúpula da
cúpula
daigreja
igreja

Implantação
Implantação
Implantação

Implantação da Igreja na cidade
Esc.
1:10.000da Igreja na cidade
Implantação
Esc. 1:10.000

0 50 100 150m
0 50 100 150m
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Projeto:
Projeto
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Esc.1:1500
1:1500
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Corte
Corte da
da igreja
igreja de
de Santa
Santa Maria
Maria dei
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM DIADEMA
Uma experiência Metodológica
APRESENTAÇÃO

Ensino do projeto
O interesse em relação ao ensino de projeto, nasceu na nossa primeira experiência docente na Faculdade de
Arquitetura de Taubaté em 1982, porém, como pesquisa sistemática, tem início no nosso ingresso na FAUUSP
como docente em 1989 e como aluno de mestrado em 1990 com esse tema de pesquisa orientada pelo
prof. Dr. Joaquim Guedes.
Como docente na FAU começamos a trabalhar junto às disciplinas obrigatórias do primeiro e do quarto anos.

Primeiro e quarto anos letivos: descoberta e consolidação
O trabalho no primeiro ano revelou a importância da introdução do aluno no universo da arquitetura e da
descoberta de que pensar o espaço é pensar a relação entre os homens e destes com a natureza, e da
possibilidade assim revelada de imaginar e desenhar formas e espaços para uma maneira de viver desejada
e melhor.
O trabalho no quarto ano, última disciplina obrigatória de projeto de edificações no curso, revelou a importância nesse momento da consolidação do método que o aluno vem construindo ao longo de seu percurso
na escola, da capacidade de enfrentar programas novos, de resolvê-los independentemente de sua complexidade e de projetar com uma visão de cidade, com um compromisso com a história e a cultura.

AUP 154 na FAU, o rigor pedagógico e a procura pelo método
Esta disciplina, AUP 154 ProjetoVII, do quarto ano “ideal”, coordenada pelo professor dr. Joaquim Guedes
até o ano de 2002, se afirmou como um momento de conclusão da fase obrigatória do curso que exigia uma
dedicação e um esforço especiais, constituindo a última alternativa para consolidação do aprendizado de
projeto na escola.
O trabalho junto à essas disciplinas foi uma orientação privilegiada, primeiro para o mestrado e depois para
o doutorado, porque baseada no convívio cotidiano do trabalho docente. Essa orientação dirigiu nossa
pesquisa e atividade como professor para a procura de um rigor pedagógico que transcendesse a reprodução
da relação mestre aprendiz; que investigasse procedimentos novos considerando o grande contingente de
alunos e o pequeno número de professores; que ensinasse a projetar com a responsabilidade de um compromisso real com a qualidade do espaço na resolução do abrigo conseqüente das relações humanas; que
revelasse a perspectiva de uma estética cuja forma dos objetos construídos buscasse sua razão de ser na
própria natureza das atividades que deve conter; que desenvolvesse no aluno o domínio da linguagem como
resultado da solução inteligente dos elementos que compõem a construção; que consolidasse a busca por
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um método de projeto claro e conseqüente que permitisse ao futuro arquiteto uma atuação segura e responsável na criação de boas obras de arquitetura.
Sem impor, a disciplina propunha um método onde era grande a relevância das especificidades do programa e das relações que o arquiteto estabelece no contexto da produção da obra. Em função disto sempre se
procurou propor programas reais bem definidos qualitativa e quantitativamente, e também inseridos em
relações produtivas identificadas. Isso levou muitas vezes a adoção de editais de concursos ou licitações
públicas recentes, que permitissem a colaboração de seus agentes ministrando palestras, explicando o processo e esclarecendo dúvidas dos alunos.
Dessa forma, nesse período, aprofundamos o conhecimento de um método de caráter mais indutivo, com
uma aproximação gradativa e racional das soluções de projeto a partir de um processo definido, com tarefas
concretas de descoberta, análise e conhecimento dos problemas a resolver na edificação a ser criada.
Foram definidas etapas sucessivas e claras: estudo do local a partir da sua representação em desenhos
definidos; análise do programa por atividades, por ambientes necessários, por agrupamento de ambientes
configurando conjuntos maiores com características e identidades próprias, análise de áreas, visualização
das áreas e das proporções entre elas, circulação e fluxos necessários e diagramas com e sem escala para
visualização global do problema a ser resolvido.
Alguns destaques significativos desse processo:
1. A importância do aprofundamento das particularidades essenciais do programa como instrumento fundamental para o desenvolvimento de uma sensibilidade conseqüente no processo de busca de
uma síntese apropriada.

2. A descoberta ou definição do que denominamos acima de agrupamento de ambientes ou como o
professor Guedes preferia chamar: “subsistemas de espaços” afins
afins, que constituem unidades espaciais
dentro do edifício com características próprias e que por isso são, ou devem ser, espacialmente identificáveis,
“o aluno deve compreender que é possível mobilizar de modo controlado e rápido significativos contingentes de áreas físicas, mantendo vários graus de coerência entre suas relações espaciais...” (Frederico Fósculo
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Pinheiro Barreto in. Contribuição ao Ensino de Arquitetura e Urbanismo), constituindo-se assim em poderoso
instrumento crítico de experimentação, ajuste, e avaliação de soluções. Isso é possível pela qualificação
formal de conjuntos de ambientes, “subsistemas de espaços” (Joaquim Guedes in. O croqui do arquiteto e o
ensino do desenho, tese de doutorado de Anna Paula Silva Gouveia) constitutivos de unidades espaciais
específicas, como instrumento para um raciocínio indutivo: “A planta não é um quebra cabeças de salas que
se encaixam” (idem).

3. Os diagramas que pela sua independência em relação a forma, podendo ou não incorporá-la,
permitem abordagens particulares e leituras específicas e ricas, pela seletividade consciente que lhes é
permitida, das questões a serem desenhadas através deles: fluxos, relações de escala, circulações, eixos,
tempo, geometrias, e construção, inclusive formas, resultando num processo gráfico de análise e desenvolvimento do projeto a partir de esquemas de fluxos; de representação geométrica do programa, de áreas, de
ambientes, de subsistemas; de articulação das áreas assim representadas através de sistemas de circulação
esquemáticos; e outros

organograma buscando as aproximações espaciais e destacando
ambientes que poderiam estar agrupados de outra forma_ projeto I
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estudos exploratórios
4. Os experimentos, ou o que o professor Guedes denominava de “estudos
exploratórios”, ensaios
sem o caráter de proposições formais que, sem deixar de sê-lo, o são com a perspectiva de abordagens mais
dedutivas e descomprometidas que permitem uma aproximação progressiva para a apreensão da totalidade
(ou totalidades) do programa.

Utilizando um esquema metodológico e alguns trechos das aulas da disciplina de pós-graduação AUP 58333/1 Arquitetura Projetos Urbanos ministrada pelo professor Dr. Joaquim Guedes, a sistemática do método
poderia ser explicitada assim:
A arquitetura deve ser produzida por reflexões analíticas com base na real necessidade dos espaços, de
onde resultam “volumes úteis abrigáveis”. O objetivo desse procedimento é a possibilidade de um retorno
ao todo a partir do conhecimento de cada parte com maior determinação e rigor. Os desenhos iniciais e os
diagramas dos sistemas de espaços deveriam favorecer a “análise gráfica”, não se tratando ainda de
concepção em planta e muito menos volumétrica, com o objetivo de amadurecer as carências do cliente,
ampliando o programa, resultando no “programa ampliado do arquiteto”. Some-se a isto uma profunda
percepção e análise do local e dos fundamentos da estrutura espacial a partir de uma formulação preliminar
das circulações e acessos. Posteriormente faz-se o “escrutínio do problema pela reflexão” e pela transformação desta análise em planta e corte, preservando uma disponibilidade aos “volumes que vão surgindo”.
Daria-se a partir daí a conformação do projeto.

OBJETIVOS
Registro e experimentação para compreensão de um método
Assim, dois objetivos permearam a realização deste Trabalho:
O primeiro foi o de registrar de forma sucinta, apresentando através de imagens, e quando possível descrições, o processo de um projeto desenvolvido profissionalmente em nosso escritório, que resultou da tentativa de experimentação de alguns aspectos do método com o qual vínhamos trabalhando nas disciplinas AUP
142 e AUP 144 (a partir de 1998 AUP 154) na FAUUSP sob a coordenação do prof. Dr. Joaquim Guedes,
como forma de aprofundar criticamente nosso aprendizado, compreensão e capacitação de sua implementação
na disciplina do último ano do aluno na escola antes do Trabalho Final de Graduação.
O segundo foi procurar definir claramente suas etapas e procedimentos como ponto de partida para a
construção de uma alternativa didática de método de projeto, como exemplo para o aprendizado dos
alunos.
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É importante destacar que essa perspectiva não é no sentido de estabelecer para os alunos procedimentos
genéricos e racionais, ainda que alternativos, o que do nosso ponto de vista poderia resultar em arremedos,
mas permitir a abertura de caminhos para a própria imaginação do estudante:
· Daí a importância maior da explicitação do processo mais pela sua visualidade do que pela sua explicação,
pois permite uma leitura com a liberdade e a sensibilidade pessoal que as imagens oferecem a razão.
· Daí a opção pela apresentação de partes do processo quase autônomas ao invés de sua totalidade numa
seqüência temporal e fechada, por permitir uma leitura não linear com variadas possibilidades.
· Daí a importância de a apresentação do método como procedimento genérico estar atrelado a um caso
particular, pois revela os aspectos circunstancias do processo e de como estes podem ser determinantes para
a própria construção de uma metodologia.

A escolha: genérica ou circunstancial
A escolha do projeto da UBS de Diadema para este ensaio foi circunstancial, e talvez isto lhe dê maior
significado. O projeto coincidiu com um momento específico do mestrado e de nossa docência na FAU onde
estávamos preocupados com a questão do método em projeto. É justamente o caráter específico da experiência relatada que confere universalidade a sua condição de referência metodológica: um projeto, um
método.
Favoreceu também o fato de ter sido feito num prazo relativamente curto e talvez por isso dispor de forma
mais ou menos organizada do material nele produzido.
Apesar de o considerarmos um bom projeto com a melhor qualidade que pudemos obter, não se trata de
uma obra de beleza especial ou transcendente e talvez isso confira a ele maior propriedade para uma
abordagem metodológica: não é um projeto especial, mas um projeto normal com toda a qualidade que se
pretende para essa condição.

PROJETO

UBS Piraporinha, programa funcional e política pública
O projeto da Unidade Básica de Saúde de Piraporinha em Diadema SP foi realizado entre outubro de 1995
e fevereiro de 1996 nos foi contratado através de licitação pública. Mudanças políticas na Prefeitura impediram sua construção.
A decisão pela implementação desta UBS se deu no segundo mandato do PT na Prefeitura de Diadema e
fazia parte de um grande esforço de modernização e melhoria do sistema municipal de saúde que visava
entre outras decisões, concentrar funções como o serviço dentário, saúde mental e pronto atendimento,
ampliar o enfoque da questão da saúde do indivíduo para a comunidade e principalmente incorporar no
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projeto o caráter de referência na cidade que o posto de saúde significa para a população.

O paciente como usuário cidadão: o posto de saúde como referencial urbano
O atendimento individual que acontece num posto de saúde, com o acolhimento onde a pessoa é olhada
nos olhos, tem ouvidos para seus problemas mais íntimos, é tocada, ajudada e pode trocar suas aflições com
os outros, desperta a consciência do direito e da possibilidade de ser cidadão e transforma o posto de saúde
numa janela de esperança para solução dos outros problemas que a carestia lhes impõe, transcendendo sua
função médica para se constituir num lugar de referência especial na relação do cidadão com o poder
público e a cidade.

O particular e o geral, o fim como começo
Iniciamos a apresentação pelo fim por paradoxal que isso pareça, mostrando a última correspondência
encaminhada à prefeitura de Diadema: a de entrega do projeto final. Interessa neste documento também
mostrar como elementos específicos, reais e particulares são capazes de exprimir inúmeras questões gerais
que norteiam todo um processo. Isso remete a uma das premissas contidas no método.
Nessa carta, o encaminhamento do projeto e a solicitação de um aditamento ao contrato, acabam por se
constituir num resumo do que foi o trabalho, apresentando algumas das suas questões mais significativas,
entre elas a pesquisa por uma nova configuração programática que a política da prefeitura implicava.

cópia da carta ao órgão municipal responsável pela construção do posto de saúde_ 24/01/1996
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A compreensão e a ordenação do programa já como projeto e desenho
Esta é uma questão didática importante: o olhar para o programa já com uma perspectiva de projeto.
Normalmente o aluno olha a forma como o programa vem apresentado como um dado fixo e o faz com
objetivo meramente quantitativo, sem perceber que sua compreensão não prescinde de uma postura de
projeto.
seguinte: trechos do edital de contratação e do programa de necessidades_
UBS Piraporinha
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Podemos observar que o programa funcional constante do edital apresenta agrupamentos de funções que
apesar de parecerem corresponder aos agrupamentos espaciais são baseados numa abordagem essencialmente médica, exigindo uma reordenação a partir de critérios arquitetônicos e espaciais, que já implicam
em desenho.
Por exemplo, na chamada “tecnologia de apoio”, onde na nossa visão o expurgo nada tem a ver com o
refeitório; a farmácia entendida como serviço para a população deve estar em localização independente do
almoxarifado; e o vestiário como referencia espacial do funcionário dentro do edifício deve se

1.1.
REFLEXÃO
167
REFLEXÃO // 1.4
1.1.MÉTODO,
MÉTODO, projeto
projeto | 133

relacionar com uma área de estar que nada tem a ver com os outros ambientes desse conjunto da forma
como agrupado no programa fornecido. São observações não somente técnicas, como a da relação do
funcionário no tempo livre dentro da jornada com seu local de trabalho, e que já indicam um desenho.
Observa-se também no programa do edital que consultórios de ginecologia e pediatria aparecem agrupados
na mesma categoria que a urgência e sutura de curativos infectados e também da sala de serviço social.
Esta observação que apesar de ser feita a partir do simples bom senso já indica uma ordenação espacial que
se explicita no desenho. Mais significativo desse aspecto, porque tem origem numa decisão que transcende
a função precípua do Posto, é observar que a sala de reuniões ao estar agrupada com a administração ainda
recende do caráter burocrático original, revelando que a visão que regeu a ordenação programática do
edital não tem relação com o espaço, pois a própria política da prefeitura já indicava seu uso para outros
eventos da comunidade, o que implica em configuração e acessos diferentes da que deveria ter se considerada como ambiente com função técnica de apoio administrativo: isto já é projeto.
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Aqui uma representação gráfica dos ambientes com suas áreas em escala, procurando identificar não só
tipos de função como os agrupamentos funcionais, e também as identidades dimensionais a partir de profundidades ideais para as salas, que resultassem em proporções adequadas para seu uso.
É importante ressaltar que não se pretende aqui encontrar um desenho que será “colado” posteriormente
ao projeto geral, mas instrumentar-se das características, necessidades e possibilidades de cada aspecto do
programa, até para resolver proporções em si aparentemente não tão adequadas, mas desejáveis por outras
razões.
A escala começa a se incorporar aos estudos funcionais de agrupamentos, ligações, fluxos, etc...

estudo de áreas/ organograma_estudos
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estudo dos grupos funcionais e áreas
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O terreno do projeto era formado pelo imóvel onde já funcionava a UBS numa casa adaptada, ao qual foram
incorporados mais alguns lotes vizinhos desapropriados.

trecho da sondagem realizada
em 18/01/1993

fotos do terreno
implantação_ estudo

A localização é privilegiada, numa praça arborizada que mesmo estando junto ao corredor metropolitano da
av. Piraporinha ficava resguardada do seu intenso movimento por uma pequena quadra interposta, resultando em duas ruas curtas de ligação da praça com a avenida.

A primeira proposta como instrumento de verificação do programa e de descoberta de uma
lógica do objeto coerente com suas partes
Talvez constitua um método pessoal, porem entendemos que a primeira proposição, em geral lançada com
a maior liberdade possível sem deixar de ser criteriosa, é uma das maneiras mais eficientes de se abordar e
compreender um programa. Ali nos é possível ver seu funcionamento como totalidade; exigências implícitas
afloram e se impõem porque concretizadas; conflitos se revelam na relação do programa com suas exigências e na sua relação com a forma e a construção; novas possibilidades são definidas; são dominadas as
proporções entre cheios e vazios, entre um subsistema e outro, entre circulações e áreas úteis; a sensibilidade e a intuição para o problema são instrumentadas; e mais importante, as intenções são consolidadas.
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partido/implantação_ estudos
projeto I - projeto II
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Organograma: base para o projeto ou referência crítica
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O que chamou a atenção ao rever este organograma e sua legenda não foi sua expressiva complexidade,
ou a densidade das informações ali contidas, mas as anotações posteriores sobrepostas ao desenho: uma
em especial é, na legenda, a correção do termo paciente para usuário, pois revela o caráter pretendido para
o Posto, de um lugar para resolver problemas de saúde, mas também de um espaço para o exercício da
cidadania, que pode inclusive contribuir para outras formas mais abrangentes e eficazes de abordagem
desses problemas.
Essas anotações revelam, além da função do organograma como instrumento para compreensão do problema, a perspectiva mais por uma matriz de referência e controle para verificação crítica das propostas de
projeto do que uma base para sua solução.
Observa-se aí, que os consultórios ainda estão agrupados conforme o programa do edital, o que indica que
a percepção de que gestante não é doente veio do desenho, levando à proposta de sua separação dos
outros consultórios minimizando o contato delas com os doentes.
É interessante observar também que todos os acessos tiveram sua representação trazida para o lado esquerdo do organograma, revelando uma vontade de pensá-los em conjunto. A solução final parece resultar daí,
ao resolver os oito tipos de acesso (de fora para dentro e de dentro para fora) agrupados em duas entradas
configuradas como uma única ao juntar a farmácia, vacina, sanitários e coleta num volume solto entre as
duas, sobre o qual existe um terraço de estar dos funcionários obtido pelo recuo da administração, e que
liberando a cobertura sobre elas forma um único e grande pórtico de entrada que abriga todos os acessos.
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Alguns ambientes foram estudados isoladamente com definição de layout, instalações, características e
necessidades técnicas e ambientais. Estes estudos foram feitos com dois objetivos, primeiro compreender a
natureza de cada atividade a ser abrigada como condição para a solução global na qual deverão ser inseridas
e segundo para instrumentar o projeto executivo.
A formalização como instrumento de compreensão do programa
É o que podemos observar nos desenhos deste primeiro projeto e nas anotações sobre ele, identificando ali,
porque concretizadas, as questões levantadas acima. É importante destacar o fato de que a solução já
apresenta definições construtivas como modulação estrutural e fechamentos, o que é importante para
descobrir sua interface com as questões programáticas e de linguagem. Observa-se também que a grande
quantidade de ambientes com áreas distintas acarretou recortes problemáticos na fachada, o que indicou a
procura por uma coerência modular que permitisse essa variação sem implicar em ajustes circunstanciais
que implicassem no aumento do número de soluções específicas dificultando a resolução construtiva e
formal do objeto.
Percebe-se também um certo formalismo naturalmente decorrente da opção por uma resolução rápida que
permitisse olhar para o programa a partir de sua concretização, revelando-o na sua totalidade. A superficialidade do conhecimento do programa nesse momento, porque obtido a partir dos elementos meramente
quantitativos e fragmentários fornecidos no edital, resultou numa forma ainda exterior à natureza das
atividades. No nosso entendimento isso não revela um defeito, ao contrário: exprimindo esse conflito, abre
caminho para compreensão da essência do programa que fica manifesta na ambigüidade da sua relação
com a forma. Seu descolamento a revela.
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plantas_estudo
pavimento térreo e superior
projeto I

corte_ estudo
projeto I

Um croqui entre muitos outros semelhantes para levantamento rigoroso das áreas obtidas na primeira versão
do projeto destacando as de circulações das úteis, para poder cotejar com o programa e avaliar seu resultado.

estudo de áreas
pavimento térreo e superior
projeto I
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trechos de anotações e atas de reunião

Circulações e vazios, ou a importância do avesso
Vale destacar a importância do controle das áreas complementares: circulação, beirais, marquises, vazios e
espessuras.
Primeiro porque a metragem quadrada interessa enquanto instrumento de controle e visualização do espaço
para se ter noção real e visual do “tamanho” do objeto a ser construído, as áreas úteis não são suficientes,
isoladas são números abstratos pois não podem ser transformadas em volumes sem que estejam incorporadas à elas as áreas complementares.
Vale dizer que do ponto de vista quantitativo o edital subestimou as circulações pois baseou sua taxa em
projetos de escolas, onde, o que neste projeto denominamos de sala média, é maior, resultando numa taxa
de circulação menor.

estudo de áreas_”sala média”
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Esse controle também não é simplesmente numérico e quantitativo, é uma referência que depende das
atividades, de sua inserção no conjunto, do que se pretende para elas, etc. Podem variar dentro do próprio
projeto.
E segundo porque é justamente aí que se realiza e se manifesta a particularidade de uma solução
arquitetônica, são os vazios e as circulações que determinam como os ambientes se congregam na configuração do edifício. É onde estão os “lugares sem nome” como dizia o professor Flavio Mota, onde ocorrem
os encontros, as interfaces, as transparências, os percursos e as atividades humanas que acontecem nos
interstícios dos nossos compromissos e afazeres: talvez as que realmente importam.
É como se disséssemos que a solução do programa está fora dele próprio, no seu avesso, que não está nele,
mas além dele.

tabelas com as áreas
determinadas pelo
edital e preenchidas
de acordo com o
desenvolvimento do
projeto
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Novamente destaque-se que não se trata de um “carimbo” a ser aplicado ao projeto resultando daí sua
configuração, mas de uma referencia consistente que instrumente qualquer tipo de solução a ser adotada.

corte transversal_ estudos
projeto II

plantas_estudos

O trânsito essencial entre as várias escalas ao longo de todo o projeto, ou a construção do
vazio: uma inversão necessária
Os estudos de implantação numa escala muito menor (1:1.000 e 1:2.000) das que já estavam os desenhos
em andamento, vem da crítica ao acesso “de lado” da primeira solução. Estes desenhos que, intervindo
onde não era possível intervir: na praça, procuram compreender o vazio, ou o que está além do edifício
revelando um desejo de conformar o vazio da praça e que resultou na decisão fundamental, de implantar o
edifício num único bloco, com a maior extensão possível, voltado integralmente para a praça.

estudos implantação _ projeto II

Essa abordagem significa para nós um dos passos mais importantes na formação da capacidade de projeto
do aluno, um grande passo, uma inversão no pensamento, uma ruptura de significado global para a formação do que Hertzberger denomina de “despertar de uma mentalidade arquitetônica”: é necessário operar
uma inversão complexa no modo usual de pensar o objeto arquitetônico que o aluno traz consigo no início
do curso: a arquitetura não está somente na matéria que é o meio de sua realização, mas também e
principalmente no espaço vazio que ela contém, é necessário aprender a construir o vazio: “A arquitetura é
vazio, cabe a você defini-lo” (L. Snozzi).
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corte UBS-Praça
estudo

A visualização do espaço limitada à sua materialidade física revela-se incapaz de abarcar a densidade
significante do vazio e é transformada em humor na poética dos chistes de Guimarães Rosa no prefácio de
Tutaméia: “O nada é uma faca sem lâmina, da qual se tirou o cabo”, ou no seu avesso: “Diante de uma
casa em demolição, o menino observa: ’Olha, pai! Estão fazendo um terreno’”.

vista externa a partir da praça
projeto II

A crítica como desenho ou, quando tudo parece bom, desconfie
Estes são croquis feitos já na fase de fechamento da última solução, desconfiados, questionam a proposta
arduamente construída desmontando-a, propondo outra coisa. Podem parecer por isso irresponsáveis, mas
se observarmos melhor, deles nasceu uma intenção, ou a própria solução, por uma generosa abertura do
posto para a praça, uma porta na escala da cidade que contivesse todas as portas: um pórtico.

Daí vem a idéia de transformar as duas entradas numa única e ali está o volume solto entre as duas. Esta
solução, ao desenhar uma entrada que não é a porta, mas uma abertura na escala da praça afirma definitivamente o desejo do edifício conformando-a e vice versa.

elevação frontal e acesso_ estudo
projeto II
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elevação frontal_ estudos
projeto II

plantas_definições
projeto II
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plantas finais
projeto II
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CONCLUSÃO

O processo de criação do projeto não é linear. A análise e compreensão do problema para solução do
projeto requerem diversos tipos de abordagem: o criterioso escrutínio das demandas de cada atividade; a
livre associação à referencias por vezes sem conexão direta com o projeto; o registro de insights e vontades
pessoais; o levantamento e registro gráfico de cada ambiente e suas necessidades; desenhos livres de
observação do local e técnicos de registro da topografia; e outras que variam conforme o problema e
principalmente o autor. São abordagens por vezes aparentemente conflitantes, mas que se coadunam:
primeiro como registros organizados das informações programáticas neles desenvolvidas e que informarão o
projeto até sua fase executiva; e segundo, e mais significativamente, como partes de um processo de
construção de uma sensibilidade para o desenho, que instrumenta a síntese da forma em consonância com
a natureza das atividades humanas que deverá abrigar, com o rigor necessário para sua construção e com a
expressividade do tempo e do homem, ou melhor, da história e do artista.

corte transversal_ estudos
projeto II

rampa_ estudos
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Aí está uma das características do ato de projetar que confere a ele a condição de um trabalho artístico: a
sensibilidade e a intuição, arduamente construídas no trabalho. É como se a coerência entre essas diversas
abordagens residisse justamente na autonomia e consistência de cada uma delas como produto em si; como
obras de arte cuja unidade está no artista e no objeto último de seu olhar. Aliás nessa independência talvez
esteja também a condição para que, sem deixar de estar presentes, não prevaleçam determinantes como os
desejos formais subjetivos; ou as necessidades técnicas e mesmo ambientais mais evidentes e nem sempre
exclusivas. Sua prevalência pode ser redutora da síntese equilibrada do projeto final.

Assim uma pesquisa que o trabalho indica, é sobre o papel do desenho na investigação e análise dos
problemas colocados pelo projeto, de como a formalização desde o início pode se constituir num poderoso
instrumento de compreensão das questões que o projeto deve abarcar. Isso requer uma ausência de preconceitos e uma liberdade em relação ao encantamento de certas soluções que podem surgir nesse processo,
encarando-as não como metas, mas como meios, para se evitar o risco de sua cristalização precipitada
constrangendo a possibilidade de uma coerência desejável com as atividades humanas e com a construção.
Finalmente, uma questão fundamental que se coloca para a perspectiva de um método em projeto está
relacionada à natureza mesma da arquitetura e está expressa no seguinte aforismo:

“O aqueduto vive no momento em que deixa de transportar a água” (Luigi Snozzi)
Este aforismo de Snozzi sugere um fascinante paradoxo para a compreensão da arquitetura: sua beleza
como expressão do fazer humano se manifesta com toda a plenitude no momento em que cessa a função
para a qual foi construída.
Qual consideração relativa a natureza própria da arquitetura tem poder maior de colocar questões fundamentais na perspectiva da construção de um método e de uma didática?
É como se a qualidade, a beleza da arquitetura, estivesse além das atividades que deve abrigar.
Por outro lado, desenhar o espaço é desenhar a vida humana no mundo, aí deve estar focado nosso esforço
em busca da beleza.
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Quanto mais a arquitetura for capaz de incorporar e resolver na sua forma não somente as demandas
circunstanciais e históricas do seu momento, mas também e principalmente a sua essência, colocadas
pelas necessidades e relações sociais que a exigiram, maior a sua condição de transcendê-las revelando
uma beleza de caráter universal que garanta sua permanência como produto do conhecimento humano
no seu domínio sobre a natureza.
É como se invertêssemos o aforismo de Snozzi:
     “O aqueduto sobrevive sem transportar a água no momento em que o faz bem”.
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OUTRO MÉTODO
Mas que talvez seja o mesmo, pois se apresenta como um roteiro possível para olhar o trabalho sobre a UBS
de Piraporinha apresentado anteriormente. Refere-se à fase inicial do projeto quando temos pela frente um
terreno e um conjunto de necessidades humanas a serem abrigadas no edifício que devemos conceber.
Além de olhar e desenhar com cuidado o local, muitas vezes procuro ver em livros e publicações, temas
ou projetos que por algum motivo tenham a ver com o que vou fazer, seja pelo programa, seja pelo lugar,
seja por alguma idéia específica às vezes não propriamente arquitetônica no seu sentido estrito, como um
dado cultural ou histórico ou mesmo em função de alguma referência subjetiva, como uma lembrança
ativada pela questão.
Ver o local significa compreendê-lo a partir de sua representação. Ver o local significa também desenhálo: faço isso em várias escalas, principalmente as que cabem em um A4, porque cada uma dará uma
visão do problema; sempre colocando o entorno, sempre com o corte, sempre em escala com elementos
de referência para que ela fique visível: uma pessoa, um carro, etc. Depois de interpretar o programa
em função das conversas com o cliente e transformá-lo em uma lista de ambientes, faço um cuidadoso
dimensionamento desse programa, interpretando as necessidades de cada ambiente e fazendo desenhos
em escala com o layout de mobiliário e equipamento; quando não há layout, procuro dimensioná-los por
comparação com ambientes conhecidos.
Depois experimento um arranjo aleatório, articulando esses ambientes em escala. Aleatório mas nem
tanto, sempre alguma intenção se impõe nessa aproximação. Faço isso para poder dimensionar a área das
circulações e olhar o conjunto, pois só as áreas funcionais não me fornecem o tamanho do objeto que devo
criar: a rigor ,nem a área total me dá essa visão. É necessário prever alguma área para as circulações e para
os “espaços sem nome”, como dizia o professor Flávio Motta.
Com uma listagem assim dimensionada dos ambientes, procuro agrupá-los em conjuntos funcionais
que a meu ver constituem unidades espaciais dentro da unidade maior que é o edifício (seja por suas
características espaciais, construtivas, funcionais ou outras). São os chamados subsistemas, que muitas
vezes se apresentam com clareza, muitas vezes precisam ser descobertos, quase sempre precisam ser
inventados, e isso já é projeto.
A manipulação das áreas por blocos funcionais é muito mais ágil do que ambiente por ambiente, mas
também isso pode mudar em virtude das particularidades de cada projeto.
Com isso tenho em mãos, para o olhar e para a razão, a dimensão do objeto que devo criar, e vale aqui um
destaque: arquitetura é espaço, espaço é dimensão, e sem dimensão não penso a arquitetura nem tenho
como desenhar, nem mesmo como cobrar pelo trabalho.
Depois disso começo o que o professor Joaquim Guedes chama de estudos exploratórios. Experimento
os mais diversos arranjos para os subsistemas através de desenhos com ou sem escala e em paralelo: por
meio de diagramas que liberam a abordagem espacial da forma e também em plantas e em cortes que a
aproximam dela, procurando uma lógica para seu posicionamento (tudo deve ser questionado). Primeiro
térreo em um único bloco, depois blocos separados em função de características determinadas, depois em
dois pavimentos procurando montar os conjuntos e avaliar as proporcionalidades entre os pavimentos;
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depois três pavimentos e assim por diante. E sempre que um arranjo me chama a atenção, pergunto: e
por que não o contrário?, e continuo experimentando. Costumo fazer isso também em corte, colocando
também nele as proporções, criando vazios, verificando os resultados. O objetivo desse processo não está
no seu resultado enquanto resolução em si, mas como um meio de colocar o problema para o olhar e com
isso poder, além de compreendê-lo, encontrar e definir as intenções para sua resolução.
Intercalo esse processo com considerações construtivas: experimento uma estrutura, um material, às vezes
em abstrato, isolando uma questão para revelar potencialidades específicas: é o que o professor Daher
chamava de construção da sensibilidade: Você impõe a si mesmo determinadas tarefas por meio das quais
o esforço, as contradições, as dificuldades, os erros, vão formando uma sensibilidade e uma intuição para
o problema que se tem de resolver.
Nesse processo, há que se ter liberdade: liberdade de descartar soluções, e por outro lado há que se ter
clareza de intenções, a fim de definir um rumo e de permitir o resgate da essência de cada idéia.
Mas tudo isso são generalizações, pois muitas vezes cada projeto faz seu método e impõe os critérios para
a sua própria resolução: o que por outro lado não impede que o experimentemos...
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DISCIPLINAS
As reflexões apresentadas a seguir, inclusive a apresentação inicial, com exceção de alguns poucos ajustes e
inserções, foram escritas na época em que cada uma das disciplinas relatadas foi ministrada. Optamos por
mantê-las desta forma como um registro da evolução do processo que resultou nesta tese.

Apresentação
São relatos de algumas disciplinas das quais participamos, apresentados na seqüência do curso pois as
questões didáticas de natureza distinta se apresentam conforme a situação do aluno ao longo do seu
percurso: no primeiro ano trata-se da descoberta da arquitetura, a construção de uma visão; nos anos
intermediários, a procura por uma metodologia e a definição do corpo referencial do aluno; no quarto ano,
por ser a última disciplina obrigatória cursada antes do trabalho final de graduação, o aluno vê-se diante da
questão do domínio do projeto na sua totalidade, da concepção à execução: o aspecto profissionalizante
da formação assume uma importância maior.
A formulação das ementas das disciplinas de projeto da graduação, quando o aprendizado está relacionado
à produção do aluno em ateliê, parte de uma conceituação bastante abrangente no que diz respeito à sua
estrutura horizontal e vertical e às temáticas gerais a serem abordadas. É nessa instância que se estabelecem as
discussões sobre o arquiteto que se deseja formar. Porém, em que pese a importância dessas considerações,
entendemos que seu resultado na formação do aluno passa por questões mais específicas e concretas, as
quais são resolvidas no programa de cada disciplina, ano a ano, e que por serem consideradas formais ou
então circunstanciais são decididas de forma funcional no âmbito particular da programação disciplinar de
cada ano, muitas vezes sem a profundidade e o compromisso com o conjunto do curso que a discussão da
ementa com seus conteúdos e objetivos propicia.
Considerando que essas questões têm grande importância conceitual e profundas implicações didáticas,
relacionamos a seguir algumas delas conforme seu surgimento no nosso trabalho junto às disciplinas de
projeto de edificações da FAUUSP:
•Trabalho individual ou em equipe: os processos mentais no desenvolvimento da criatividade ou a
exteriorização/objetivação do pensamento como indutor da criação.
•Acompanhamento dos trabalhos: atendimento individual ou seminários; particularização ou generalização
dos conteúdos.
•Etapas e prazos do trabalho: o processo de projeto como resultado de finalizações sucessivas com produtos
de compreensão universal.
•Realidade ou simulação.
•Limites ou referências (quanto aos determinantes dos exercícios).
•Projeto e repertório: criação ou recriação.
•Gramática ou sintaxe: a didática do projeto como procedimentos ou como ato.
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•O universo da vivência ou da história: temáticas familiares ou novas.
•Análise/síntese. O projeto como síntese de um processo ou como motor da análise: o desenho antes ou o
desenho depois.
•Pedagogia ou experiência profissional: sobre a configuração dos exercícios.
•Representação e projeto: a representação da idéia ou a representação como idéia.
•Desenho e processo: o desenho como expressão ou como forma de conhecimento.
•Diversidade ou neurose: sobre observações divergentes dos professores quanto aos trabalhos.

PRIMEIRO ANO
Até 1998 os alunos do primeiro ano cursavam duas disciplinas de projeto de edificações, AUP–130
– Introdução ao Projeto 1, no primeiro semestre, e AUP–132 – Introdução ao projeto 2, no
segundo. Os objetivos das duas são complementares e estavam assim definidos no programa:
“Os objetivos da AUP–130 e da AUP–132 são os mesmos, porém seus conteúdos diferem,
visto que as particularidades do ato de projetar são abordadas de forma específica, uma de
cada vez, em cada exercício, muito embora todos os aspectos estejam presentes sempre e,
como tal, tenham que ter uma definição por parte do aluno. A cada etapa procura-se fazer
com que este se conscientize de uma particularidade, aprofundando-se no seu conhecimento
e passe a ter domínio sobre o assunto. Assim no primeiro semestre enfatizam-se os aspectos
relativos a:
- linguagem /representação;
- configurações formais dos espaços;
- configurações funcionais dos espaços.
No segundo semestre a disciplina AUP–132 enfatiza os aspectos:
- construtivos: materiais, sistemas construtivos e estruturas;
- o sítio: implantação do edifício.
A divisão do objeto do ensino, o projeto de edificações, para efeito didático, que levou a
enfatizar-se determinados aspectos aos quais correspondem trabalhos definidos, diz respeito
diretamente ao objeto último do projeto, que são as edificações: a forma; a função; a
construção; o sítio.”
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AUP–130- Introdução ao Projeto
A disciplina era ministrada às segundas-feiras das 14h às 17h e contava com 160 alunos e quatro
professores.
Iniciamos em 1990, por meio dessa disciplina, um trabalho que tem sido pano de fundo de nossas atividades
na escola até hoje. Trata-se da tarefa de introduzir o método de projetar, e a própria arquitetura, aos alunos
que acabaram de ingressar na escola.
Em razão das carências de formação dos alunos ingressantes e da dedicação necessária para um
acompanhamento correspondente à expectativa do aluno e ao significado daquele que é o seu primeiro
contato com o fazer específico da arquitetura, e que possivelmente determinará sua postura perante a
profissão e a escola, neste ano, o grupo de disciplinas determinou que a dedicação dos professores do
primeiro ano seria somente para essa disciplina. Isso nos permitiu um trabalho denso e um acompanhamento
muito próximo da produção dos alunos.
Pudemos, portanto, dedicar seis horas por semana integralmente ao primeiro ano; sendo três horas de aula
propriamente dita, em sala ou no ateliê, e três horas no trabalho de preparação dos atendimentos, análise
dos produtos e resultados dos trabalhos em ateliê, e atendimentos complementares.
As atividades didáticas foram baseadas na premissa clássica de que o desenvolvimento de uma prática de
projeto, objetivo primeiro da disciplina, se desenvolve no aluno a partir da própria atividade de projetar,
ou seja: aprende-se a projetar, projetando. Assim a disciplina se organizou em atividades de três tipos:
primeiro o acompanhamento de trabalhos produzidos individualmente pelos alunos, que para isso foram
divididos em grupos de 40 alunos para cada professor; segundo, a apresentação de aulas no início de
cada etapa do trabalho nas quais os alunos são instruídos sobre aspectos gerais a serem enfrentados; e,
por último, seminários ao final de cada trabalho para se debaterem questões de projeto com base nos
resultados dos trabalhos.
Cabe acrescentar a essas atividades a montagem de uma exposição de todos os trabalhos ao final do
semestre. Ela foi feita com base em um trabalho final, em que o aluno, usando três pranchas A3, apresenta
a síntese e a expressão dos três trabalhos produzidos durante o semestre, material este que se constituiria
em memória geral da produção da disciplina, tanto para balizar sua evolução como para orientar as
disciplinas subseqüentes. Assim, além do plano geral da exposição, elaboramos uma padronização para a
apresentação dos projetos, para encadernação posterior.
As questões que podemos destacar da experiência nesta disciplina são as seguintes:
A introdução do aluno: a instrução do projetar e a descoberta da arquitetura
Nesse semestre, o curso estruturou-se em torno de três trabalhos propostos ao aluno, um com a finalidade
de desenvolver a questão da representação do objeto, em que, dada uma planta (uma retícula), o aluno
deveria definir as elevações, para o que ele deveria criar um objeto (tendo ilimitadas alternativas); outro
objetivando a visualização e criação de espaços, lúdicos e escultóricos, portanto livres, dentro do limite
físico determinado por um cubo com 6 m de lado; e por fim um terceiro, em que a função teria uma
predominância na definição espacial, o que seria exercitado em um projeto de uma sorveteria, com área
limitada e funções claramente definidas, térrea e sem grandes possibilidades espaciais.
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Os legítimos objetivos de instruir o aluno de um domínio da representação, de uma capacidade de
visualização e controle na criação espacial e da consciência do compromisso com a função, implementados
através de exercícios gramaticais que os enfatizam, isolando-os, tendem a funcionalizar o processo de
criação, reduzindo-o. Além disso, ficam implícitas a questão geral da arquitetura como expressão da vida
humana e a questão do projeto como definição de intenções para com as relações humanas na formulação
dos espaços a elas propícios. Acreditamos que a conquista do aluno para um compromisso verdadeiro com
a profissão se dá mais facilmente por meio do fascínio da descoberta da relação entre forma arquitetônica
e vida, e a instrução do ato de projetar dentro dessa descoberta mais rica.

A representação como projeto
O produto solicitado aos alunos (as pranchas A3) na realidade não tinha um objetivo didático em si e nem
constituía propriamente uma etapa do trabalho conforme relatado acima, mas tão somente o registro
dos trabalhos para exposição e memória do curso. Contudo, o resultado nos surpreendeu, graças à
exigência de que o aluno produzisse um discurso destinado a qualquer interlocutor e não somente ao
professor. Isso implicou um esforço de objetivação das idéias que constituiu um dos mais importantes
aprendizados do curso.
No ano seguinte, 1991, o funcionamento da disciplina foi também baseado em três trabalhos com os
mesmos objetivos: um primeiro trabalho em que o aluno deveria desenhar sua casa em escala. De memória,
num primeiro momento, e a partir de um levantamento, num segundo, com objetivo de desenvolver o
domínio da representação. No segundo, uma habitação deveria ser resolvida nos limites de um cubo com
objetivo de desenvolver a capacidade de concepção do espaço; e no terceiro um conjunto de habitações
unifamiliares deveria ser resolvido, a fim de exercitar a relação entre espaço e função.
Foi elaborado e fornecido aos alunos uma compilação de desenhos de Le Corbusier, E. Neufert e Arnaldo
Martino, constituindo um conjunto de referências dimensionais que relacionam a escala humana aos
espaços e equipamentos da habitação.
Foi feita também uma experiência de ordenação do espaço de acordo com funcionamento do ateliê,
correspondendo à forma de organização dos professores, à didática adotada e à distribuição dos alunos para
os atendimentos. As mesas foram agrupadas em equipes de quatro, o que fazia do atendimento individual
um atendimento em grupo, otimizando as orientações que são sempre repetitivas. Essas equipes foram
organizadas ao redor de um espaço livre que funcionaria para seminários e instruções para o conjunto dos
alunos. Esse pequeno projeto de layout foi utilizado como um primeiro e singelo exemplo para os alunos da
relação do espaço com as atividades humanas.
Neste e nos outros semestres desta disciplina, as aulas expositivas foram preparadas e ministradas pelo
grupo dos professores. A cada um, coube o desenvolvimento de um aspecto, sendo que neste semestre,
para a aula de apresentação e embasamento do terceiro exercício, coube-nos a preparação e exposição de
um conjunto de projetos significativos que abrissem as possibilidades de solução aos alunos, enriquecendo
assim seu repertório.
Devido á grande quantidade de trabalhos e da dificuldade de sua manipulação para análise, avaliação,
entregas, etc., foi projetada uma pasta para acondicionar os trabalhos elaborados durante o semestre.
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Temática nova ou vivenciada
Vale destacar nessa experiência a presença da temática habitacional permeando todos os trabalhos,
e permitindo a vinculação do aprendizado do projeto a referências do dia-dia do aluno. Essa foi uma
tentativa de extrair de tal familiaridade uma mais fácil identificação e visualização dos problemas a serem
resolvidos, e de utilizar como suporte do aprendizado o conhecimento preexistente do aluno ainda que
vivencial e não sistemático.

Referências: caminhos ou obstáculos
Houve discordância entre os professores quanto à apresentação de referências resolvidas e consagradas para
os alunos logo no início do curso. O argumento era de que elas poderiam inibir o processo de investigação
na busca de uma solução própria do aluno.
A nosso ver, os referenciais históricos, desde que embasados e com uma diversificação elaborada, aliados
ao cuidado em não transformá-los em modelos copiáveis, só contribuem para a capacitação do aluno na
resolução do projeto. A criatividade na produção arquitetônica, mesmo no trabalho didático, é produto da
manipulação inteligente, intuitiva e às vezes inconsciente, de um conhecimento historicamente construído,
e não o contrário: como se a liberdade na concepção de uma solução arquitetônica fosse decorrente das
infinitas opções que a ausência (hipotética) de referências propicia. Esquece-se nessa argumentação que as
referências sempre existem e em geral são as piores.

Pasta para acondicionar desenhos ou portfólio do aluno
A proposta da pasta, formulada pelo professor Abraão Sanovicz, tinha como objetivo não somente a
funcionalidade do processo da disciplina, mas a construção de um portfólio do aluno que o acompanharia
até o último ano. Assim, deveria estar sempre disponível para instrumentar as orientações e para afirmar a
importância de cada trabalho como expressão da capacidade e do conhecimento do aluno para si mesmo
e para os outros, em um exemplo de como um procedimento aparentemente funcional pode se constituir
num importante instrumento para o aprendizado.
Em 1992 a sistemática do curso se manteve semelhante à do ano anterior, o qual também foi estruturado
a partir de três trabalhos:
Num esforço conjunto com a disciplina introdutória de Programação Visual, com o objetivo de eliminar a
sobreposição de conteúdos e permitir o acompanhamento dos alunos por um número maior de professores,
bem como desenvolver as convergências entre as disciplinas, foram propostos no primeiro trabalho, de
representação, vários exercícios a partir do que havia sido desenvolvido na disciplina de Programação Visual
AUP–306, e que foi a montagem e desenho de três sólidos dispostos no espaço pelo aluno.
De acordo com a disposição dos sólidos construídos e desenhados na disciplina de P.V., foi proposta na
disciplina de edificações a alteração das suas proporções e sua representação em planta, cortes e elevações
e em perspectivas com observador dentro e entre os sólidos.
No segundo trabalho, com o objetivo de desenvolver a visualização e o domínio do espaço, o aluno deveria
criar espaços, ambientes, circulações, luz, etc. dentro dos limites virtuais de um cubo. Conforme o espaço
criado e em função do que ele sugerisse, deveriam ser propostos usos e ambientação.
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Como o meio para a criação dos espaços é sua representação, as limitações e vícios do aluno ingressante
no desenho de representação do espaço acabam prejudicando o trabalho criativo. Por isso, priorizou-se
a utilização de modelos como instrumento básico do processo de criação e visualização do espaço e, em
seguida, a solução assim definida seria desenhada tecnicamente.
No terceiro trabalho, introduzindo a função, o aluno deveria elaborar um projeto de edifício ou conjunto
de edifícios para habitação, com programa definido e em um terreno hipotético fornecido. Nesse exercício,
o compromisso da volumetria com o programa e as áreas deveria ser desenvolvido, permitindo ao aluno a
compreensão e visualização do resultado volumétrico e espacial de determinantes aparentemente abstratos,
como densidade, taxa de ocupação, etc.
Em 1993 houve uma alteração na organização do curso que a nosso ver provocou um rebatimento importante
no processo didático. As disciplinas de Planejamento, Desenho Industrial e Projeto de Edificações ocorreram
duas a duas, no mesmo dia e horário (segundas-feiras, Projeto e Planejamento; terças-feiras, Planejamento
e Desenho Industrial; e quintas–feiras, Projeto e Desenho Industrial). Por essa razão, a turma foi dividida em
duas. Este procedimento visou destinar as seis horas-aula dos professores para a mesma disciplina, em dois
dias de três horas, concentrando seus esforços e melhorando a relação professor–aluno. Assim os grupos
de alunos vinculados a cada professor deveriam ser os mesmos para todas as disciplinas, o espaço deveria
estar organizado para permitir o andamento simultâneo das disciplinas, etc. O esforço de organização
implicado nessa decisão propiciou uma maior interdisciplinaridade dos trabalhos, porém o objetivo maior
de articulação dos conteúdos das disciplinas não foi atingido, pois, com exceção da temática habitacional
em comum, os trabalhos continuaram independentes.
Os trabalhos propostos aos alunos foram similares aos do ano anterior, com algumas alterações significativas,
e que de certa forma remetem a algumas questões didáticas levantadas anteriormente:
Nos dois primeiros trabalhos cujo objetivo básico foi apresentar e desenvolver a linguagem da representação
do projeto, foi solicitada a reprodução na escala 1:50 de plantas de uma casa fornecidas na escala 1:100,
em seguida deveria ser feito o desenho dos cortes e elevações sem outras referências a não ser as plantas
já fornecidas, o que implicava definições a serem feitas pelo aluno.
Além de exercitar a representação e seus códigos, duas questões envolvidas neste trabalho, e levantadas
a partir da produção dos alunos, merecem destaque e estão relacionadas a problemas levantados
anteriormente:
A escala do desenho como recorte da abordagem do projeto
A mudança da escala implica uma mudança na natureza das definições de projeto necessárias para uma
correta representação do objeto. Não se trata de uma ampliação pura e simples, isso uma copiadora faz
melhor, mas de uma mudança nos níveis de abordagem do objeto projetado. Esse raciocínio vale para a
redução da escala também. Essa questão é importante e se relaciona também ao uso do computador como
ferramenta no processo de projeto e representação, pois no computador o desenho não tem escala, ou tem
qualquer escala.
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Realidade e representação, um aprendizado
A planta fornecida aos alunos de uma casa já construída, projetada pelo professor Siegbert Zanettini, além
de colocar o aluno em contato com uma produção arquitetônica atual e significativa, permitiu a visualização

in loco do objeto representado. Esta é uma experiência fundamental. e sempre surpreendente, para a
formação de uma consciência maior do aluno, por meio da qual chega à visualização permanente do que
está sendo representado durante o projeto.

Limites de projeto: restrição ou suporte da criatividade
No segundo trabalho, com o objetivo de desenvolver a capacidade de espacialização do aluno,
ao invés de estabelecer a priori os limites virtuais de um cubo, com utilização indefinida, foi
elaborado um conjunto de condicionantes reais de projeto, como recuo, visuais, área máxima,
altura máxima, necessidade de acesso, etc., para um uso determinado, que acabavam por configurar o
cubo, porém como resultado da resolução dos problemas colocados e não como exigência abstrata. Isso
remete à questão já mencionada da eficiência maior na formação da capacidade de projetar, quando dados
reais são fornecidos como referência de projeto. Isso se verificou na maior diversidade e riqueza de soluções
apresentadas pelos alunos este ano em relação aos anteriores.
No terceiro trabalho, que priorizava o controle da função, foi solicitada a resolução de layout para um
escritório a ser implantado numa casa existente e historicamente importante na produção contemporânea,
projetada pelo arquiteto Plinio Croce. A intenção era que a abordagem do aluno se limitasse ao máximo às
questões funcionais.

AUP–132- Introdução ao Projeto II
Ministrada até 1998 no segundo semestre letivo também às segundas-feiras das 14h às 17h, contava com
uma média de 160 alunos e quatro professores. Era uma continuação da disciplina do primeiro semestre
com ênfases na construção e na implantação, complementando as anteriores (representação, espaço e
função).

Criatividade e limites no projeto: arquitetura x construção
Em 1990 uma discussão se travou a propósito do primeiro exercício da disciplina, que determinava que o
projeto deveria ser concebido a partir de componentes estruturais e construtivos predefinidos e simples.
A discussão que se estabeleceu foi entre aqueles que viam nesses limites um cerceamento das possibilidades
criativas dos alunos, gerando assim projetos simplórios, e aqueles que defendiam os limites impostos como
referências necessárias das quais os alunos deveriam tirar partido para resolver o projeto, revelando aí sim
sua criatividade.
A dúvida era esta: se a matéria básica para a configuração do espaço da arquitetura é a construção, como
oferecer para ao aluno ingressante um “vocabulário” suficientemente rico para pensar o espaço com
liberdade?

Programa: referências projetuais dadas e referências projetuais a descobrir
Esta foi outra questão que emergiu nas discussões desse semestre: o programa do projeto foi apresentado
de forma detalhada; funções, áreas, necessidades, dimensões, etc. A discussão surgiu de duas questões:
Primeiro, do fato de as intenções que se colocam na criação de um espaço ter um momento importante
de insumo, no entendimento inicial das relações humanas e sociais que determinam um programa e a
necessidade de uma edificação. A imposição do programa detalhado dificultaria assim a consciência das
relações que o determinaram, cerceando assim as possibilidades criativas; segundo, pelo fato de se pretender
desde o início formar o aluno de acordo com uma postura em relação ao programa do projeto, e ao
próprio projeto, de investigação e descoberta permanente das referências dimensionais, das necessidades
específicas, das características de cada programa a ser resolvido. Os alunos no início do curso têm uma
angustia recorrente, de que ele nunca será capaz de ter o conhecimento suficiente para projetar uma
edificação devido à diversidade e complexidade das tipologias. Assim, sob esse aspecto, a apresentação
detalhada do programa, com funções e áreas já estabelecidas, deixaria de propiciar ao aluno o exercício
dessa capacidade através da permanente pesquisa, análise, consulta e descoberta das exigências particulares
de cada programa, e até de entender a natureza própria desta exigência, o que lhe propiciaria uma visão
crítica, estimulando sua criatividade ao projetar o espaço que abrigará este programa.
Em 1991 e 1992 a disciplina propôs apenas dois trabalhos, porém mais complexos. A sistemática do curso
foi basicamente a mesma da anterior, porém nesse ano iniciou-se um trabalho gradual de coordenação dos
trabalhos propostos aos alunos do primeiro ano pelas diversas disciplinas de projeto, o que já vinha sendo
feito parcialmente pelas disciplinas de Paisagismo, Planejamento e Desenho Industrial, mediante a adoção
da mesma área de intervenção; mesmo programa; e mesmas equipes de trabalho.
Foi visando esse fim que se adotou a temática habitacional para todos os trabalhos das disciplinas desse ano.
Os alunos desenvolveram em equipes o plano de massas para uma área, e em projeto de edificações um
setor desse plano foi desenvolvido até o nível do edifício.
Há, no entanto, uma nuança básica para nós em relação aos objetivos contidos nesse esforço. Existe uma
finalidade quase prática, ou operacional, na adoção de um mesmo programa da mesma área de intervenção
e das mesmas equipes: o conhecimento do problema, os levantamentos, a elaboração de desenhos-base e
modelos, a organização para formação de equipe, o tempo para sua integração e auto conhecimento, etc.;
tudo isso é otimizado em virtude dessas medidas.
É claro que propicia também uma visão mais unitária dos elementos que constituem o espaço humano
e possibilita uma percepção da interferência das diferentes áreas de projeto umas com as outras na
configuração desse espaço que é, no final das contas, único. Porém, essa ocorrência é suposta e implícita,
pois concretamente os trabalhos correram independentes, de acordo com a especificidade de cada
metodologia, assim, a solução adotada numa área de projeto (P.V., D.l, etc.) passava a ser adotada como
dado fixo pela outra.
A nuance é que, a nosso ver, além desses objetivos fundamentais, existe um objetivo didático básico a
ser atingido em algum momento, relacionado à especificidade mesma da metodologia do projeto de
arquitetura, que é a da abertura e síntese, em oposição à do projeto de engenharia, que é a da delimitação
e análise. É, por exemplo, permitir a percepção clara de que a solução de um edifício é determinada pelo
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plano geral mas que também, inversamente, esse plano tem um momento de insumo fundamental que
vem da própria configuração do edifício: a metodologia implicada na necessidade de um ajuste do plano
em função de uma intenção no plano da edificação e vice-versa é, para nós, um objetivo fundamental no
aprendizado do processo de projetar já no seu início.
Os alunos tiveram dificuldades enormes em assimilar que o edifício a ser projetado na disciplina de edificações
é aquele que compõe o plano de massas a ser resolvido na disciplina do planejamento e paisagismo (e
vice-versa). A independência programática das disciplinas parece criar um bloqueio intransponível para a
perspectiva da fusão dos trabalhos. Porém, as vantagens práticas, além da possibilidade virtual de relacionar
os projetos, constituíram-se num salto considerável.
Acreditamos que essa interação a ser feita pelo aluno entre os projetos nas várias escalas, além de ocorrer
nos dois sentidos (edifício–plano de massa e vice-versa), não é simultânea mas sim sucessiva e cumulativa,
o que implica uma coordenação mais apurada das etapas e dos produtos de cada disciplina.
Nesse semestre foi adotado para o segundo trabalho, que teve como destaque a relação do edifício com
seu sítio, a área e o programa de um concurso promovido pela prefeitura de São Paulo ao lado da Estação
Brás do metrô.
Da experiência na condução desse trabalho, algumas questões que remetem a uma abordagem pedagógica
do ensino de projeto merecem destaque:

Realidade ou simulação
Considerou-se na ocasião a necessidade de uma situação real e não hipotética como referencial indispensável
ao embasamento das soluções do projeto com base no princípio de que a complexidade e riqueza da
realidade é matéria-prima básica da arquitetura e não comporta simulações. Além disso, seria fundamental,
do ponto de vista da formação global do aluno, base para o próprio aprendizado do projeto, a inserção
deste, a partir de suas preocupações didáticas, no contexto da realidade presente. O ensino de arquitetura
deve levar em consideração o processo de mudança e a importância das questões urbanas e ambientais.
“A metodologia do projeto adotado para cada trabalho se estabelece a partir da realidade e com esta se
renova” (Recomendações do Primeiro Encontro “Sobre Ensino de Projeto e Planejamento”, 1975).

Experiência profissional ou pedagogia?
A partir do segundo semestre foram propostos aos alunos alguns trabalhos mais complexos, apresentados
quase de maneira profissional: elaborar um projeto a partir de um terreno e um programa de necessidades.
A dúvida que se colocou para nós foi em relação à suficiência ou não da simulação do processo de produção
do projeto, como se dá normalmente no contexto profissional, para construção de uma didática do projetar.
Ou, extrapolando, a experiência profissional como referência da prática educativa pode prescindir de uma
elaboração pedagógica?

O desenho como método de investigação, cumulativo, “aos saltos”
Como administrar, ou dirigir, a abordagem do aluno em relação aos inúmeros e diversos problemas a serem
resolvidos, tendo em vista a mínima disponibilidade de tempo (18h) e a inexistência de uma metodologia de
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projeto individual, por se tratarem de alunos do primeiro ano. A idéia a ser aprofundada foi a de, definida
uma metodologia, subdividir o trabalho em produtos determinados, cuja produção sucessiva permitisse
uma abordagem cumulativa de cada problema a ser resolvido, até a configuração de um produto final.

Armadilha didática: as especificidades disciplinares como recorte metodológico dos exercícios
O recurso de separar o processo de aprendizado a partir das especificidades disciplinares das áreas de
atuação dos arquitetos pode resolver a operacionalização didático-pedagógica do curso, mas pode se
constituir numa fragmentação que dificulta a compreensão pelo aluno da condição plena do espaço como
lugar para realização da própria vida. Verificou-se uma grande dificuldade dos alunos em assimilar, no
projeto de cada disciplina, as intenções ou soluções elaboradas nas outras disciplinas. Acreditamos que a
adoção da solução elaborada em uma disciplina, como uma “caixa-preta” a ser agregada ao projeto em
outra disciplina (p. ex., o edifício da disciplina de projeto na implantação de planejamento), constitui falha
metodológica fundamental no processo didático: melhor seria talvez não haver relação nenhuma entre os
trabalhos.
Essa postura, de inserir no projeto como dado fixo a solução de projeto decidida em outra disciplina, vem
contra a perspectiva de compreensão e resolução integrada do espaço, independentemente de ser interno
ou externo ou referir-se a escala 1:100 ou 1:20.000. Também dificulta o aprendizado do processo de projeto,
no qual a contribuição interativa de cada novo aspecto abordado em cada escala influi essencialmente na
configuração do desenho elaborado nas outras escalas.

Apropriação da diversidade de visões como estímulo didático
Uma outra questão diz respeito às diferentes visões de projeto dos professores da escola. Esta característica,
profícua do ponto de vista do conjunto da produção da escola, pode neurotizar a produção do aluno, no
momento em que se exige uma compatibilização das soluções de projeto de cada disciplina, ao mesmo
tempo em que essas soluções se chocam com as diferentes visões dos professores sobre o mesmo aspecto
(muitas vezes não por opção pessoal do professor, mas por particularidades didáticas de cada disciplina) que
se apresentam aos alunos como verdades absolutas e não como caminhos possíveis.

Referências programáticas apresentadas como soluções arquitetônicas definidas: os limites como
obstáculo ao aprendizado
A exigência em planejamento de um projeto para baixa renda foi apresentada aos alunos (no âmbito do
projeto da edificação), relacionada diretamente a configurações de projeto e de desenho que deveriam, ou
não poderiam, ser utilizados (elevador, número de pavimentos, terraplenagem, etc.).
Para esta disciplina que pretende formar o aluno ingressante na visualização e no domínio do espaço, na
descoberta da relação entre o desenho e as exigências e intenções as quais está vinculado, a liberdade
no trato do objeto projetado é muito importante: as soluções de projeto não podem se colocar como
exigências em si.
Não se permitiu na disciplina de Planejamento que algumas soluções adotadas no projeto do
edifício fossem incorporadas ao plano, o que criaria situações conflituosas para o aluno.
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O encaminhamento independente dos trabalhos não permitiu estabelecer um ritmo conforme o qual
as discussões do plano de massas resultasse em soluções ao nível do edifício e vice-versa; este em geral
comparecia no plano como um dado fixo; um “volume” colocado no sistema viário, gerando muitas vezes
um desenho urbano compositivo, já que a edificação em si mesma tinha seu desenho determinado por
outras considerações em outra instância criativa.
Considerando que projeto é desenho, seria necessário um encadeamento compatível dos produtos
(desenhos) gerados em cada disciplina, para permitir que as considerações de cada área se incorporassem
nas soluções de forma una.
Corremos o risco de que esse arranjo, definido com objetivos didáticos, se transformasse em mais uma
intrincada combinação burocrática de turmas e horários, pela perda de sua origem.
Em 1996, já desvinculado das disciplinas de Planejamento e Paisagismo, o trabalho proposto foi um
conjunto de residências unifamiliares contendo pequena área de comércio e serviços. Esse tema apresentase oportuno na medida em que muitos projetos de vilas têm sido construídos na cidade, em geral sem
a qualidade desejável, o que oferece ao aluno a possibilidade de, ao trabalhar sobre o problema, se
posicionar criticamente em relação ao tema.

AUP–608 – Fundamentos de Projeto
Esta foi a primeira disciplina, oferecida para os alunos ingressantes, em consonância com a reforma
implantada em 1998 pelo Departamento de Projeto. A disciplina foi ministrada por quinze professores de
todos os grupos de disciplinas do Departamento e baseou-se nas iniciativas anteriores de integração. De
acordo com os princípios estabelecidos na reforma, pretendeu-se com esta disciplina apresentar ao aluno
ingressante uma visão unitária da Arquitetura e do Urbanismo.
A presença de professores de todas as áreas ao longo de todo o processo contribuiu para que isso ocorresse,
porém a divisão das etapas de trabalho baseada nas especificidades de cada área correspondente aos
grupos de disciplinas resultou em módulos de projeto independentes, com abordagens específicas de cada
área, mantendo basicamente os programas das disciplinas anteriores à reforma, com a diferença de que ao
invés de se desenvolver ao longo de um semestre, uma vez por semana e somente com professores da área,
desenvolveu-se durante um mês ou mais, quatro vezes por semana, e com professores de todas as áreas se
revezando ao longo da semana.

AUP–146 – Arquitetura, Projeto II
Em 1999 esta disciplina do segundo semestre de ingresso do aluno na escola foi ministrada pela primeira
vez depois da reforma do Departamento. Entre seus objetivos havia o de aumentar o tempo das disciplinas
de Projeto para dois dias por semana. Inexplicavelmente não só as duas primeiras disciplinas de edificações
no segundo e terceiros semestres letivos continuaram com apenas um dia (15 aulas por semestre) como
no quarto semestre (segundo ano) não há disciplina de edificações: o aluno só terá a primeira disciplina de
Edificações com dois dias por semana no terceiro ano letivo.
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Neste semestre o trabalho proposto foi um centro de artes e exposições, com duas alternativas de terreno.
Esse tema apresenta-se oportuno na medida em que as questões programáticas são simples, permitindo
uma ênfase maior no caráter do espaço.
Tanto a orientação como o acompanhamento dos trabalhos por meio de fichas foram vinculados à
organização das mesas no estúdio, para o que foi feito um projeto que permitia aos professores localizar os
alunos e acompanhar a situação dos trabalhos. Uma exposição ao final do curso concluiu o trabalho, que
foi desenvolvido em duas etapas durante todo o semestre.
Vale destacar que esta é a primeira disciplina específica de Projeto de Edificações ministrada ao aluno no
seu primeiro ano do curso, no segundo semestre letivo. É uma disciplina de 3 créditos-aula, correspondente
a apenas um dia de aula por semana, com o agravante de ser na quarta-feira, também uma situação
atípica pois o objetivo inicial da reforma era de que a quarta-feira fosse um dia inteiramente livre, para
que o aluno pudesse ter mais alternativas para organizar suas atividades. No fim, acabou com somente
duas disciplinas à tarde (Planejamento e Projeto de Edificações), resultando num estúdio só com alunos
do segundo ano, esvaziado de um dos maiores potenciais que a FAUUSP oferece para sua formação, que
é a variedade das múltiplas abordagens advindas da rica diversidade de pensamentos dos alunos e da
troca dessa multiplicidade pela transparência e pelo encontro proporcionados pela arquitetura do edifício.
Enquanto isso, até o terceiro ano o aluno cursa disciplinas do Departamento de Projeto das outras áreas
(Planejamento Urbano, Paisagismo, Desenho Industrial e Programação Visual) com 6 créditos e dois dias nos
quais os alunos de todos os anos estão presentes na escola.
São os anos mais importantes na formação do aluno, correspondentes a mais de 60% do curso obrigatório
(básico mais concentração), nos quais não há uma única disciplina de projeto de edificações, conforme
o desenho concebido pela reforma com dois dias por semana de trabalho. Dessa forma, nesse período
fundamental para a formação do aluno, o aprendizado de projeto de edificações é secundário em relação a
todas as outras áreas, o que poderia não ocorrer caso essas disciplinas suprissem essa ausência incorporando
em algum momento do seu processo uma abordagem do edifício de forma particularizada, como ocorre,
por exemplo, na disciplina de planejamento AUP–274 – Desenho Urbano e Projeto dos Espaços da Cidade.
Porém, esta disciplina ocorre só no quarto ano do aluno na escola.
Essa falha na estrutura curricular, do nosso ponto de vista muito grave, foi inclusive identificada no relatório
da comissão externa de avaliação do departamento em 2004, no seu item 3.2.: “(...) um exemplo citado
pelos alunos mostra que alguns deles tiveram sua iniciação projetual pelo Paisagismo, o que é, no mínimo,
discutível...”.

SEGUNDO E TERCEIRO ANOS

AUP–136 - Arquitetura Projeto Básico II
Esta foi a única disciplina do meio do curso da qual participamos. No primeiro semestre de 1990, nesta
disciplina idealmente ministrada para o terceiro ano, os trabalhos apresentados tinham como tema o projeto
de um conjunto de residências e um edifício comunitário. Foram feitos individualmente pelos 160 alunos,
aproximadamente 40 alunos para cada professor.

1. REFLEXÃO / 1.5 DIDÁTICA, ensino | 200

Já nessa primeira experiência algumas questões se apresentaram para o trabalho didático, as quais são
básicas para a elaboração de uma didática específica do ensino de projeto, algumas delas recorrentes em
relação às disciplinas anteriores:

Trabalho individual ou em equipe
O grupo de disciplinas adota em geral, e nesta disciplina em particular, o trabalho individual a ser produzido
pelos alunos.
A construção de uma metodologia para o trabalho criativo tem um esteio básico nos processos mentais,
quase sempre pessoais, que devem ser descobertos e exercitados pelo aluno no processo didático; porém,
a objetivação contínua e paralela das idéias, através de sua concretização no discurso ou nos desenhos, é
fundamental tanto para a construção das idéias em si como para a elaboração e descoberta do processo
criativo de cada um. A necessidade de objetivar, expor, defender as idéias continuamente, que o trabalho
em grupo requer, pode ser rica nesse sentido, além do estímulo que uma outra visão sobre um mesmo
problema cria no processo.
Percebemos em alguns trabalhos desta disciplina, devido ao isolamento do trabalho individual, a exacerbação
de visões extremamente pessoais, das quais o aluno não consegue se libertar e até se apropriar de forma
mais consistente.

Acompanhamento da produção dos trabalhos: atendimento
Mais como conseqüência natural do trabalho individual do que como postura metodológica, o
acompanhamento e assessoramento do aluno ao longo da produção de cada etapa é em geral, e também
neste caso em particular, feito por meio de atendimentos individuais aos alunos, que trazem seus trabalhos
e dúvidas para o professor comentar. Esse processo, necessário diante da particularidade de cada projeto
pessoal, foi, todavia, extremamente penoso, pois a relação professor–aluno na disciplina (1 para 40) não
permite sua generalização como metodologia determinante por impossibilidade física devido ao tempo
mínimo necessário para cada atendimento (15 a 30 minutos) e o tempo disponível (3 horas por dia, uma
vez por semana). Isso provocava quase sempre um prolongamento dos atendimentos, às vezes até de 2
horas, além do horário regular, com “filas” de alunos querendo que o seu projeto individual fosse visto,
comentado, e encaminhado em particular.
Da sistemática que vivenciamos nesta disciplina cabem dois destaques como procedimentos metodológicos:
os seminários de apresentação e discussão dos projetos ao final de cada trabalho (foram dois projetos
no semestre), e a forma como alguns professores isoladamente encaminharam o acompanhamento da
produção dos trabalhos, por meio do agrupamento de vários alunos, relacionando os trabalhos uns com os
outros, levantando problemas comuns e destacando soluções diversas, cabendo ao aluno o discernimento
de refletir o comentário do outro no seu próprio trabalho.
Dos seminários, levantou-se a possibilidade de uma forma de orientação dos projetos também durante sua
produção, caso este se desdobrasse em mais etapas intermediárias, geradoras de produtos determinados,
que poderiam ser matéria de seminários (talvez em grupos menores), contribuindo estes também para a
produção do projeto e não somente para uma avaliação final.
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Do processo de acompanhamento em grupo, discutiu-se a possibilidade da sistematização de uma forma
de orientação muito mais eficiente que o atendimento individual, caso este se constitua em procedimentos
determinados e claros.

QUARTO ANO
AUP–142 Projeto Integrado
Esta é a penúltima disciplina de projeto de edificações que o aluno cursa antes do Trabalho Final de
Graduação, em que, aqui também, o aprendizado baseia-se no processo de produção de um projeto.
Os programas propostos para desenvolvimento dos projetos pelos alunos são programas especializados,
em geral institucionais, com um nível de complexidade não enfrentado até então, e com necessidades
funcionais bem estabelecidas, por meio das quais se subentende a existência de um cliente objetivo a
determinar os limites e as demandas a serem atendidas.
Entre 1992 e 1997 no primeiro semestre, também uma vez por semana às sextas-feiras das 14h às 17h, esta
disciplina teve de 170 a 200 alunos e cinco professores.
No primeiro ano o tema foi uma igreja de uma cidade do interior de São Paulo, que havia sido
objeto de concurso público no ano anterior. O projeto a ser desenvolvido individualmente pelos
alunos em quatro etapas, às quais correspondiam produtos determinados a serem entregues,
avaliados e debatidos: análise do programa; desenvolvimento do programa mediante estudos exploratórios,
estudo preliminar, anteprojeto.
No ano seguinte o programa para o projeto baseou-se numa proposta elaborada pelo Serviço Social de
Indústria – SESI: um centro educacional para níveis curriculares diferenciados, a serem resolvidos no mesmo
lote, no caso uma área real de 20.000 m2 no município de Diadema.
Em 1997 pretendeu-se a simulação de um contexto mais ancorado numa situação real, que interessasse não
só do ponto de vista curricular, mas também da perspectiva de sua relação com problemas concretos que
fossem pauta dos debates sobre a construção da cidade.
Assim, após uma pesquisa na prefeitura de São Paulo dos planos para implantação de equipamentos na
cidade, elegemos como programa de projeto uma nova tipologia, em experimentação pela Secretaria
de Cultura do Município, que congregava Biblioteca, Biblioteca Infanto-Juvenil e Casa de Cultura, três
equipamentos implantados em edificações e locais distintos até então. Isto, mais a possibilidade de trabalhar
com um terreno real, constituíram-se num conjunto de problemas extremamente rico, um estímulo para
uma síntese a se configurar nos projetos dos alunos.
O programa, ainda estava em desenvolvimento pela Prefeitura apesar de alguns exemplos já implantados. O
terreno foi escolhido, mapeado e levantado e representantes de cada área foram trazidos à Faculdade para
expor suas necessidades no início e discutir as soluções ao final.
Foram realizadas palestras relacionadas ao tema, ministradas uma por cada professor da disciplina e uma
por um arquiteto convidado; seminários (quatro) após a entrega de cada etapa, com exposição e debate
com base em alguns trabalhos escolhidos (acompanhamento semanal do desenvolvimento dos trabalhos
cabendo a cada professor uma média de 30 alunos).
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Algumas questões merecem destaque:
Os insights: bloqueio para uma criatividade conseqüente ou alternativa para uma abordagem
do objeto
Introduzir o aluno a uma disposição permanente, sistematizada se possível, de registrar os insights das
visões de espaços, formas, objetos, cenas, percursos, etc., que ocorrem no trabalho de levantamento e
elaboração do programa, como uma atividade paralela que permeia as outras. Porém, com a liberdade de
registrá-Ias e até elaborá-las como referências que vão sedimentando a base sensível do projeto e não como
soluções a serem adotadas.
A exigência por mais de uma solução para o projeto a fim de se evitar o encantamento com a primeira
idéia, que acaba ofuscando o aluno e cristalizando o projeto, impedindo seu ajuste aos novos problemas
que terão de ser solucionados.
Propor na fase imediatamente anterior ao estudo preliminar algumas aproximações do projeto, de acordo
com as abordagens diferenciadas, com tarefas distintas: exercícios volumétricos com as áreas, esquemas de
circulação; estruturas, etc.

Representação e projeto: uma coisa só
Assim como uma idéia só existe se expressa por palavras mediante uma sintaxe definida, o projeto só
existe se desenhado por meio de códigos de representação definidos e objetivos: a sintaxe do projeto é
o desenho. Isto pode parecer óbvio, porém é comum nas discussões de desenvolvimento dos projetos o
discurso verbal ser a forma de o aluno expor seus projetos, ou mesmo não existir uma “sintaxe” clara nos
desenhos de concepção, nos quais os códigos de representação correspondam ao espaço representado:
opaco-transparente, cheio-vazio, visível-virtual; aberto-fechado, etc. Até a escala do desenho parece ser
dispensável para alguns alunos. É comum ouvir: “o projeto está resolvido, só falta desenhar”. O que não
está desenhado em escala, com códigos objetivos claros, não existe, e, portanto, não pode ser discutido
nem manipulado.

Desenho e processo
O desenho como suporte flexível para análise dos vários níveis de problemas a serem pensados e resolvidos;
flexível o suficiente para incorporar na sua essência cada novo problema a ser resolvido, flexível até o
limite da integridade do que é a essência do projeto. É comum a cristalização do primeiro desenho do
aluno numa solução rígida que incorpora por somatória a resolução dos novos problemas que surgem no
desenvolvimento do projeto, sem que essa resolução contribua para o aprimoramento do desenho.

Criatividade e método no Projeto: processo indutivo ou dedutivo
Trata-se do esforço de formação no aluno de uma postura e de uma metodologia clara de trabalho que lhe
dê a capacidade de uma aproximação gradativa e consciente das soluções de projeto a partir de um processo
definido, com tarefas concretas, de descoberta, análise e conhecimento dos problemas a resolver na edificação
a ser criada. A partir desse processo foram definidas as etapas sucessivas citadas anteriormente; estudo do
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local a partir da sua representação em desenhos definidos; análise do programa por função, por ambientes
necessários, por agrupamento de ambientes configurando conjuntos maiores com características próprias,
análise de áreas, visualização das áreas e das proporções entre elas, esquemas de circulação e fluxos, etc.

Desenho antes ou desenho depois: o desenho como síntese ou indutor do próprio processo
analítico
No trabalho com os alunos percebemos que paralelamente à consecução dessas tarefas ocorrem alguns

insights ou visões de soluções possíveis que, pela metodologia proposta, são bloqueados em razão do risco
de tornar parcial a abordagem analítica dos problemas a serem resolvidos. Esse risco existe em função de
os alunos, na ansiedade por uma solução, se apegarem em geral ao primeiro desenho, cristalizando-o de
forma absoluta, impedindo a assimilação da resolução de novos problemas de forma correta, sem distorcêlos para adaptá-los.
Para nós, porém, ao invés de bloquear esses insights, deveríamos inseri-los na própria metodologia,
tentando situá-los no processo não como soluções possíveis, mas como forma de “arranjar a sensibilidade
para a intervenção” (Daher, 1984). Há que se conquistar junto com o aluno, nesse momento do projeto,
uma total liberdade de desenhar suas idéias, liberdade de poder descartá-las, sabendo que de alguma
forma, no “arranjo de sua sensibilidade” elas estão definitivamente incorporadas.

A individualidade na construção do método criativo e o ensino de massa
A questão didática que se apresenta a partir deste aspecto é a da possibilidade de uma metodologia definida de
projeto sugerir a complementação do ensino de projeto também mediante o método didático convencional,
aulas expositivas, como complemento necessário ao método corrente de aprender a projetar, projetando.
A segunda questão diz respeito à necessidade de se constituir uma metodologia de ensino de Projeto que
prescinda do acompanhamento individual do aluno durante a produção do seu projeto, como tem sido
feito. A disciplina chegou a ter 200 alunos, o que torna essa prática um privilégio exclusivo dos alunos
mais expeditos, pois é fisicamente impossível fazer esse acompanhamento para todos no tempo e com os
professores disponíveis.
Nesse sentido, a definição de etapas claramente configuradas, um conjunto de palestras e aulas abrangentes
na sua relação com o tema; a identificação das ocorrências típicas na produção dos trabalhos para preparação
dos seminários foram uma das bases de desenvolvimento do curso.

AUP–144 – Projeto Integrado II
Esta era a última disciplina de Projeto de Edificações que o aluno cursava antes do Trabalho Final de
Graduação e foi extinta na reforma do Departamento, implantada em 1998. Entre 1992 e 1997 no segundo
semestre, também uma vez por semana, a disciplina era ministrada às sextas-feiras das 14h às 17h e teve
de 170 a 240 alunos e cinco professores durante esse período.
O método de trabalho era o mesmo da AUP–142 descrito anteriormente: trabalho de projeto desenvolvido
individualmente pelos alunos em etapas sucessivas; aulas expositivas e palestras; acompanhamento semanal
dos trabalhos (30 alunos por professor); seminários baseados nos trabalhos mais significativos.
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O método da AUP–142 que priorizava no início do trabalho o aprofundamento da compreensão do
programa por meio do levantamento e desenho de todos os ambientes do programa, bem como o
estudo de suas necessidades ambientais e fluxos, em certas ocasiões resultou em um grande número de
soluções pavilhonares decorrentes de uma abordagem abstrata do aluno dos subsistemas de espaços,
acarretando numa distribuição mecânica dos blocos separados sobre o terreno. Como forma de superar
essa abordagem, por meio de uma compreensão mais profunda dos usos e da construção, e aproveitando a
síntese constituída pelo trabalho anterior, foram propostos em duas ocasiões a revisão e o desenvolvimento
do projeto elaborado no primeiro semestre. Essa iniciativa não teve o sucesso esperado: na maioria dos
casos os projetos praticamente recomeçaram atingindo o mesmo nível da disciplina anterior.
A palestra que nos cabia apresentar versava sobre o mesmo tema discorrido no semestre anterior: Método e
Representação no desenvolvimento do Projeto. Porém, fizemos aqui uma abordagem diferente da questão,
procurando relacioná-la com os problemas concretos enfrentados pelos alunos no trabalho anterior.
Para isso, situamos a questão da representação dentro de três momentos do processo do projeto:
•A representação enquanto instrumento de trabalho no ato de criação do projeto.
•A representação como instrumento de diálogo entre os agentes da produção do projeto: desde o cliente,
calculista, projetista de elétrica, hidráulica, etc.
•A representação como “instrução de obra”, ou como instrumento capaz de estabelecer as tarefas concretas,
necessárias à produção do espaço.
Com base nessas considerações, levantamos e analisamos as seguintes questões surgidas no trabalho junto
com os alunos.

O discurso e o desenho
A propósito das idéias expostas através do discurso ou desenhadas em esquemas improvisados (ou: a
propósito da escala no desenho): para o projeto de arquitetura o desenho é como o discurso (falado ou
escrito) para a produção das idéias: não existe projeto ou solução espacial senão desenhados. O discurso da
arquitetura é feito pelo desenho e um dos componentes básicos de sua sintaxe é a escala.
O desenvolvimento desta idéia visa dirigir o processo didático para a produção do projeto através do desenho
e não do discurso, como ocorre em geral nos atendimentos: só há salto qualitativo possível a partir de
resultados configurados no desenho. Visa também, subsidiariamente, enfrentar a dificuldade de os alunos
exporem suas idéias com desenhos em escala, nos quais: as proporções são reais, e não esquemáticas.

Objeto e representação
A propósito da homogeneidade dos traços nas representações dos alunos: A forma de representar cada
elemento do objeto arquitetônico deve ser coerente com a natureza mesma deste elemento: Transparente/
opaco, vazio/cheio, leve/pesado, no plano/fora dele (visível, invisível), abrangente/pertencente; fundo/forma,
etc. A necessidade da manipulação do espaço representado, para incorporação de novas decisões, torna
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necessário que a representação seja coerente com o próprio espaço representado.
Vocabulário: espaço ou conceito
A propósito do desenho conceitual ou simbólico, quase abstrato, nos projetos dos alunos: O vocabulário
de representação do espaço arquitetônico não deve basear-se exclusivamente em conceitos abstratos (por
exemplo, limite da área de uma função ou área de pedestre/veículo ou, ainda, dentro ou fora) mas em
elementos reais e concretos: alvenaria, estrutura, portas, janelas, pavimentos desníveis, arestas, etc.; a cada
traço, ponto, textura, etc. colocados no desenho devem corresponder elementos físicos e concretos do
espaço projetado. A partir disso devem ser estabelecidos os códigos de representação.

As abordagens dedutiva e indutiva em relação à escala dos desenhos
Uma das ênfases foi em relação à escala dos desenhos de acordo com os níveis de abordagem diferenciados
correspondentes e as formas de abordagem, dedutivas ou indutivas, relacionadas ao processo de mudança
de escala na resolução dos problemas: dedutiva no momento em que, na diminuição da escala, um problema
específico relacionado ao desenho geral é pensado; indutiva no momento em que, pensado esse problema,
se volta ao desenho geral aumentando a escala, rearranjando o desenho, incorporando a resolução do
problema a esse desenho e aos outros problemas envolvidos na busca de uma solução una e coesa.
Os produtos intermediários como finalizações necessárias: o processo criativo como “saltos”, oscilando da
subjetividade à sua objetivação.
Para nós, esse procedimento não se justifica do ponto de vista didático apenas por permitir um tempo
maior para o desenvolvimento dos problemas técnicos e construtivos. A oportunidade de ter um
produto acabado correspondente a uma etapa de projeto, como momento de um processo, é raro na escola.
Em geral os projetos só se definem ao final do curso, na entrega. No entanto, durante o processo do projeto,
a sucessão de etapas, em que os problemas a serem resolvidos correspondem a abordagens específicas, requer
produtos configurados de forma íntegra em cada etapa para permitir um salto qualitativo na etapa seguinte.
Foi a partir dessas considerações que definimos as sugestões de encaminhamento para os trabalhos
individuais, como retomar a escala maior com objetivo de identificar a essência ou as idéias gerais que
nortearão a resolução estrutural ou construtiva numa escala menor. Ou então representar o térreo de um
edifício numa planta denominada pelo aluno de “implantação”, onde antes aparecia a cobertura, junto
com o tratamento das áreas externas, e desenhar a cobertura numa escala maior em que os edifícios
vizinhos poderiam comparecer. Desse modo, pode-se estudar os espaços entre eles, pois é o térreo que se
relaciona com as áreas externas e a representação deve ser assim, além disso é a cobertura (cujo nível de
definição permite inclusive uma escala maior) que em geral apresenta o contorno e, portanto, a volumetria
geral do edifício, o que permite visualizar sua relação com o entorno e com os vazios criados por ela na
relação com os edifícios próximos e as ruas.

AUP–154 – Projeto VII (1° semestre) 2000
Esta disciplina substituiu as duas anteriores (AUPs 142 e 144) do quarto ano, sendo a última obrigatória de
Projeto de Edificações.
No primeiro semestre de 2000 a proposta de trabalho desta disciplina gerou muita polêmica: o projeto para a
ópera de Oslo que havia sido objeto de concurso internacional no ano anterior. A complexidade do programa,

1. REFLEXÃO / 1.5 DIDÁTICA, ensino | 206

com 30.000 m2 de área construída, a atividade inusual, um teatro de ópera de âmbito mundial e o fato de se
tratar de uma intervenção numa geografia e clima tão diversos dos nossos causou muita discussão. Pudemos
concluir que essa proposta trouxe contribuições importantes: demonstrou que um dos aprendizados do ofício
do arquiteto é a capacidade de desvendar os programas mais inusitados que a sociedade vem demandando
numa velocidade crescente; permitiu desmistificar a visão de que a dificuldade de um projeto está relacionada
à complexidade programática; pôde revelar aos alunos por meio do primoroso edital do concurso, que teve
que ser minuciosamente estudado, uma realidade em que a arquitetura se insere na produção do ambiente
construído de uma maneira muito mais efetiva e reconhecida.
Até esse ano o trabalho nesta disciplina foi individual. Propusemos, então, uma primeira etapa de análise do
edital e do programa em equipe e o projeto individual propriamente dito. A orientação diária, como no ano
anterior, deu ótimos resultados, em grupos nos quais cada aluno apresentava seu trabalho em retroprojetor
ou datashow, sendo todos analisados ao final das apresentações.

AUP–154 – Projeto VII
Em 2001, diferentemente do ano anterior, o tema estava diretamente relacionado à realidade paulistana,
que foi o projeto de um conjunto de equipamentos urbanos – dos quais a carência ainda é muito grande em
São Paulo – e cujo agrupamento constitui o que Anísio Teixeira denominou Praça de Equipamentos, que no
ano seguinte viria a ser o CEU. A área de intervenção foi no bairro denominado City Jaraguá, constituído por
diversos conjuntos habitacionais. O trabalho foi realizado em três etapas, cada uma em um terreno diferente
do conjunto, visando a investigação das possibilidades que a junção dos programas sugere, sendo que a
cada etapa um novo equipamento era acrescentado, como forma de induzir o aluno a uma compreensão
do conjunto e de como os equipamentos poderiam configurar uma centralidade do bairro, apropriando as
áreas onde não se pode construir e eventualmente configurando um parque linear, já que as áreas públicas
propostas para o projeto estavam localizadas ao longo do córrego da Parada.

OPTATIVAS (a partir do quarto ano letivo)

AUP–133 - Projeto III
Esta disciplina optativa foi ministrada em 1990 das 14h às 17h, às segundas-feiras e contou com vinte
alunos e dois professores.
O trabalho proposto foi a leitura e reinterpretação, através de desenhos, de um projeto escolhido entre
cinco projetos profissionais apresentados pelos autores ou pelos professores, debatidos entre os alunos, e
com os desenhos completos disponíveis para estudos. Os projetos eram a Sede do Instituto de Engenharia
do escritório Aflalo/Gasperini, o edifício das Faculdades Reunidas de Osasco, do escritório Padovano/
Vigliecca, a Residencia Barroquinha do Salmorão, do arquiteto Carlos Barjas Millan, e a Biblioteca de
Viipuri, de Alvar Aalto.
Assim se constituiu a sistemática da disciplina: exposição dos desenhos dos projetos definidos; apresentação
destes pelos autores ou outro arquiteto conhecedor do projeto; seminários de discussão de cada projeto;
desenhos de leitura dos projetos pelos alunos; seminários de apresentação dos desenhos de leitura;
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reinterpretação dos projetos; seminários de discussão das reinterpretações. Desta experiência destacaríamos
as seguintes questões:
Projeto e repertório – história x projeto
Nessa disciplina, a questão que se tornou mais importante durante o curso está relacionada também à
formação do método de projeto dos alunos, mas sob o aspecto de sua relação com a história e a produção
cultural, e de como isto se impõe na produção e configuração do projeto.
Vimos, porém, por meio do trabalho nessa disciplina uma diferença entre o estudo da história da arquitetura
e da produção arquitetônica contemporânea na formação de um repertório crítico que dê lastro para o ato
de projetar, daquela investigação crítica, porém sensível, que se vale do instrumento próprio do projeto
que é o desenho. Além disso, esse repertório deve estar diretamente relacionado ao momento mesmo da
criação na elaboração de um projeto arquitetônico determinado.

AUP–161 – Projetos Normativos
Entre os objetivos dessa disciplina optativa ministrada em 1998 estava o desejo de trazer para a escola,
no âmbito das disciplinas de edificações, a questão habitacional na cidade de São Paulo. Visava-se com
isso aprofundar as questões normativas que norteiam esse tipo de projeto. Foi elaborado um programa,
baseado no edital de um concurso efetuado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo – CDHU, para implantação no Campo Limpo de um conjunto residencial para famílias
removidas de áreas de risco na represa de Guarapiranga. Isso determinou um conjunto de referências
extremamente ricas, principalmente por seu vínculo com uma realidade próxima.
Vários seminários-aula foram realizados: com os arquitetos da CDHU; com técnicos dos fabricantes dos
sistemas construtivos definidos pelo edital; com arquitetos que desenharam obras com similaridades a
enfatizar tanto do ponto de vista programático como do ponto de vista construtivo; com os professores que
trouxeram obras suas que tinham alguma relação com a ênfase do curso.

AUP–171 – Optativa I
A proposta para esta disciplina no segundo semestre de 2000 foi desenvolver o projeto até o pré-executivo,
a fim de propiciar ao aluno a visão da totalidade do projeto de arquitetura em todas as suas fases (foram
apresentados, expostos e disponibilizados três projetos completos dos professores). O próprio tema, um
escritório de arquitetura, exigiu um esforço de entendimento do processo de produção do projeto, na
medida em que o programa capaz de abrigar esse processo deveria ser elaborado, quantificado e resolvido
no projeto pelo aluno.
Outro objetivo foi exercitar a linguagem do projeto como resultado também da apropriação pela forma
da resolução inteligente de questões técnicas e construtivas, induzidas pela interface com as outras áreas
do conhecimento, as quais contribuem diretamente na produção do projeto. Essa interface, a partir da
qual uma idéia e novas questões a serem geridas pela forma são propostas ao arquiteto pelas outras áreas
técnicas por meio dos elementos específicos que constituem sua expressão (unifilares de estrutura, plantas
de forma, isométricos de instalações, etc.) – os quais são incorporados e depois retornam num movimento
sucessivo em que a criação da forma se realiza dialeticamente na interação com a técnica –, é a nosso ver
uma carência significativa na formação do aluno da FAU.
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Uma experiência nova foi a de que o planejamento das etapas, produtos e prazos ao invés de serem
dados pela disciplina eram objeto da primeira etapa do próprio trabalho do aluno, a ser apresentada numa
proposta, o que implicou um maior compromisso dos alunos com as entregas e exigiu, por outro lado, um
controle diferenciado pelos professores em razão dos variados prazos propostos por cada equipe. Outra
solução diferenciada foi a ficha de acompanhamento dos trabalhos, que ficava de posse do aluno, que
deveria trazê-la para que o professor anotasse as questões abordadas na orientação.

AUP–171 – Optativa I
No segundo semestre de 2002, dando continuidade às propostas por trabalhos com rebatimento no
contexto das questões urbanas importantes da cidade, a área escolhida como objeto de intervenção nesta
disciplina foi a área doada pelo Governo Federal para a Fapesp e a USP, onde atualmente fica o Ceagesp,
em São Paulo, para o qual existe um plano de transferência para o Rodoanel.
O método de trabalho da disciplina foi diferente do usual em os alunos fazem sozinhos os projetos. Os
trabalhos foram desenvolvidos à maneira de um workshop, em que os professores desenvolveram projetos
em colaboração com os alunos. Num primeiro momento estes produziram diversos ensaios; depois, a partir
do conhecimento propiciado por esses ensaios, foi feito um projeto em aula segundo determinada diretriz.
No final os alunos desenvolveram seus projetos a partir dessa dela. Foi executada também uma grande
maquete (1:500) para inserção dos projetos.

TRABALHOS
Apresentamos a seguir uma relação de questões didáticas levantadas no acompanhamento dos trabalhos
de projeto dos alunos no estúdio.
Duas considerações gerais permeiam as questões apresentadas: uma é a de que, assim como no discurso
verbal, os desenhos não representam idéias, eles são as idéias; outra é a de que o raciocínio de projeto é
também visual: ver é pensar. São questões não só didáticas, mas também relativas ao processo de projeto
em geral. Elas procuram ressaltar não só as dificuldades a serem resolvidas, como também os valores a
serem desenvolvidos. E, ainda, como foram levantadas no processo de orientação e avaliação dos trabalhos
didáticos, apresentamos também no final, à guisa de ilustração, alguns dos comentários feitos nesse
processo.
Questões:
•“O edifício e sua implantação” ou “O ‘Fora’ e o ‘Dentro’: o limite da abordagem projetual
vinculada ao limite físico entre o interior e o exterior”
Esta é uma das dificuldades mais importantes verificadas na maioria dos projetos, e está relacionada ao
entendimento do espaço na sua totalidade, que deve ser o âmbito de todas as abordagens do problema a
ser resolvido. Isso se revela nos desenhos, onde o aluno separa o que ele chama de implantação (planta) da
planta do edifício propriamente dito. Na implantação o edifício aparece como uma linha de contorno do que
seria o seu limite, ou perímetro, ou talvez os vedos externos, com seu interior totalmente vazio; e a planta
do edifício aparece isolada pelo mesmo perímetro, sem nenhuma indicação dos elementos construídos
externos, mesmo que estes tenham, ou devam ter, continuidade interna, como arrimos, escadas, etc. O
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significativo dessa separação está no fato de que na maioria das vezes as duas plantas estão na mesma
escala, o que denota uma ruptura na forma de o aluno pensar o espaço (ou não enxergar o espaço), como
se dentro e fora constituíssem instâncias distintas e autônomas de resolução do espaço.
Essa dificuldade está relacionada, e parece se acentuar nessa relação, ao recorte disciplinar da estrutura
curricular, entre paisagismo e projeto do edifício, em que um diferencial de ênfase e aprofundamento se
transforma na fragmentação de um objeto que é indivisível, desde o início, que é o espaço construído e
habitado pelo homem.
•A inversão – o vazio como objeto do desenho
Trata-se talvez do primeiro passo no aprendizado de projeto, a percepção de que é o vazio que se desenha no
projeto. Um grande passo, uma inversão no pensamento, uma ruptura de significado global para a formação
do que Hertzberger denomina de “despertar de uma mentalidade arquitetônica”. É necessário operar uma
inversão complexa no modo usual de pensar o objeto arquitetônico que o aluno traz consigo no início do curso:
a arquitetura não está somente na matéria que é o meio de sua realização, mas também e principalmente no
espaço vazio que a matéria contém: “A arquitetura é vazio, cabe a você defini-lo” (L. Snozzi).
A visualização do espaço limitada à materialidade física dos elementos que o determinam revela-se na
poética do artifício de visualização do vazio, para cujo entendimento recorremos à literatura, em particular
para Guimarães Rosa, que escreveu, no prefácio de Tutaméia, que “O nada é uma faca sem lâmina, da qual
se tirou o cabo”; ou o seu avesso: “Diante de uma casa em demolição, o menino observa:’Olha, pai! Estão
fazendo um terreno’”.
•As diferentes escalas como instâncias específicas de diferentes abordagens do projeto
Há uma dificuldade recorrente na compreensão de que as diversas escalas de desenho do projeto constituem
níveis diferenciados e específicos de abordagem do espaço e não simplesmente tamanhos diferentes do
desenho. Conforme o objeto, as escalas podem estar relacionadas a raciocínios indutivos ou dedutivos;
podem se referir a tipos de espaços (abertos/fechados, transparentes/opacos, etc.), ou demandar a resolução
funcional ou ainda construtiva do espaço.
Essa questão remete ao computador como ferramenta de projeto, pois nele a representação é em qualquer
escala, o que não quer dizer que não tenha escala, pois as proporções se preservam. No computador,
essa dificuldade se revela no desperdício de tempo do aluno, o qual por vezes acaba provocando erros de
resolução construtiva, como, por exemplo, ao resolver a modulação de um caixilho e a dimensão do seu
montante no primeiro estudo de um edifício de 5.000m2 a ser apresentado na escala 1:500, ou inversamente
ao ser instado a apresentar um projeto numa escala compatível com sua resolução construtiva, simplesmente
“escala” o desenho do estudo no computador e o imprime na escala solicitada.
•Expressão e representação: o desenho e a visualidade do raciocínio arquitetônico
Considerando que o raciocínio de projeto é primordialmente visual, é necessária uma coerência dos códigos
de representação do desenho com a natureza mesma do que eles representam: cheio/vazio, transparente/
opaco, sólido/oco, aberto/fechado, liso/áspero, denso/etéreo, etc. Num exemplo simples: o aluno ao
desenhar, como um leigo o faria, um cômodo isolado representando-o como um retângulo com linha fina,
e as portas e janelas com traços grossos sobre a linha do retângulo, faz o oposto do que é a visualidade
desse objeto: as paredes são opacas, portanto sua representação deve reforçar esse limite na espessura
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e no peso do traço, enquanto as portas e janelas são aberturas, contêm a transparência, portanto sua
representação deve ser leve, contrapondo-se à da parede. Acreditamos que essa incoerência prejudica o
raciocínio do aluno: não importa saber que aquilo é uma parede, é preciso ver.
Isso se apresenta também, e de maneira mais contundente, na representação do projeto no processo de
criação que utiliza o computador como ferramenta de desenho, pois o monitor ainda não comporta essa
visualidade, que se realiza somente na plotagem (por enquanto).
•Implantação como construção: ou a modelagem do terreno como síntese construtiva de
elementos de geometria estabelecida
Quase sempre os alunos executam seus modelos a partir do edifício, tendo já executado o modelo do
terreno como ele é antes do projeto: a implantação fica sendo a sobreposição dos dois. Por outro lado,
manipulam a configuração do sítio a partir da abordagem analítica, portanto especializada, e abstrata das
curvas de nível. Isso redunda em soluções ruins sob todos os aspectos.
Para que o aluno aborde o espaço construído como uma totalidade indivisível, onde não há distinção do ponto
de vista projetual e construtivo entre o dentro e o fora, entre o edifício e seu sítio, sugerimos a modelagem
do terreno no desenho a partir de elementos concretos e construídos: patamares, rampas, taludes, arrimos,
planos ou outras superfícies geometricamente definidas. A curva de nível não existe fisicamente, é virtual,
uma abstração. Seu desenho varia conforme a referencia de nível, podendo adquirir configurações diferentes
em função do espaçamento das curvas e da escala. Isto fragiliza aquelas definições formais tão comuns que
tem a própria linha da curva de nível como referência direta de geometria e posicionamento. Tivesse o
topógrafo escolhido outra Referência de Nível o desenho do edifício seria diferente. Não que se deva ignorála: é um poderoso instrumental analítico, tanto para auxiliar na compreensão prévia da situação como para
verificar as soluções adotadas; e também como ferramenta para execução de modelo.
•A abordagem autônoma de certos problemas: contradição ou contraponto necessário?
Ao contrário da engenharia, que isola os problemas para resolvê-los (por exemplo, no cálculo: fundações,
pilares, vigas e lajes), a abordagem do objeto arquitetônico integra, ligando-o ao que fica além de seus
limites de intervenção como condição para sua resolução.
Mas considerando que não há regras de procedimento no processo de projeto; que o desenho é um processo
de conhecimento e investigação cuja liberdade de abordagem é fundamental; e que certos aspectos do
projeto têm uma lógica própria, pode ser produtivo, como um momento específico e metodológico do
projeto, a abordagem de determinados aspectos, como se eles constituíssem por si só o desenho. Isso pode
ser feito com a estrutura, com as circulações entendidas como um sistema, com as funções, com elementos
da construção, etc.
Assim como é evidente que o ponto de partida desse tipo de abordagem é um desenho que já deve carrear
toda uma elaboração dos determinantes básicos do projeto, também é claro que as soluções advindas daí
não serão incorporadas literalmente ao desenho sem sofrer as interferências que necessariamente virão das
particularidades que o projeto deve resolver. Mas sem dúvida esse trabalho, de busca de um desenho a
partir de uma abordagem particular, apontará caminhos, estabelecerá um referencial e, mais do que tudo,
contribuirá para a construção de uma sensibilidade para o problema.
•A forma e o problema: ou a literalidade da forma em relação a problematização do projeto
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Esta é uma das dificuldades mais recorrentes nos projetos, e que, em geral, redunda em soluções pavilhonares
inconsistentes e pobres, ou soluções desagregadas pela justaposição de formas desconexas.
Isso ocorre devido à dificuldade de compreensão do projeto como uma totalidade cuja lógica transcende as
partes (apesar do comprometimento que deve ter com elas para sua resolução plena).
O aluno acaba atribuindo uma forma para cada problema que aborda: por exemplo, no museu, a recepção
é uma construção com geometria e solução construtiva e estrutural próprias, a sala de exposição, idem;
a circulação interna é uma galeria ou passarela; a externa é um caminho pavimentado nos seus limites.
O arrimo é só um elemento para contenção da terra; a estrutura é uma retícula com lógica puramente
estrutural independente dos espaços; e assim por diante.
É difícil transpor essa barreira e pensar que a sala de exposição e a recepção podem ser circulação; que o
arrimo pode ser apoio ou vedo; que o caminho externo pode ser o mesmo que o interno e que não precisa
ser um caminho mas uma praça; que a estrutura pode balizar o espaço; que a recepção pode ser sala de
exposição; e assim por diante. E mais, que o objeto que a tudo isso abriga é outra coisa, cuja lógica formal
extrapola essas considerações.
•O desejo das regras ou “Negatividade: a decisão de projeto por exclusão”
Em muitos casos, depois de muita pesquisa, análise do programa, estudo do local, no impasse por uma
solução, um desenho, o aluno acaba por tomar suas decisões de projeto por exclusão de princípios ou por
negação de soluções. É mais fácil não querer do que querer: há que se estimular as opções que decorram
de intenções claras por alguma coisa e não contra outra coisa.
É muito comum o aluno perguntar genericamente: “o que é melhor, aço ou concreto?” ou “é vantajoso o
uso de elevador?”, ou ainda “qual é o pé direito ideal?” “O que é melhor, leste ou oeste?”. Costumamos
insistir que a resposta a estas perguntas está no projeto, na particularidade das soluções adotadas e no
resultado que se obtém delas.
•Subsistemas de espaços: ou o “controle das áreas como referência crítica”
Consideramos que uma formulação programática e seu dimensionamento com critério (critério que pode até
permitir uma reavaliação com base em intenções determinadas e consistentes), alem de já vir permeada por
opções arquitetônicas, constitui referência básica para avaliação de soluções: “o aluno deve compreender
que é possível mobilizar de modo controlado e rápido significativos contingentes de áreas físicas, mantendo
vários graus de coerência entre suas relações espaciais...”. (Pinheiro Barreto, 1995). Isso é possível pela
qualificação formal de conjuntos de ambientes, “subsistemas de espaços” (Guedes apud Silva Gouveia,
1998) constitutivos de unidades espaciais específicas, como instrumento para um raciocínio indutivo: “A
planta não é um quebra-cabeças de salas que se encaixam”.
•Construção e linguagem ou “A imaterialidade dos desenhos”
A recorrente representação dos projetos sem as dimensões que constituem a materialidade da construção:
pavimentos sem espessura, estrutura sem dimensões, formas sem geometria, etc. revelam a dificuldade
da compreensão da arquitetura como construção: a matéria como instrumento. A técnica, expressa na
construção, na estrutura, nos materiais, nas máquinas, constitui o meio de realização do projeto e determina
a essência da forma, da fisionomia, da linguagem do projeto, sendo assim uma instância de abordagem no
processo de projeto.
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•A representação do projeto como discurso ou “Desenho para quem?”
A sintaxe do projeto: o domínio da linguagem da representação como instrumento de elaboração da
arquitetura pode ser comparado ao domínio da palavra na constituição das idéias. Assim como a idéia não
existe enquanto não é expressa em palavras; com verbo, sujeito e predicado; o projeto não existe enquanto
não é expresso com plantas, cortes ,etc, com seus códigos de representação específicos. Há que se ter nessa
expressão uma coerência do vocabulário (códigos) da representação com o próprio objeto.
Considerando que a representação do projeto é um discurso, para o público ou o cliente no estudo preliminar;
para público ou o cliente e os engenheiros e os órgãos públicos no anteprojeto; para os construtores no
executivo; esse discurso deve também referenciar o próprio processo de projeto. A representação é projeto.
Muitas vezes o aluno entra numa vertigem, desenhando freneticamente sem critério, numa procura do que
seria o projeto, para depois apresentá-lo: “primeiro resolvo, depois desenho”. Ora, o projeto é o desenho.
Num certo momento é necessário forçar uma reflexão para que se defina qual é o discurso que se pretende:
que plantas, que cortes, em que escala; etc.; com a postura de que “(...) se posso fazer um traço, não faço
dois (...)” (Sanovicz apud Silva Gouveia, 1998), para que o aluno passe a desenhar aquilo que compõe o
discurso e nesse processo resolver o projeto.
•A compreensão das partes como base para construção do todo
O todo não é a justaposição das partes.
A compreensão profunda da natureza e das características das atividades que a edificação deve abrigar é
condição para um bom desenho. É comum forçar a inserção de um ambiente numa forma pré-definida, ou,
o que é o mesmo, definir a forma pela justaposição dos ambientes.
•Simbologia ou expressão na representação
O aluno freqüentemente lança mão de códigos de representação simbólicos, sem nenhuma identidade com
o que representa: um círculo indicando escada; uma cor indicando uma função; um polígono representando
uma área, um traço indicando uma divisa de lote.
Para considerar a visualidade do raciocínio projetual, e a construção como realidade da arquitetura há
que se considerar na representação que a cada traço, a cada ponto, a cada textura colocada no desenho,
correspondem elementos físicos de construção do espaço.
•A idéia de “Partido” ou ”Como mudar mantendo o essencial”
Duas dificuldades opostas mas de mesma natureza são também recorrentes: ou o aluno não consegue
alterar minimamente uma configuração estabelecida, para incorporar novos problemas a serem resolvidos,
incorporando-os por justaposição ou sobreposição; ou a cada conjunto de problemas que se colocam
exigindo ajustes à solução preliminar, esta é abandonada por não incorporá-los sem seguir incólume. Nesse
processo é importante a compreensão ou identificação daquilo que constitui a essência determinante das
configurações do projeto, mesmo que isso se altere em virtude do processo de depuração e análise.
•A profunda complexidade do espaço ou a sofisticação superficial da geometria da planta
Na ânsia pela originalidade, o aluno às vezes acaba propondo soluções de complexa elaboração formal,
por vezes bizarras, e de arquitetura pobre na sua essência. É a compreensão de que a forma do espaço
transcende a geometria da planta, pois também é constituída pela luz, cor, textura e, ainda, pelo tempo,
pelos símbolos e pela história, mas principalmente pelas atividades humanas que abriga.
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•O corte
O corte, condição para o pensamento espacial, é uma das maiores dificuldades no aprendizado do projeto.
A utilização do corte como instrumento de criação e desenvolvimento do projeto é uma conquista nesse
processo. Muitas vezes o aluno desenha o corte para confirmar decisões tomadas em planta. O raciocínio
espacial em corte constitui uma das particularidades essenciais do pensamento arquitetônico, a abordagem
pela planta é a do senso comum.
•A escala nas primeiras aproximações ou “Escala do desenho ou escala do Objeto?”
Em razão do comprometimento com o “Arranjo da Sensibilidade”(Daher, 1984), que as primeiras
aproximações do objeto do projeto têm, consideramos que o rigor no desenho em relação à sua escala
é determinante para que o aluno não se “iluda” ao experimentar hipóteses de arranjo espacial. Se
considerarmos que o desenho é um instrumento de investigação, e quando a forma, com todas as suas
implicações, é o objeto dessa investigação, a correção da escala é imprescindível.
É evidente que esquemas, ideogramas, gráficos, etc., sem escala também são necessários, mas ou estão
relacionados a conceitos e idéias, ou devem estar referidos ou complementados por desenhos em escala.
Em geral têm-se como certo que os primeiros desenhos por serem preliminares não precisam estar em escala,
e conforme o objeto vai se configurando isso se torna necessário. Consideramos que, particularmente no
processo de aprendizado, o procedimento é o oposto: justamente pelo fato de os primeiros desenhos serem
preliminares na procura das soluções, seu compromisso com a escala é fundamental para apropriação
correta das proporções e das relações formais. Quando um caminho é definido depois de um intenso
trabalho de elaboração, a escala se incorpora ao traço, dispensando o seu controle, as proporções e as
relações se estabelecem e se agregam à idéia. É como se a escala se incorporasse ao gesto, ou como se
ela pertencesse, através das proporções, ao objeto, sendo mais que um atributo de sua representação. É
comum depois de muito desenhar um projeto, ao fazer um croqui descomprometido, verificar o acerto
preciso da escala. Essa é uma conquista importante para o aprendizado.
•A planta como representação do espaço ou “o limite da abordagem projetual vinculada ao
limite físico do pavimento”
Pelo próprio enunciado vê-se que esta questão está relacionada à primeira. É uma dificuldade que se
revela nas representações isoladas dos pavimentos, quando, por exemplo, um mezanino é representado
isoladamente, apresentando somente o contorno do pavimento, desconsiderando que o plano de corte da
planta deve conter os fechamentos não contíguos ao mezanino propriamente dito e que estão no mesmo
nível. Isso impede o aluno de “ver” (pensar) o espaço como um todo e resolver o próprio mezanino a partir
disso. Revela-se também na inserção de escadas no pavimento, onde, por exemplo, no posicionamento de
uma escada caracol tangenciando (ou próximo aos) os dois lados do vértice de um pavimento que resulta
numa sobra que quase sempre é mantida, apesar de inacessível e impossível de estruturar.

Comentários
Os projetos aqui comentados como exemplo são os seguintes:
•Três projetos finais do primeiro ano para a disciplina AUP–130 – Introdução ao Projeto I organizados em
três etapas: uma com ênfase na representação, em que era fornecida uma planta constituída por uma
retícula com cinco linhas e cinco colunas para o aluno definir as elevações e construir um modelo; a segunda
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com ênfase no espaço onde o aluno deveria projetar um espaço lúdico no limite de um cubo de 6
x 6m; e o último com ênfase na função a partir do projeto para uma sorveteria com área limitada
e funções definidas no Ibirapuera.
•Dois projetos do quarto ano para a disciplina AUP–144 – Projeto integrado II, numa etapa intermediária de
desenvolvimento, cujo tema de projeto foi o edital do concurso para o projeto do MUBE, Museu Brasileiro
da Escultura, na avenida Europa, em São Paulo. Nesse ano o trabalho deveria iniciar a partir do projeto
realizado na disciplina do semestre anterior, AUP–142.
•Dois TFGs: Um comentário dirigido como co-orientador a outro professor consultado pela aluna durante a
elaboração do projeto; outro para o aluno e a banca após avaliação.
Optamos por manter os comentários na forma como eles foram feitos na ocasião.

Primeiro ano
“SILVANA
Em que pese a dificuldade de olhar com cuidado todos os quarenta trabalhos que me
couberam acompanhar, e devolver aos alunos esse olhar, de alguma maneira que seu esforço
se configure num crescimento; o seu trabalho exige atenção à altura de sua profundidade.
Torço muito para que esse envolvimento ao mesmo tempo profundo e singelo seja norma ao
longo de sua passagem pela escola: não deixar nada passar por você incólume.
A liberdade com que você abordou o trabalho quase extrapolando os objetivos do exercício
nos limites de seu escopo se torna conseqüente e consistente pelo respeito tranqüilo e seguro
com que trabalhou com as suas imposições.
Intrigantes as dobras da sua investigação sobre quadrados, triângulos e etc., como que
sugerindo um olhar para a retícula proposta, no susto transformado em volume...
perfeitas as referências escultóricas... há muito o que dizer... mas gostaria de devolver minha
surpresa em comentários que te permitam REVER o trabalho, talvez com outros olhos.
Talvez a transparência tenha sido uma intenção a priori não retrabalhada ou repensada em
função do desenho final; como seu croqui da folha 3 mostra bem e a própria escultura do
Sérgio Camargo também, o jogo de luz e sombra é importante, bonito para pôr nos olhos
o ritmo, é um ritmo, é um ritmo... O que a transparência dilui no invisível de suas arestas
ressaltadas por ela.
A força do novo módulo criado:

Não se impôs no produto tanto quanto no conceito, pela uniformidade visual com seu
submúltiplo:

Talvez cores nos seus limites... (ali onde no desenho de folha 3 você pintou – de preto?)...
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talvez só o volume, opaco e denso ao invés de translúcido e etéreo...
p.s.: Muito bom o desenho de planta e elevação com indicações de transparências e distâncias,
mas talvez ele pudesse ser mais técnico, indicando quais são as vistas, e permitindo um
entendimento total do objeto, que possibilitasse a qualquer um refazê-lo sem ver o objeto.”
“EDUARDO ROSA
1. O objeto que você propôs ficou muito bonito, pena que ele não resolve totalmente a
retícula, faltou pouco para ficar ótimo! O que me atrai? A simplicidade; a visão de conjunto;
a solução enquanto espaço penetrável; a configuração de uma direção na especialização de
uma malha homogênea em planta; a forma que resolve o ‘quadradinho’ mas não se limita a
ele; a ‘economia’ de formas, etc.
p.s: Por que você não organizou e entregou os desenhos das outras idéias?
2. Ficou muito boa a solução. Talvez se você, paralelamente, tivesse pensado o cubo também
(ou mais) como limite de um espaço interno, sua solução ficasse mais rica, pela possibilidade
de diferenciação mais radical do dentro e do fora, o que permitiria uma relação entre eles. Os
espaços criados são sempre em relação ao exterior, tanto que a essência de seu partido é a
composição de figuras geométricas que requerem uma distância para serem percebidas, por
fora; os fechamentos configuram enquadramentos para a paisagem externa; o mirante, etc.,
com a mesma facilidade com que você resolve o projeto dentro de uma visão de conjunto,
você ‘despacha’ o desenho sem maiores rodeios: eles poderiam ser mais trabalhados, quase
não há diferenciação nos traços de acordo com o que cada um deles representa, não há
indicação dos níveis das plantas, nem da posição do corte, medidas...; você poderia programar
melhor os desenhos na folha, definir uma forma de representar o que você pensou, identificar
os desenhos, identificar-se; enfim: “desenhar” também a representação. O desenho de uma
idéia não é independente da idéia, esse trabalho vai com certeza desenvolvê-la, modificá-la,
etc.
3.Acho que já falamos bastante sobre este trabalho, vale aqui também a observação do
desenho ‘despachado’: há problemas de escala e dimensionamento resultantes da falta de
rigor no desenho.

E se em vez da escada fosse rampa?
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Acho que aquelas muretas ‘canalizam’ demais a passagem (porém a iluminação que elas
resolvem no piso de baixo é fundamental).
E se um pequeno ajuste na topografia ajudasse a continuidade do percurso?

Tento desenhar seu projeto para captar alguma coisa muito intrigante nele. Acho que é um
‘nó’ espacial (espacial não somente enquanto forma mas enquanto tempo – do percurso
– enquanto escala, enquanto sensação, etc.), que tem a ver com algumas formas topológicas
essenciais (como a fita de Moëbius):

p.s. 1: Acho que você podia dar uma olhada nesse curioso ramo da matemática (topologia)
que tem tanto a ver com a questão do espaço de que tanto nos ocupamos...).
p.s. 2: Vejo, ainda não com clareza total, alguma coisa comum aos três trabalhos: talvez
a presença do tempo, expresso no percurso, na configuração dos espaços; ocorre-me que
sua visão de conjunto talvez leve a uma abordagem mais (ou muito) indutiva; parece que
você sempre pensa de fora para dentro: acho que o caminho inverso, complementando, seria
surpreendente na própria reafirmação e informação da abordagem geral...”

1. REFLEXÃO / 1.5 DIDÁTICA, ensino | 217

“LUCIANA R.
1.Ficou muito bonito o objeto que você criou para resolver a retícula proposta. Não por
parecer uma árvore, mas talvez por ter como esta uma lógica cuja clareza se exprime na
forma, visualmente.
O prisma central, vermelho, firme e rigoroso, como estrutura, organizando a brincadeira verde
alegre dos cubinhos. Talvez mais bonito ainda se a estrutura fosse até o fim, sem a base,
permitindo que o objeto se coloque em qualquer posição.
2.Talvez ao termos dado uma função ao cubo, tenhamos limitado suas possibilidades lúdicas.
Porém seu espaço ficou muito rico, tanto visualmente como enquanto percurso. A função
implicou um espaço interno praticamente único, onde seus limites estão sempre presentes em
qualquer lugar, a possibilidade de subdividi-la em espaços menores que se relacionassem e
que fizessem parte do cubo poderia propiciar espaços interessantes. Mas na sua unidade você
explorou praticamente todas as suas possibilidades: circulação, luz, volumetria, visuais, etc., o
lúdico veio por conta disso. (veja comentário técnico nos desenhos).
3.A solução que você adotou ficou muito boa pelo motivo que você mesma descreveu: a
integração com o externo. A coerência e simplicidade da idéia permitem-nos comentar outros
aspectos do projeto com a tranqüilidade de que o principal está garantido.
Estruturalmente a solução é viável, inclusive por dimensões que você definiu (o pilar não
precisa ser maciço). A circulação funcional do pessoal não está resolvida: acessos à área de
atendimento, ligação com os setores de apoio: (depósito, WC, etc.) descoberto e distante.
É importante que você coloque (ou verifique) as medidas principais dos espaços (dimensões
dos cômodos, pé-direito, diâmetro da cobertura, etc.) não só como indicação mas como
instrumento para resolver o próprio projeto. Na planta, a circunferência externa não esclarece
se é limite ou mudança de piso ou projeção da cobertura (linha tracejada). Sugiro que você
analise algum projeto tentando entender seu espaço a partir de sua representação em
plantas e cortes, não só olhando mas desenhando também, identificando os significados das
representações, etc.
Quando você for fazer os cortes e elevações ‘puxe-os’ da planta e vice-versa, usando a régua
paralela e esquadros:

p.s.: Sempre identifique os desenhos (no lado esquerdo para ficar externo quando a cópia é
dobrada).”
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A seguir duas imagens do melhor trabalho da série referentes ao exercício 1 e 2, sem comentários:

Quarto ano
“SANDRA NIITA
Seu projeto ainda está muito confuso, a profusão de volumes justapostos complica a
compreensão do espaço. Cada volume tem sua forma determinada por si mesmo sem um
compromisso com os outros e com o conjunto.
As circulações também estão confusas, muitas rampas e escadas sem configurar um sistema
de circulação. As rampas retas encaixotadas ao invés de integrar os espaços, isolam, em vez
de aproximar, afastam.
Parece que cada ambiente, cada espaço, cada situação que você trabalha é um projeto em si,
com volumetria própria, circulação própria, estrutura própria, etc., e o conjunto é quase uma
justaposição desses objetos. Esqueça por um momento as particularidades de cada situação e
descubra o que as une.
Não cerque todo o conjunto com jardim, falta um pátio externo com pavimento, uma praça;
esculturas podem ficar na chuva, aliás grande parte delas é para espaços externos.
O auditório está mal resolvido, (porque a forma trapezoidal?), onde estão os acessos dos
camarins...
Os ateliês parecem o porão do auditório, não têm a dignidade de um espaço de trabalho
dentro de um museu.
O mezanino é um fim de linha: chega-se no final e volta-se tudo novamente: a volta que se faz
para sair da exposição (cota 101) para o mezanino é extremamente forçada.
A rampa curva dentro de uma trincheira espremida entre a terra e a casa de máquinas é um
verdadeiro túnel, e sem luz no fim porque a curva não deixa ver.
Você parece não ter compreendido totalmente a proposição desta etapa: não se trata de
reduzir simplesmente a escala, mas, através da visão geral que essa mudança permite, descobrir
o que o projeto tem de essencial.
Quanto a ‘investigação estrutural’, esta deveria sugerir ajustes ao projeto, devia propor nova
feição, não simplesmente sobrepondo-se ao arranjo proposto. Deveria ter identidade própria,
porém integrada ao conjunto.
p.s.: Você deve estudar a bibliografia de projetos de museus fornecida; estude-os; desenhe-os.”

“SILVIA
Seu projeto parece que piorou! Você voltou atrás nas etapas de projeto: a redução da escala
foi um retrocesso ao invés de um avanço. Quando sugerimos a escala maior (não obrigatória,
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pois cada um tem sua metodologia), foi para, através de uma visão mais geral, e com a maior
agilidade e rapidez que essa escala permite, descobrir ou definir o que seu o projeto tem de
essencial, qual sua lógica de conjunto, até para garantir sua integridade em função dos ajustes
que a resolução estrutural, construtiva e técnica fatalmente viriam sugerir ou impor.
Você tinha um projeto na escala 1:200 pensado durante um semestre, agora você tem outro
na escala 1:500 pensado em algumas semanas... (ainda se fosse obviamente superior).
Tudo bem, talvez possamos fazê-lo melhor, então vamos trabalhar.
Aliás, você não propôs um só projeto diferente, mas dois: o auditório/café é outro projeto, não
tem nada a ver com o museu... e bem... nem está resolvido...
Então vamos lá:
Quanto ao espaço externo, nada está pensado.
Nada sugere onde seja a entrada, parece que tanto faz.
Não acha que o recuo do auditório (cabe?) está pequeno?
A maneira como o corpo do museu se amolda aos recortes circunstanciais do lote e as
inclinações das ruas demonstram a inexistência de uma ‘personalidade’ definida (ainda se
você descobrisse uma maneira de tirar partido dos elementos circunstanciais...).
A estrutura está uma confusão impressionante: tanto faz onde caem os pilares ou por onde
passam as vigas. A estrutura não propõe nada à forma de seu edifício. A estrutura não se
‘implanta’ por sobreposição sobre uma planta determinada, ela deve integrar-se, repropor
essa planta, ter sua lógica e beleza próprias.
O café ou restaurante é a presença da cidade no museu, não pode estar em qualquer lugar,
muito menos isolado. O auditório também. Você deve encontrar uma forma de integrá-lo ao
museu, mesmo que volumétricamente na praça estejam separados.

O partido é forte (e simples), tem futuro, ele está principalmente no corte, porém está
perdido na confusão da planta e da estrutura. A planta parece não ter o compromisso de
afirmar o que o corte sugere: simplifique-a, reduza-a a sua essência, crie uma lógica estrutural
compatível com o que você visualizou quando pensou este projeto, integre o auditório neste
partido, ou pelo mezanino ou pelo subsolo, reforce as subidas nas pontas do edifício, recue o
fechamento na entrada criando duas entradas pra valer como você pensou (e uma varanda),
procure uma geometria clara e definida para a planta, estoure o edifício buscando a praça, pelo
piso, pelos patamares; dê um ritmo à estrutura reforçando a linearidade que compõe a praça,
não esconda a estrutura nas paredes; qual a forma de cada coisa; da estrutura, do mezanino,
etc., aproveite o desnível no final da rua Alemanha; rápido! Espero uma nova etapa.
p.s.: Com a listagem do programa e com as áreas.”
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TFG - TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO
Certas orientações permitem destaques quando documentadas, seja em função de soluções projetuais
de interesse, seja em função de questões didáticas significativas. Foi o caso da aluna Silvia, na realidade
orientanda da professora Sheila Ornstein, que sugeriu uma orientação específica em projeto de edificações.
A questão se refere aos critérios didáticos relacionados à factibilidade econômica de certas soluções adotadas
nos exercícios acadêmicos. A seguir duas cartas trocadas com outro professor que também colaborou na
orientação da aluna e que exprimem melhor a questão.
Primeiro Projeto:

“Prezado Barossi,
Recebi seu e-mail e o arquivo demorou muito para ser acessado!
Sei do que se trata, sua aluna falou conosco. Descreveu como um processo com movimento
continuo em cadeia. Achei um procedimento ‘mecanicamente complicado’ pois precisava de dois
tipos de movimento, um longitudinal e outro transversal contínuos e interligados.
Apesar de não ter lido todo o texto do site, parece que o movimento não é interligado mecanicamente
mas é individualizado e comandado por programa de computador. Isto de fato é possível, mas o
texto não indica detalhes sobre qual é o mecanismo que é comandado. Será que cada plataforma
tem um sistema de movimento individual (motor elétrico e componentes)? Ou como será? Apesar
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de tudo, o que transmiti a sua aluna, além da complexidade do sistema, foi seu provável alto custo.
Este custo poderia ser justificado pelo movimento financeiro de uma livraria? Basicamente estas
eram as duas dúvidas apresentadas. Gostei de suas informações, o que me deixa curioso em relação
à continuidade do projeto. Mantenha-me informado.
Um abraço,
(19/12/2001)”
“Caro professor
Fiquei muito feliz por receber seu retorno (...).
A Sílvia na realidade é orientanda da professora Sheila, que entre outros indicou você e eu para
conversar sobre aspectos específicos do edifício.
Ela estava com a angústia típica de muitos alunos, a das decisões (ou indecisões de projeto) que se
fazem por exclusão de princípios: ‘faço assim porque não quero ou não posso assado’. Tudo era
difícil, atrapalhando a arquitetura. Todos os problemas conspiravam contra seu projeto, e mais contra
o próprio tema: a impossibilidade do acesso por carro era um deles, e não dos mais importantes.
Tentei que ela invertesse esse raciocínio: os problemas e as dificuldades são a matéria-prima da
arquitetura. É como disse o professor Paulo Mendes da Rocha num de seus rompantes radicais e
por isso didáticos: “eu não faço arquitetura, eu resolvo problemas”, em uma entrevista numa tese
de doutoramento (Anna Paula Gouveia).
Pescamos do trabalho alguns desejos ainda sem forma: o destaque da casa tombada; a livraria
como vitrine; os percursos e sua fluidez; a acessibilidade; a entrada etc.
Sem querer, capitalizando sua angústia transformada em obsessão, começou a surgir um objeto e
ela mergulhou furiosamente na solução dos problemas transformados em arquitetura.
Ela mesma percebeu que a única opção para o estacionamento, devido às dimensões do lote, era
ignorá-lo ou automatizá-lo, o que na sua visão era um impedimento ao próprio projeto.
Invertendo essa postura e considerando a condição de trabalho acadêmico do projeto, nos
encantamos juntos com as conseqüências espaciais e arquitetônicas, e mais, com as possibilidades
didáticas da busca do desenho de um artefato mecânico que resolvesse o problema, trazendo novas
questões e construindo quase uma tipologia, em função das particularidades do sistema e suas
conseqüências na arquitetura. A solução, arduamente elaborada, inspirou-se nos pallets deslizantes
de algumas garagens conhecidas, no quebra-cabeça dos 15 quadradinhos deslizantes no vazio do
16o e num tipo de brinquedo de parque infantil com carrinhos deslizantes: tudo pretexto para dar
consistência a uma solução bonita.
Naquele momento a dificuldade do custo foi considerada, porém não como um impedimento para
a potencialidade didática da imaginação conquistada. O custo é um dado circunstancial: um decreto
(a desvalorização do Real) passou a indústria de autopeças da concordata para uma lucratividade
sem precedentes de um dia para o outro em virtude de seus custos na concorrência com os asiáticos.
E se essa empresa de automatização de garagens estivesse querendo constituir mercado aqui de
maneira agressiva ao considerar que o preço de uma vaga em São Paulo é o mais alto do Brasil?; ou
que a Operação Centro dá incentivos; etc., mas tudo isso não importa.
Você precisava ver o seu entusiasmo com o contraponto das duas entradas (pedestre e veículos)
incorporando a calçada estendida e abrigada como conexão delas; ou com a conseqüência formal
da inversão da escada para resolver o elevador de carros; ou com sua surpresa ao perceber que os
três planos de veículos não são ‘andares’ do edifício, mas que o conjunto é um artefato que se insere
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num grande salão com pé direito de 7m.
Com certeza ela interpretou ingenuamente as considerações suas, do professor S. e do professor
J. Algum tempo depois a encontrei conformada com a impossibilidade que imaginou física ou
essencial da solução, simulando justificativas para não haver estacionamento e empobrecendo o
projeto não só arquitetonicamente como didática e academicamente, esvaziado que ficou de uma
de suas pesquisas mais instigantes.
Aí eu é que fiquei angustiado: dei uma orientação leviana? A arquitetura não pode ser feita de
impossibilidades!
Pensei: ‘será inviável?, tenho que falar com ela, precisamos resolver essa engenhoca!’. Por coincidência
a internet estava conectada e por impulso consultei o Google (ela havia dito que pesquisou tudo)
e, surpresa!, a solução estava lá: um produto à venda e por várias empresas, impressionantemente
parecido, para não dizer igual!; Até a quantidade de vagas recomendadas; a área remanescente onde
estavam a escada e o elevador de pedestre (eles sugerem uma vaga avulsa nesse lugar); o sistema de
deslocamentos horizontais nos dois sentidos; o elevador fora do circuito; etc.; só não havíamos ainda
visualizado a solução do deslocamento em dois momentos distintos e sucessivos e a necessidade de
dois espaços vazios; ao invés de um movimento único e contínuo com um único vazio.
Apesar de as plataformas serem independentes o movimento não é individual como você perguntou,
mas por blocos: um dos dois blocos de carros se desloca lateralmente sobre o espaço vazio, o outro
também mas para o lado oposto, ambos liberando o vazio frontalmente ao espaço ocupado pelo
bloco oposto, que volta a ficar vazio com o deslocamento frontal dos dois veículos das pontas e
assim por diante, colocando ao lado do elevador o veículo que se quer retirar ou um vazio para
colocar outro.
A semelhança não foi coincidência: juntos, instigados pela obsessão dela, havíamos trabalhado
muito na idéia e assim chegamos a uma solução com alguma consistência enquanto mecânica
funcional, mas o que buscávamos era a espacialidade decorrente e sua potencialidade enquanto
pesquisa arquitetônica e didática.
Professor, valeu o questionamento, passei os dados para ela, não sei que decisão tomou mas tem
agora referências técnicas precisas para incorporar e resolver arquitetonicamente o problema com
sua angústia aplacada pela existência prévia do sistema. Espero que ela supere isso, confiando na
sua possibilidade de criação de soluções mesmo que inéditas e cuja percepção de uma inviabilidade
circunstancial se faça a partir de um esforço de solução que se desdobre em novas descobertas.
UM GRANDE ABRAÇO E UM GRANDE 2002!
Barossi 30/12/01”.
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Segundo Projeto:
“Prezados colegas; José Paulo:
Após a Banca, o trabalho do José Paulo insistiu em persistir na lembrança, avolumando-se na
memória, como o Zahir, descrito num magnífico conto de Borges, para o qual o tempo, que
atenua as lembranças, agrava a do Zahir. É como se, não conseguindo na banca pôr para fora
tudo o que o projeto marcou em mim, na memória ele se expandisse, ampliando a significação
dos detalhes até a obsessão. Comecei então a escrever, como se o fizesse para me libertar.
Como falei na argüição, o projeto parecia estar esboçado desde o início. O desenvolvimento,
norteado pela intenção desse esboço, se constituiu em pesquisas, levantamentos, descobertas
e uma sucessão de ensaios cujo resultado foi a depuração da idéia à sua essência, o afinamento
da forma para uma expressão plena e a definição dos usos para dar substância. Um propósito,
tão claro quanto uma imagem entrevista pela intuição permite, e materializado na progressão
permanente dos desenhos, determinou a consistência e objetividade desses estudos, pesquisas,
levantamentos e do próprio projeto.
Na exposição, disse que poderia qualificar o trabalho como expressão de uma maneira de
como a arquitetura pode realizar a ocupação e a transformação do espaço da geografia, com
uma intervenção incisiva e ao mesmo tempo delicada, e com resultado bonito.
Mas não disse como nem por quê.
A intervenção se faz numa pequena proeminência desenhada pela nascente do córrego e que
se projeta levemente na lateral de uma espécie de contraforte que avança sobre o vale do
Pinheiros.
Podemos ler o projeto como resultado de alguns poucos elementos que intervêm na geografia,
e que por se dissolver no objetivo de constituir uma unidade em contraposição à fragmentação
do lugar, são quase imperceptíveis.

1. O primeiro é o rasgo que forma a praça e traz a meia encosta para junto do topo do
contraforte, destacando e revelando a pequena proeminência lateral deste e estabelecendo
um novo, porque mais próximo, diálogo entre as ocupações características de cada um deles:
passagem no topo, estar na encosta. Forçando o estar na passagem e o encontro no ficar; não
se passa sem poder ficar, não se fica sem encontrar quem passa.
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2. O segundo é o furo no contraforte, que faz a saída do metro e conecta o ponto de ônibus.
Essa passagem oferece uma espacialidade surpreendente, configurada no tempo do percurso,
onde do subterrâneo da estação, com seu silencio ritmado pelo frio e preciso som metálico
do trem, afloramos para o calor do burburinho humano do mercado, e sem descer nem subir,
o subsolo vira térreo. Estamos ainda abrigados e contidos pela cobertura do mercado, mas
já num espaço que se abre para os lados, mas não sem limite pois balizado à esquerda pelos
cinemas e seus cartazes coloridos e à direita pela biblioteca: caixa de vidro pairando solene no
ar, como a da FAU. É a cidade, urbanidade resgatada no que ela tem de melhor e maior: o
encontro, a festa, a troca, o lazer e o conhecimento.
Depois, furando o morro ao contrário, de dentro para fora, faz saltar para o vazio nos colocando
altos sobre o vale, com toda a paisagem à vista, indivíduos na plenitude da geografia e da
natureza.

3. O terceiro é o lago que delimita e marca a encosta e a proeminência que a individualiza,
revelando seu bonito e sinuoso desenho no recorte determinado pela precisa lâmina d’água e
pelo contraste com as outras margens, retas, a 90o: matemáticas, como que enquadrando a
natureza e nos oferecendo a percepção de sua forma.

4. O quarto é a floresta no parque do centro esportivo, que junto à água, numa configuração
linear, recupera a vertente do córrego como elemento natural primordial, que redesenhado se
faz presente no espaço construído da cidade.
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5. O quinto é a torre do esporte, que como um marco, assinala o lugar na paisagem e o
qualifica, destacando-se da sutileza dos outros elementos, como construção, artefato humano
justaposto à geografia.

6. O sexto, são as coberturas do mercado e da biblioteca, que recompõem o patamar recortado
do contraforte estabelecendo uma esplanada no nível da rua sobre a praça.

7.O sétimo, e também última descoberta do projeto, é a rua que atravessa a praça e conecta
os dois lados, antes fragmentados, vascularizando a trama urbana da encosta, dando vida e
alimentando a praça do mercado e do cinema.

Podemos dizer que o projeto se configura assim: como uma condensação de elementos de
caráter geográfico, revelados por um desenho que delimita sua significação dentro de um
lugar, que se apresenta como um espaço humano, construído e regrado, que procura resgatar
a unidade do espaço urbano e o nexo da beleza.
A singeleza do objeto arquitetônico configurado por este projeto, sutil e diluído na busca dessa
unidade com o espaço urbano, significa o resgate da delicadeza na arquitetura, onde a beleza
transcende a forma e está relacionada às possibilidades e sugestões do espaço arquitetônico
para a realização plena das relações humanas no ambiente construído.
Destaque-se a importância da orientação do professor Oseki ao propiciar e situar na geografia
e nas relações de produção o entendimento das questões estruturais do trabalho garantindo
ao propósito inicial, um desenho conseqüente, resultado de intenções claras e não de caprichos
do desejo.
20 de setembro de 2004
Prof. Antonio Carlos Barossi.”
Obs.: Os desenhos do projeto estão em 1.1 TEMPO / aluno: Portfólio
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CONCLUSÃO
Independentemente de qualquer teoria sobre o ensino do projeto, consideramos que se pode aprender
arquitetura dentro de um contexto construído para isso, e que essa construção pressupõe uma elaboração
detalhada e embasada de todas as suas instâncias.
Por outro lado, as técnicas pedagógicas têm uma função limitada dentro do contexto do aprendizado
universitário do ofício, pois este pressupõe a inserção profunda e definitiva do aluno, desde o início, no
universo de produção da cidade contemporânea: é como se não houvesse pedagogia nem didática apenas
a viabilização dos meios para inserção do estudante nesse universo.
Assim, algumas questões gerais se apresentam na perspectiva de uma didática: a) há que se considerar que
o aluno carrega um repertório a ser apropriado como conhecimento prévio universal, que ao mesmo tempo
deve ser questionado como referencial preconcebido fora da visão arquitetônica que se quer construir; b) na
construção de uma teoria de projeto própria do aluno, o trabalho coletivo tem uma importância básica; c) a
invenção do futuro como perspectiva permanente da prática do aprendizado arquitetônico; d) a visualidade
como base do raciocínio arquitetônico, e seu contraponto com a conceituação verbal na construção da
imaginação e da criatividade no processo de projeto; e) a dualidade construtiva entre a abstração (teoria) e o
desenho (prática) é que permite o processo coerente de incorporação de novos problemas na configuração
do desenho; f) há que se superar tanto a reprodução da mecânica dos escritórios como a da relação mestre
e aprendiz, que costuma se estabelecer entre aluno e professor no ateliê; g) a necessidade de construção
de uma postura humanista, tanto na abordagem do objeto arquitetônico, que é o abrigo da vida humana,
como na formação integral do cidadão, capaz de conceituar e situar suas decisões.
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APRESENTAÇÃO

Atuação acadêmica e profissão
Na pesquisa sobre o ensino de projeto na FAUUSP, dentro da visão geral pretendida, a produção profissional
é uma referência importante para a ação didática. Ela remete a duas questões polêmicas no contexto
da caracterização da produção acadêmica na Universidade: a primeira refere-se à necessidade ou não da
experiência profissional em projeto como condição para o ensino dessa atividade; a segunda refere-se
ao fato de a obra e mesmo o projeto de arquitetura ser considerado uma extensão da atuação didática,
constituindo assim pesquisa e, por conseqüência, crédito acadêmico.
Com o propósito de investigar a interferência da atuação externa do professor nos processos de ensino
e aprendizado e de trazer subsídios para esse debate, apresentamos a seguir alguns trabalhos realizados
profissionalmente e agrupados em dois blocos.

Ação didática e projetos profissionais
O segundo contém obras apresentadas a partir de questões didáticas cuja formulação tem sua origem tanto
no trabalho docente junto aos alunos no estúdio como no trabalho profissional e no processo produtivo
no qual se insere. Na realidade essas questões advêm da relação entre essas duas instâncias de atuação,
revelando que não há limite entre uma e outra, tratando-se na realidade de uma única: assim como a
atuação acadêmica e didática é extensão do trabalho profissional, o trabalho profissional e seu produto, o
projeto de arquitetura, é também produção acadêmica com caráter didático.

Projetos profissionais e pesquisa
O primeiro contém obras agrupadas a partir de uma característica comum que é a identidade
formal com uma configuração habitacional vernacular da região centro/leste da América do Sul,
que seria decorrente da miscigenação de influências renascentistas e indígenas. Identidade que
comparece não em função de intenções explícitas e conscientes, mas em decorrência de significados e
símbolos que o desenho, ao ser gerado na realidade da produção social que carreia essa significação ao longo
da história, desenvolve, incorpora e consolida num produto que é a obra de arquitetura. O desdobramento
dessa significação incorporada à obra de arquitetura, que será mais do que vista pois habitada e vivida,
propicia também seu desdobramento e evolução para a produção futura ao trazê-los como influência
latente à produção atual: como uma pesquisa, cujo método é o desenho e o projeto; o produto final, a
arquitetura; e a publicação a sua construção.
A repercussão no trabalho didático é aqui menos direta, mas muito mais profunda, pois se dá por meio do
aperfeiçoamento acadêmico que a produção de conhecimento resultante desse processo confere à ação
didática.
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“CULATA YOVAI”, UMA IDENTIDADE
No início de setembro de 2002 fui convidado pelos meus amigos Álvaro Puntoni, Ângelo Bucci e Milton
Braga para participar da Bienal de Arquitectura de Asunción no Paraguay, um país que tem o privilégio de
ter duas línguas oficiais, uma delas pré-colombiana, o guarani.
Além das atividades gerais da Bienal, minha participação compreendeu uma palestra com a apresentação
de projetos, e um workshop com vários profissionais e estudantes da América Latina, cujo tema foi a
elaboração de um projeto para Asunción. O workshop considerava sua excepcional situação geográfica em
relação ao sistema hidrográfico da América do Sul, que contribuiu para ser um dos centros de irradiação
da colonização sul-americana. Partiram de Asunción tanto a expedição de Juan de Garay com seus dez
espanhóis e sessenta e três criollos para a segunda fundação de Buenos Aires, como as de Diego Rojas,
Francisco de Mendoza e Domingo Martinez de Irala, que estabeleceram pela primeira vez a conexão do
Atlântico com o Pacífico na primeira metade do século XVI, sendo Asunción o seu elo principal. Destaquese também que por ali passou o português Alejo Garcia e seus mais de mil índios vindos de Santa Catarina
através do Peabirú, rede de caminhos indígenas de origem incaica que ligava o Atlântico ao Pacífico, tendo
chegado até os Andes em busca da prata de Potosí. Ainda subsiste na região de Parelheiros, na cidade de
São Paulo, um pequeno trecho desses caminhos.
Na Bienal, tive a sorte de ser o último palestrante a apresentar os trabalhos, o que me permitiu conhecer
melhor essas questões durante a semana no Taller de projeto, mas também, e principalmente, conhecer
Asunción e seus arredores.
Uma tarde, numa viagem com a equipe do Taller de projeto pelo rio Paraguay em um pequeno barco
rumo à cidade argentina de Clorinda, vizinha de Asunción, o arquiteto paraguaio José Cubilla reparou no
meu interesse por algumas construções ribeirinhas, que, na sua simplicidade quase indigente, tinham uma
curiosa e bonita configuração vazada, fazendo uma transição contínua entre a área interna e a externa.

Perguntou-me o motivo do interesse e ao responder que simplesmente as achei bonitas me informou que
aquelas construções remetiam a uma tipologia de habitação rural sul-americana que seria resultado tanto
de uma adaptação de soluções arquitetônicas européias às condições locais como da interferência das
soluções construtivas e mesmo espaciais das habitações indígenas e refúgios das tribos nômades da região.
Utilizada em particular no Paraguay onde é considerada uma solução típica do país, e onde até hoje se
encontram reminiscências inclusive na área urbana, é também relatada na Bolívia, no norte da Argentina e
no sudoeste do Brasil.

2. AÇÃO/ 2.1 PROFESSOR, obras |

3

Ali, na instabilidade aflitiva do pequeno barco, depois de uma explanação sobre a história, a configuração e
a construção desse tipo de solução, o arquiteto Cubilla me fez o seguinte desenho, que reproduzo aqui nas
mesmas dimensões do original, riscado num pedaço de papel que saquei do bolso da camisa:

Essa organização espacial denominada “Culata Yovai” ou “Vivienda de Cuartos Enfrentados” me foi
descrita então como uma construção com dois blocos fechados contrapostos, com um espaço entre eles
coberto e vazado. As áreas fechadas podem abrigar tanto os quartos como uma sala, um depósito ou,
nas configurações mais recentes, a cozinha. O espaço central tem uma utilização variada e flexível, tanto
para o trabalho como para o estar, sendo local de encontro e passagem, constituindo-se numa transição
quer entre um “quarto” e outro, quer entre um lado e o outro das áreas externas. O sistema construtivo
remeteria às ocas indígenas, com seus esteios centrais sustentando um tronco na cumeeira, onde se apóia
o encaibramento em duas águas e balizando o espaço central. Essa descrição foi também ilustrada com um
pequeno desenho:

Depois desta conversa no barco, fizemos as visitas programadas, almoçamos e retornei ao hotel pensativo
e ansioso pois deveria preparar a palestra para a Bienal, onde pela primeira vez apresentaria publicamente
alguns trabalhos.
Havia levado material para apresentar nove projetos. Os desenhos e fotos ainda não estavam organizados
e tampouco tinha ainda uma estrutura de apresentação planejada. Estava havia algumas horas revendo os
projetos e anotando as relevâncias de cada um deles para instrumentar a palestra quando de repente vi que,
dos nove, quatro eram uma Culata.
Emocionado e refeito decidi estruturar a palestra em função disso, organizando os projetos nos mesmos
dois blocos aqui apresentados: uma identidade e outras questões.
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Naquele momento, seja pelos dias ouvindo espanhol, ou pela origem do enfoque da apresentação, ou então
pelo reconhecimento ao admirável e gentil esforço dos paraguaios em compreender e falar o português,
comecei a escrever a palestra e, sem pensar, o fiz em espanhol.
Reproduzo a seguir alguns trechos também em espanhol como uma maneira de afirmar o significado
da identidade aqui apresentada, identidade que se para alguns parecer imponderável como resultado de
eventos correlatos, ou sutil e genérica demais para configurar uma similaridade efetiva, se justifica como
expressão de um desejo e como uma oportunidade de congraçamento e celebração. Como seu avesso, que
é o mesmo: se não uma identidade do passado, a vontade por uma identidade no futuro.
Estimados señoras y señores
Resolví hablar en mi limitado español, no por pensar que no me entenderían (al contrario, tal
vez les sería mas fácil entenderme se me expresara en portugués) sino porque me impresionó
el esfuerzo de los paraguayos para comprender y expresarse en nuestra lengua. Decidí esto
como un gesto de retribución a este esfuerzo, y a la gentileza y la atención con que fui recibido
en este país, inaugurando para mí una nueva mirada sobre nuestra historia y principalmente
sobre nuestro futuro.
No obstante siendo el español la tercera lengua más hablada del planeta, atrás apenas del
mandarín y del inglés, no obstante nuestra historia estar también aquí, siendo nuestros
problemas semejantes y teniendo una perspectiva de futuro en común, el español para la
mayoría de los brasileros se limita a su semejanza con el portugués.
Uno de los grandes patrimonios de un pueblo es su lengua. Judíos y gitanos tuvieron en su
lenguaje la condición para su propia sobre vivencia como pueblo sin país.
No existe otro lugar en el mundo donde tanta gente pueda conversar y entenderse en un
territorio de la magnitud de América Latina. Esta circunstancia, que tiene su origen en las
trágicas colonizaciones devastadoras en relación a las culturas preexistentes, es un privilegio
como perspectiva de futuro.
Vi cosas muy lindas y aprendí mucho en este encuentro; la bonita plástica de la verdad
constructiva de los proyectos de MMBB y su compromiso con la ciudad; el optimismo
estimulante hacia la belleza nacida de las relaciones humanas de los proyectos de Álvaro
Puntoni; la sofisticada y al mismo tiempo sencilla plástica de las obras de Rafael Iglesia con
su unidad de conjunto hacia una idea; la densidad profunda de la arquitectura cambiante
que nos mostró Pablo Beitia, de quien tuve una bellísima aula de historia y geografía
latinoamericana; la sorprendente y expresiva materialidad constructiva de la arquitectura
de Solano Benítez, que parece construir con pedazos de la vida como mostrándonos las
manos y las maquinas que la hicieron; la marcante omnipresencia en nuestras visitas, de
las construcciones dibujadas por Javier Corvalán con su capacidad de fraguar con la historia
destacándose al mismo tiempo por su modernidad; la amplitud de los trabajos de Alberto
Varas que nos presentó la geografía dibujada y construida con armonía.
En nuestro paseo hasta Clorinda, los arquitectos José Cubilla y María Inés Detone,
me enseñaron (a pesar del ruido del motor del barquito que parecía querer hundirse
a cualquier momento) algunas topologías de viviendas de la arquitectura vernácula
paraguaya que se asemejan mucho a aquellas del Brasil. Una de ellas es originaria de la
cobertura primordial de las indígenas, que en ellas entraban agachados y que fue adaptada
por los españoles para poder entrar en pié. Lo que resultó en algo interesante como la
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adecuación al clima al adecuarse al frescor de la tierra y ofrecer una mirada horizontal segura
e interesante.
Este rebaso, la mirada y la topografía construida me recuerda a algunos de los proyectos
presentados por Ángelo Bucci.
Hablaron también de las viviendas “chorizo” en fila junto a la baranda; de aquellas construidas
alrededor del patio y de otras con baranda en toda su vuelta.

Sin embargo la que mas me emocionó, motivo por el cual además de explicarla me hablaron
de las otras, fue la identificada como Culata Yovai.
Su forma parece reunir en un objeto la conectividad de que hablábamos en el taller; parece
inflexionar el espacio de la propia geografía. Su inserción en el espacio único del territorio
lo cualifica en identidades distintas de un lado y del otro, estableciendo una transición que
afirma estas identidades y al mismo tiempo las unifica.
En la finca: del patio de recepción y acceso para el de servicio; del social para el doméstico;
del pavimento para la plantación; de afuera para adentro; de lo construido para lo natural;
del claro para el oscuro; Y para mi, de São Paulo para Asunción.

Esta configuración nos muestra también, tanto por el espacio central cuanto por esta inflexión
que hace conectando y cualificando el espacio externo, que la arquitectura es la construcción
del vacío. Esto puede parecer obvio para nosotros, todavía considero esta inversión mental,
del enfoque del lleno hacia el vacío, uno de los más importantes y difíciles aprendizajes para
los estudiantes: con el lleno hay que dibujar el vacío.

Depois da palestra, o arquiteto Javier Corvalán me presenteou com a publicação “La Culata Yovai”, do
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, da autoria de Jorge Arturo Herreros, Fernando Lara Castro,
César Augusto Morra, Luis Silvio Rios e Stella Maris Romero (Asunción, Paraguay, 1984). Para revelar da
melhor forma possível as características e a gênese dessa configuração apresentamos a seguir alguns trechos
e imagens desse trabalho:
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Pg.7
El relevamiento realizado por Azara en 1792 y publicado por el Arq. Gutiérrez corresponde a
una vivienda de “culata yovai”. Por gentileza del Sr. Oscar Ferreiro accedimos a la publicación
del Dr. Rengger “Viaje al Paraguay en los años 1818 al 26” de donde hemos extraído una
descripción del “rancho criollo” representado por una vivienda de este tipo en el grabado
que se publica a continuación. Asimismo el Sr. Miguel Angel Chase Sardi nos facilitó una
publicación de Aracy Amaral en la cual se hace referencia a construcciones rurales del
área cercana a San Pablo (Brasil) a las cuales se atribuye raíz hispánica (andaluza) y cuya
organización espacial corresponde a la de una “culata yovai”. EI mismo autor muestra
ejemplos de soluciones similares realizadas en Venezuela, Colombia y Ecuador. Se han podido
también ver ejemplos similares en las provincias del Chaco y Formosa en la Argentina, así
como también en Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba en Bolivia. El Arq. E. Sacriste, con
quien tuvimos oportunidad de conversar en Bs. As., habló de la existencia de soluciones
equivalente en Tucumán (Argentina).
El hecho de que la solución generalmente está desarrollada en base a ejes de simetría, hace
recordar una posible influencia renacentista en base a villas paladianas.
Pg.9
Descripción de un “rancho” por el Dr. Rengger: (traducción delidioma alemán). “Cuadro III:
muestra la vívienda rural, llamada”rancho”; de un criollo paraguayo, de posición económica
media”.”el patio está cubierto con fina tierra, que se mantiene libre de maleza y es barrido
cada mañana a fin de reconocer rápidamente el paso de una vibora, por las huellas que
deja”...”Dos dormitorios están separados entre sí por un espacio abierto hacia adelante, con
más o menos 15 a 20 pies de longitud. Este vestíbulo o distribución está un pie por encima
del nível del patio, con un piso de tierra bien compactada. El espacio de distribución, oficia
de sala, y está protegida del viento sur por una pared que une ambos dormitorios. En la
misma (pared) está colocada una puerta, aqui (en el gráfico) abierta”...’’Al lado derecho, en
el espacio abierto está la cocina, la caldera está sobre piedras encima del fuego”...
“al fondo se observa una plantación de caña de azúcar”...

Pg.15
Sobre la transición desde estas primitivas viviendas, hasta derivar en las espontáneas
de diversas formas en el área rural, en nuestros días; la más importante referencia es un
relevamiento del año 1792. Dicho relevamiento, efectuado por Félix de Azara, es una culata
yovai. (vivienda de cuartos enfrentados), constituida por cuatro elementos espaciales que
son: las dos culatas como cuartos o espacios cerrados, el espacio central, espacio cubierto
semiabierto, la enramada, como prolongación de ese espacio central y la cocina, como
elemento separado de la vivienda en sí.
Pg.16
Esta arquitectura de formas puras y simples, y el diálogo espacial vivienda-naturaleza, es
una respuesta del hombre a su medio ambiente y al respeto que siente por el mismo. Este
esquema de culata yovai que se mantiene hasta hoy, en distintas regiones del país, con
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diversos materiales, y con variantes en su organización de planta, es una respuesta valedera
desde el punto de vista ambiental, psicológico, técnico y cultural.
El planteo propuesto por esta tipología de vivienda, ha trascendido asimismo el área rural,
para afincarse en la periferia urbana, recibiendo a su vez fuerte influencia de la arquitectura
urbana y/o foránea.

A seguir os projetos agrupados de acordo com a identidade acima descrita.
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RESIDÊNCIA NA PRAIA DURA, 1980
Praia Dura, Ubatuba, SP
Programa: Casa de temporada para família com cinco filhos e netos.
Área de construção (coberta, excluído o beiral lateral): 279 m2; área do terreno 770 m2.
Descrição: Construída em estrutura de concreto armado numa modulação de 4 X 4,4 m, resultando em
vãos que variam de 4 a 8 m. A cobertura com telhas auto-portantes de cimento amianto sobre laje maciça
de concreto e isolamento térmico com lã de rocha. Os vêdos são em alvenaria de tijolos de barro e os vãos
são fechados com esquadrias de madeira e vidro.
Comentários: Este projeto tem uma influência fundamental do projeto de Carlos Millan para a casa na
praia da Lagoinha em Ubatuba (ver 1.3. na primeira parte): pelos agrupamentos funcionais independentes,
pela transição que estabelece na geografia no percurso do mar para o rio e pelo sanitário múltiplo, mas
principalmente pelo significado decisivo que teve na minha formação.
A casa se coloca como uma transição entre a rua e a praia, possibilitada pela situação do lote com dois acessos,
um de veículos pela rua terminando em cul-de-sac e outro pela área verde comum terminando na praia.

A configuração da casa considerou que as relações cotidianas da célula familiar que determinam as atividades
na habitação urbana tradicional aqui deixam de existir, o que deve se refletir na arquitetura. Podem habitar
essa casa mais de uma família ou nenhuma; grupos de amigos comuns ou desconhecidos; casais com ou
sem filhos ou pessoas sozinhas. Uma suíte, outra suíte interligada com um quarto e mais dois quartos
isolados acrescidos de um banheiro múltiplo, permitem assimilar essas diversas possibilidades. O dormitório
de serviço, desnecessário como configuração diferenciada, foi uma exigência do cliente.
Além da transição entre o espaço externo da rua e o da praia, o espaço central faz as vezes de uma varanda.
Este, sendo passagem dos quartos para a sala/cozinha e constituindo um instante singular de transição
das áreas externas, confere uma ruptura no tempo do percurso, que atravessa essa transição, para quem
vai dos quartos para a sala/cozinha. Isso qualifica tanto a origem como o destino da passagem; do espaço
individual para o coletivo, do privativo ao comum e do recolhimento para o convívio, como que dando
forma e harmonia para a coexistência dessas duas instâncias. Dois grandes portões, que abertos ficam
recolhidos nas paredes, cerram facilmente a casa nos períodos fora de temporada sem a necessidade de
recolher móveis e objetos e sendo vazados podem funcionar também como gelosias.
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O destaque didático que podemos fazer dessa obra é de como as relações humanas são determinantes
para a configuração arquitetônica do espaço. Isto porque a configuração deste espaço assim como a da
casa da Lagoinha (ver o projeto no segundo conjunto de projetos do capítulo 1.3 História/cultura) baseia-se
não na organização da célula familiar resolvendo a casa, por exemplo, na afirmação dos espaços noturnos,
diurnos e de serviço mas na multiplicidade imponderável das relações entre as pessoas propondo um
arranjo que afirma na forma do espaço o individual e o coletivo, como que para garantir ao individuo uma
identidade que torne possível sua interação com um coletivo nem sempre familiar. O paralelo com a casa
urbana oferece um interessante contraponto didático propiciado pela mesma função de ambas. Essa pode
parecer uma questão óbvia para quem está habituado ao ofício da arquitetura, seja no escritório seja na
escola, porém óbvios são os primeiros passos do aprendizado e às vezes, para alguns, o óbvio pode estar
oculto.
Mostrar que a forma do arranjo das mesas no estúdio onde os alunos trabalham não só está relacionada
à mecânica das orientações, por exemplo no agrupamento das equipes por professor, como também há
alternativas para isso que podem conter intenções didáticas diferenciadas, por exemplo separando ou
encostando as mesas umas nas outras com algum critério, o que para alguns pode significar o risco de
dispersão, para outros a possibilidade de interação. É óbvio? Sim, mas sua explicitação pode significar uma
surpresa que potencializa seu caráter didático.
Além disso, para mim, essa explicitação é sempre uma surpresa.
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VARIAÇÕES
Estes croquis, feitos logo depois de construída a casa na praia Dura, tem origem na perspectiva de um projeto
para uma casa na vila de Ponta Negra em Natal, RN, para um casal sem filhos e que não se realizou.
Vinte anos depois, poucos meses antes da viagem ao Paraguai, desenhamos uma solução, em um único
quarto, que foi construída para um casal na praia de Almada, em Ubatuba, por um caiçara.
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EEPG GALO BRANCO, 1992/96
São José dos Campos, SP
Em parceria com o arquiteto José Oswaldo Vilela

Programa: Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus com 16 salas de aula.
Área construída: 2.390 m2 (excluídos beirais), Área do terreno: 7.790 m2.
Descrição: Estrutura de concreto armado, cobertura com telhas de chapa de aço galvanizadas sobre laje de
concreto, no galpão sobre estrutura metálica; vedações com blocos de concreto revestidos.
Comentários: Dois blocos conectados formam o conjunto: um, com os setores pedagógico, de vivência e
serviços; o outro, com o administrativo. O primeiro, retangular e transverso, divide e qualifica o terreno em
dois espaços diferentes, interligados pelo recreio coberto à maneira de um pórtico, como uma “culata”:
de um lado uma praça de acesso pavimentada voltada para a rua, do outro o pátio de recreio ajardinado,
internamente, também interligados pelo recreio coberto; de um lado as salas de aula, de outro laboratórios
e biblioteca em cima e serviços em baixo. O segundo bloco, circular, abriga a administração e volta-se para
dentro num pequeno pátio ajardinado.
As ênfases didáticas possíveis, desenvolvidas neste projeto são duas:
Uma é o entendimento de que o “edifício” a ser projetado é constituído pelo espaço do terreno como
um todo: todas as partes configuradas pela implantação da construção devem ter um nexo em relação ao
desenho que se pretende.
A outra é de que o projeto começa na própria organização do programa, na maneira como as funções
agrupadas constituem os conjuntos funcionais ou os “subsistemas de espaços” conforme ensina o professor
Joaquim Guedes. Neste caso, na solução da administração destacada fazendo com que o bloco principal
seja a escola e só; e também no agrupamento da biblioteca e sala de vídeo com a cantina, o grêmio e os
serviços também destacados (aqui internamente), propiciando uma independência em relação às salas de
aula e permitindo assim sua utilização fora do horário de aula, como está ocorrendo hoje com o programa
estadual de abertura das escolas no fim de semana.
Esses agrupamentos com essas intenções, mesmo sendo programáticos, são determinados por uma proposta
que já é projeto.
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EEPG COLINAS DO ANHANGUERA, 1993/96
Santana do Parnaíba, SP
Em parceria com o arquiteto José Oswaldo Vilela

Programa: Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus com 8 salas de aula.
Área construída 1.990 m2 (excluídos beirais), Área do terreno 6.950 m2.
Descrição: Estrutura de concreto armado, cobertura com telhas de chapa de aço galvanizadas sobre laje de
concreto, no galpão sobre estrutura metálica; vedações com blocos de concreto revestidos.
Comentários: Situado em terreno privilegiado no topo de um morro, descortina extensa paisagem cuja
vista é o pico do Jaraguá com São Paulo ao fundo.
Com evidente influência do prédio da FAUUSP, tanto na organização em meios níveis como no sistema
de circulação vertical: de um lado integrando e fluindo, do outro simplesmente conectando. Solução que
multiplica as possibilidades de acesso como que amplificando a sensação do espaço.
Por outro lado, além do jardim interno e dos acessos pelos quatro lados (da rua para a administração,
da cidade para a escola, vice-versa do outro lado, e dos serviços para o seu pátio), diferencia-se ao se
caracterizar também como uma Culata. O espaço central coberto coloca frente a frente o galpão e as salas
de aula, permeados pelo jardim, porém. Estabelece assim a conexão e o diálogo dessas duas instâncias:
entre o lazer e o estudo, entre a dispersão e a concentração, entre o estar e o fazer. Faz também a ligação do
espaço externo de um e de outro lado: transição do pátio de acesso pavimentado para o recreio descoberto
ajardinado; da cidade para a escola, do lugar para a paisagem; e vice versa. A tensão entre os primeiros
(galpão e salas), como que fazendo um curto-circuito na passagem pelo espaço central e mudando assim
o olhar, qualifica no tempo do percurso cada um dos lados do espaço externo dividido e ao mesmo tempo
unificado porque apropriado com identidades específicas e complementares. Como na Culata.
A ênfase didática aprofundada neste projeto, além da dialética dos espaços e da apropriação do tempo
do percurso na qualificação do lugar, determinada pela Culata, é a consideração do espaço da arquitetura
como uma instância de abordagem uma. Isso traz uma perspectiva de superação dos recortes disciplinares
impostos ao aluno pela necessidade da organização curricular que define um método para pensar dentro e
outro para pensar fora. Essa possibilidade se apresenta tanto na compreensão da própria Culata como no
entendimento da solução do pátio interno descoberto como configuração de um “fora” dentro, onde, para
que se saia para ele, é preciso que se entre no edifício da escola que o contém.
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TEATRO ESTRELA, 2002
Guarulhos, SP
Em parceria com os arquitetos Milton Nakamura e Walter Rosa (prefeitura)

Programa: Teatro com 350 lugares, biblioteca de bairro, oficinas de arte e local para exposições.
Área construída: 1.820 m2. Área do Terreno: 5.650 m2
Descrição: Estrutura de concreto armado, cobertura com telhas térmicas de chapa de aço galvanizadas
com miolo de poliuretano sobre estrutura metálica, forro com painéis de placas cimentícias; vedações com
blocos de concreto revestidos.
Comentários: Situa-se numa rotatória de 120 m de diâmetro na periferia de Guarulhos já parcialmente
ocupada por uma escola e um posto policial. A área encontra-se numa baixada, o que faz com que a
cobertura seja a primeira visão do conjunto, daí sua forma sinuosa procurando harmonizá-lo.
A rotatória, na realidade uma praça do bairro, apresenta um tipo de ocupação ao norte e outro ao sul, em
função das ligações que fazem com a cidade as ruas que nela chegam, de um e de outro lado. Ao sul, a
ocupação é maior, com algum comércio; ao norte, a ocupação é menor e somente residencial; a leste e
oeste, pontos de chegada da avenida principal que tem essa direção, existem situações tensas pelo fato de
que, sendo mais baixos, os veículos chegam em geral em alta velocidade, na descida.
Por isso decidiu-se: mudar o acesso das crianças da escola para o centro da praça (era na chegada leste da
avenida); localizar o fundo do palco no lado oposto, na outra chegada da avenida; criar uma praça seca
junto ao lado mais comercial; e um parque no lado oposto, mais residencial. No meio o edifício do teatro
conectando as duas através do pátio coberto de exposições. Este pátio, aberto, que internamente também
conecta o teatro com a biblioteca/oficinas, faz uma ligação sul/norte entre as duas praças. A “tensão” entre
os usos internos como que qualifica a transição entre as área externas: da cidade para o bairro; da praça
para o parque; do construído para o natural; do ser para o estar. Como a Culata.
Uma ênfase didática possível aqui, pela forma radical como se apresenta, é a do entendimento de
que o edifício sendo um objeto único, apresenta conjuntos de atividades que podem constituir unidades
espaciais claramente configuradas dentro do seu espaço: edifícios dentro do edifício, sem que isso implique
necessariamente a decomposição volumétrica do conjunto, que aqui somente acontece em função das
necessidades dimensionais do palco.
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implantação

vista lateral

planta pavimento teatro

corte A

escala 1: 1250
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CRECHE E ESCOLA PRIMÁRIA JARDIM PRIMAVERA, 2004
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RESIDENCIA EM ITATIBA, 1996
Parque das Laranjeiras, Itatiba, SP
Programa: Residência para um casal e dois filhos pequenos.
Área construída 550 m2 (excluídos beirais), Área do terreno 1.100m2.
Descrição: Estrutura mista de concreto armado com pré-laje em painéis pré-moldados, alvenaria de tijolos
maciços portantes, estrutura metálica (biblioteca) e madeira (cobertura), cobertura com telhas de barro
esquadrias e forro do pavimento superior de madeira.
Comentários: A implantação longitudinal na lateral mais baixa do lote e a acentuada declividade diagonal
deste permitiram ao se estender o pavimento superior transversalmente que este tocasse o outro lado do
terreno, formando a biblioteca em cima e o salão das crianças embaixo. Dessa forma, o segundo pavimento
é térreo também, permitindo um acesso social mais destacado do setor doméstico da casa tanto para a
biblioteca como para as crianças, e estabelecendo uma continuidade com o quintal através de uma pequena
varanda em cima e da área assim coberta em baixo.
O terreno, além do acesso frontal pela rua, tem ligação com a área comum do condomínio nos fundos;
a passagem livre sob a biblioteca, tendo, de um lado, o salão das crianças e, do outro, o estar e a sala de
almoço faz a ligação do pátio de sol na frente, gramado e plano, com o pátio de sombra arborizado e
natural, a maneira de uma Culata paraguaia.
A ênfase didática que pode ser destacada desta obra é também a do terreno como construção, onde
arrimos, cortes, aterros, patamares e taludes constroem a obra da mesma forma que as vigas, paredes e
esquadrias. Para um profissional isso pode parecer óbvio mas para o aluno é uma descoberta. No projeto
anterior, a relação da configuração do terreno com a geografia é mais evidente, porém, aqui, sendo uma
casa, a escala desta relação é mais radical.
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planta pavimento superior

planta pavimento térreo

corte longitudinal

corte transversal

escala 1:400

2. AÇÃO/
AÇÃO/ 2.1
2.1 PROFESSOR,
PROFESSOR, obras
obras || 27
2.

QUESTÕES DIDÁTICAS: OUTRAS OBRAS
A seguir, outros projetos realizados profissionalmente com ênfases didáticas específicas.

CONJUNTO VERGUEIRO, 1983
Rua Francisco de Vitória, 120, Vila Mariana, SP
Em Parceria com os arquitetos Milton Susumu Nakamura e Mário Reali
Programa:Conjunto de quatro residências planejadas para quatro irmãos e respectivas famílias
posteriormente adaptado durante a obra para locação. Unidades com três dormitórios (sendo um suíte),
biblioteca e quarto com banheiro para empregada.
Área construída: 840 m2. Área do terreno: 500m2
Descrição: Estrutura mista de blocos de concreto estruturais aparentes (nas divisas) e concreto armado nas
lajes e nos pilares e vigas de transição no pavimento térreo; vêdos em alvenaria de blocos aparentes e vãos
externos com esquadrias de alumínio e internos de madeira.
Comentários: O pequeno declive do terreno permitiu que a solução usual do típico sobrado paulistano:
sala cozinha e serviços em baixo, quartos em cima, tivesse em baixo um andar adicional na forma de um
pilotis sem que a sala perdesse sua condição de térreo da casa. Esse pilotis obtido pela viga de transição que
recolhe as paredes estruturais no nível do piso da sala tem na sua metade, junto à rua, um espaço único e
comum integrando a garagem das quatro casas; e, na metade dos fundos, se divide para as dependências
de empregada e o quintal privativo de cada casa. O uso da cobertura como um outro quintal para o qual se
volta a biblioteca também permitiu mais um andar sem que a casa perdesse sua característica de sobrado.
Esta cobertura ajardinada também tem dois setores, um dividido e privativo nos fundos para onde se
voltam as bibliotecas de cada casa e um comum na frente integrando novamente as quatro casas que têm
acesso a ele por uma passarela sobre a sala. Um pé direito triplo sobre parte desta, integra o espaço da
casa compensando as fachadas estreitas na obtenção de luz e ventilação zenitais e coloca a biblioteca como
um mezanino tanto dos quartos como da sala. Uma escada caracol conecta os quatro pisos formando com
a escada que sobe da sala para os quartos um sistema de circulação onde uma simplesmente conecta, a
outra integra e flui: como, respectivamente, as rampas e as escadas na FAU, que multiplicam as opções de
circulação amplificando assim o espaço na sensação do percurso e do tempo no qual ele é visto, habitado
e fruído.
Algumas ênfases didáticas podem ser extraídas desta obra pela maneira marcante como se apresentam.
Uma que diz respeito à maneira como os estudantes consideram a orientação geográfica de uma edificação.
Em geral para os alunos, a orientação acaba sendo um determinante excludente desde o início do projeto,
por causa da dificuldade em definirem intenções para o projeto, na procura por uma configuração do
edifício. Muitas vezes, mesmo que no final a orientação se imponha como predominante em relação a
outras necessidades, sua consideração não pode impedir que o processo de investigação do desenho seja
totalmente livre em alguns momentos do processo. A descoberta de uma intenção para o projeto pode
passar por um desenho onde a orientação não esteja resolvida, o que não impede que o seja depois, a
diferença é que nessa passagem passa-se a saber o que se quer. Sendo uma consideração fundamental a ser
avaliada para qualquer solução, não deve ser exclusiva nem predominar sobre as outras considerações que
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definem a solução para o projeto. Assim como nenhuma outra deve ser: seja o custo, a construção, o ruído
da rua, a lógica estrutural ou um desejo formal; todas devem estar presentes, é preciso harmonizá-las.
Nesta obra, a orientação dos fundos é sul/sudoeste. Nos quartos o sol da tarde, justamente no inverno, entra
por alguns poucos minutos. A relevância didática está no fato de que isto não constituiu uma deficiência,
pois o âmbito para consideração e resolução do conforto ambiental de uma casa no que diz respeito à
insolação é a casa e não somente o cômodo, fato particularmente explicitado pela configuração desta casa.
Além disso a janela superior que abre-se para o quintal da frente permite a entrada plena do sol pela porta
varrendo o ambiente até o lado oposto. O efeito chaminé decorrente da diferença de nível das aberturas
permite refrescar o quarto no verão.
Outra relevância didática possível está na solução do sanitário dos quartos que, sem ter janela, é ventilado
através do duto vertical e recebe sol direto através da janela superior do vazio da sala, captado pelo
rebaixamento do seu forro, que é parcialmente de vidro. Essa solução oferece uma oportunidade para
mostrar que o problema a ser resolvido deve ser considerado independentemente das formas como isso é
feito: aqui, a iluminação e ventilação da janela, mas em outras situações, o ruído do distanciamento físico;
a privacidade do fechamento; a segurança do confinamento.
Destacamos também desta obra o fato de as paredes de divisa, além de serem estruturais ao receber as
cargas verticais das lajes, terem sido consideradas como painéis rígidos na sua dimensão integral de três
pés direitos, uma pequena armadura complementar consolidou essa condição natural determinada pela
própria solidarização de um bloco com o outro. Isso permitiu a elas também a absorção do momento fletor,
assumindo o papel de vigas também. A relação favorável assim obtida entre altura e vão permitiu que
estes fossem generosos com balanços muito maiores (3,5 m) do que seria permitido às vigas de transição
considerando sua altura (50 cm) e a sobrecarga de quatro lajes sobre elas. Essa questão, que mesmo sendo
eminentemente construtiva, nos permite considerar que, para o projeto de arquitetura, o recorte didático
baseado nas áreas do conhecimento a partir do qual o aluno teve o seu aprendizado sobre cada elemento
da construção deve ser superado. A parede é viga e é pilar; a viga é parede e é fechamento; o bloco, como
elemento pré-fabricado é um componente, a sua justaposição é peça estrutural.
A dissolução desses limites no desenho se manifestou claramente, por exemplo, quando os eletricistas
passaram a executar a elétrica utilizando desenhos que originalmente foram feitos para os pedreiros
executarem as alvenarias.
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planta pavimento térreo

planta pavimento inferior

escala 1:250
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planta pavimento superior

planta cobertura

corte longitudinal
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CONDOMÍNIO HAVAÍ, 1983
Rua Havaí, 533, São Paulo, SP
Em parceria com os arquitetos Jaime Cupertino e José Sales Costa.
Programa: Edifício de apartamentos com catorze unidades dúplex de três quartos e duas vagas na garagem.
Área construída interna de cada unidade: 120 m2; área do terreno 900 m2.
Descrição: Estrutura de concreto armado, constituída por quatro pilares em cada bloco, vigas perimetrais
e uma viga central solidarizando o conjunto com as torres de concreto armado dos elevadores e escadas;
vedações com blocos cerâmicos: externas aparentes e internas revestidas.
Comentários: A compra do terreno, o projeto e a construção foram gerenciados pelos condôminos
sem custos de incorporação. Constituído por profissionais liberais, professores universitários e artistas, o
condomínio apresentava uma significativa diversidade programática das famílias. A maioria exercia algum
tipo de trabalho em casa exigindo mais um “quarto” para essa atividade, no geral economicamente inviável.
A solução em dúplex com pé direito duplo na sala permitiu que se excluísse essa área para que cada um a
construísse posteriormente, conforme sua conveniência, na forma de um mezanino sobre a sala. Os pilares
da estrutura e as prumadas de instalações se situam fora do perímetro das unidades permitindo flexibilidade
total das plantas. A possibilidade de locação da escada em qualquer lugar ao longo do comprimento da sala
e os sanitários nos extremos dos eixos de circulação nos dois pavimentos, podendo qualquer um deles ser
incorporado ao quarto formando a suíte, permitiu que cada um dos apartamentos tivesse sua configuração
resolvida de acordo com as necessidades e características de cada família. A apropriação para a unidade da
área equivalente ao vestíbulo de acesso nos pavimentos pares (nível dos quartos) e a dispensa da antecâmara
exigida para edificações com catorze pavimentos ou mais em função do acesso às ultimas unidades ser feita
pelo décimo terceiro andar, viabilizaram o terreno adquirido, cujo coeficiente de aproveitamento estava
aquém do necessário, caso se fizesse um por andar.
Uma ênfase didática desse projeto é o entendimento do espaço do apartamento não como um quebracabeças de cômodos justapostos como se apresenta no mercado imobiliário e nas primeiras experiências
didáticas de projeto dos alunos, mas como um espaço único, com limites gerais perceptíveis em cada lugar
que se esteja, organizado pelos equipamentos e instalações e livre para a vida acontecer a partir de sua
apropriação de acordo com as necessidades.
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1 sanitário
2 jardim
3 portaria
4 vazio do páteo
5 dormitório
6 saguão
7 balcão
8 estar
9 refeições
10 cozinha
11 serviço
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FRUTARIA, 1983
Bairro Barão Geraldo, Campinas, SP
Em parceria com o arquiteto José Oswaldo Vilela.
Programa: Mercearia com predominância na venda de frutas; área complementar a essa atividade para
preparo e venda de sucos naturais; depósito e escritório; reserva de espaço para câmara frigorífica.
Área construída: 98 m2 (excluídos beirais: 23m2) área do terreno: 480m2
Descrição: Cobertura com telhas de aço galvanizadas, pré-pintadas e calandradas; estrutura metálica; forro
com telha de aço ondulada no salão e gesso nos serviços, alvenarias com bloco de concreto revestido e
caixilhos de aço.
Comentários: Considerando que o principal espaço do projeto é o salão de vendas, este ocupou o lote na
maior largura permitida pelo recuo lateral. Justapostas ao retângulo assim formado, estão as áreas de apoio.
A construção também segue esta lógica: para o salão uma grande cobertura e para os serviços um anexo
com pé direito normal, mais baixo, coberto com telha autoportante e forro de gesso. Em função da chegada
dos clientes ser tanto por carro como a pé, optou-se por dois acessos, pedestres pela frente e veículos por
trás, as alternativas usuais para o estacionamento dentro do lote na frente ou ao lado implicariam o recuo
do edifício em relação à rua ou o seu estreitamento respectivamente.
A ênfase didática está numa questão formal presente em função do lote de esquina sem recuo lateral. Sendo
uma avenida de ligação importante da cidade, sua ocupação vinha se definindo como predominantemente
comercial. No lote vizinho, embora vazio, certamente seria construído, encostado, outro edifício comercial.
A solução deveria permitir a coexistência de cada linguagem sem conflitos. A empena colorida na divisa
forma um fundo sobre o qual cada construção pode se colocar, oferecendo a possibilidade de um diálogo
em razão do eixo de rebatimento constituída por ela. É o problema que vira solução.

Para o aluno, quando falamos que o projeto tem um problema, ele leva um susto e fica indignado: “...como?!,
não tem problema!...”. Aprender que fazer arquitetura é justamente encontrar os problemas para que ela se
realize constitui um salto qualitativo importante.
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ESTÚDIO ZÉ CASSIO, 1986
Rua Bartolomé Carducho, São Paulo, SP
Em parceria com o arquiteto André Takiya e José Oswaldo Vilela.
Programa: Residência e estúdio para artista plástico solteiro.
Descrição: Estrutura com alvenaria portante de tijolo de barro maciço, laje de concreto pré-moldada com
vigotas armadas de concreto e lajotas cerâmicas, cobertura de estrutura metálica com telha de chapa de aço
galvanizada, pré-pintada, dupla com miolo de poliuretano.
Comentários: O baixíssimo orçamento para execução desta obra levou a uma solução assobradada, mais
econômica que a térrea, e compacta (7 x 7m). As paredes da casa, muito próximas umas das outras, são
apoios adequados das lajes que constituem o piso do estúdio, e que tem sua cobertura no vão total.
Aproveitando o aclive natural, uma rampa em dois lances, um deles no próprio terreno, conecta o estúdio
diretamente com a área externa, permitindo o acesso de peças grandes e pessoas diretamente da rua. Um
tubo leva para o estúdio o ar quente captado por trás do fundo da lareira.
As ênfases didáticas que podem ser destacadas desta pequena obra são várias, desde a questão do
rebatimento do custo na forma, até a da autonomia entre forma do espaço e geometria da planta. Essa
independência é importante para nos colocar diante das recorrentes propostas dos alunos que iniciam seus
projetos por uma negação sem ter nenhuma intenção afirmativa preliminar: a negação do ângulo reto: “...
eu não quero um projeto quadrado, então fiz assim...”.
Porém, para mim esta obra está aqui, mesmo com a precária documentação fotográfica de que disponho,
por um significado especial que talvez não caiba nas considerações de uma tese.
O professor Abrahão Sanovicz, por quem sempre tive um apreço especial como professor e colega, mais
de uma vez me pegou pelo braço e, enfático, disse ao meu ouvido como quem quer chamar a atenção ou
indicar um caminho: “sua melhor obra é aquele cubo, não se esqueça”. Da primeira vez esta manifestação
foi enigmática para mim, por causa da escala e da singeleza da obra e também pelo fato de ele nunca ter
explicado por que achava isso. Nas outras vezes passei a procurar nela, comparando-a com as outras, o
que ele havia visto. Hoje, mesmo sem saber colocar em palavras o que encontrei nessa busca, continuo
olhando sempre para este projeto com a evocação simultânea de tudo que apreendi com o Abrahão e
principalmente com a saudade dele e de sua coloquial erudição, se é possível essa conjunção.
Tenho certeza absoluta que esse olhar e essa busca, com o sentimento impalpável da múltipla evocação que
carreiam, faz diferentes e melhores os meus projetos do que seriam sem eles.
Talvez esta seja a ênfase didática a destacar desta pequena obra.
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CENTRO DE CULTURA EM DIADEMA, 1986
Av. Piraporinha, Diadema, São Paulo, SP
Em parceria com o arquiteto José Oswaldo Vilela.
Programa: Teatro, cinema, biblioteca e oficinas.
Área construída 8.000 m2, área do terreno: 6.600 m2
Descrição: Estrutura de concreto armado mista: moldada in loco e pré-moldada; coberturas metálicas e
alvenarias de blocos de concreto revestidos.
Comentários: Este projeto foi feito para o Concurso Nacional de Anteprojetos para o Centro de Cultura de
Diadema não tendo sido classificado pelo júri. O projeto selecionado não foi executado.
A solução resolve o programa em dois edifícios: cinema/teatro e biblioteca/oficinas e foi definida com o
objetivo de formar um vazio, uma praça para a cidade. Uma marquise conecta os dois edifícios e resolve a
entrada para o conjunto.
Influenciado pelo projeto de Fabio Penteado e Terú Tamaki para o Teatro Municipal de Campinas, a
cobertura do teatro e do cinema é uma grande arquibancada para 3 mil pessoas, o pilotis do edifício da
biblioteca e um painel móvel na sua fachada constituem respectivamente o palco e a tela de projeção para
os eventos externos propiciados por essa solução, que é uma contribuição do projeto para o programa do
edital. Uma cobertura metálica leve construída imediatamente sob a arquibancada pré-moldada dispensa a
impermeabilização.
Uma ênfase didática deste projeto é a de que a organização do programa e os agrupamentos das atividades
solicitadas por ele já pressupõem uma atitude de projeto e tanto podem vir de uma formalização prévia
como determiná-la. A forma como o programa é organizado e apresentado aos arquitetos nem sempre é
da natureza das atividades que o constituem, nem deve necessariamente determinar a maneira como serão
agrupados no projeto. A definição dos subsistemas de espaços afins, conforme denominação do professor
Joaquim Guedes, a ser feita na organização do programa pelo arquiteto, já é projeto.
A outra ênfase é de que não há limite entre o que é dentro e o que é fora na resolução do espaço da
arquitetura, como aqui, onde a área externa, que é a praça, está “dentro” do espaço constituído pelas
atividades a serem abrigadas.
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CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA, 1991
Av. Piraporinha, Diadema, São Paulo, SP
Em parceria com o arquiteto José Oswaldo Vilela.
Programa: Câmara de Vereadores com plenário, gabinetes, administração e garagem.
Área construída 3.800 m2 área do terreno: 2.700 m2
Descrição: Estrutura de concreto armado mista: moldada in loco e pré-moldada; cobertura metálica e
alvenarias de blocos de concreto revestidos.
Comentários: Este projeto foi feito para um concurso fechado com cinco escritórios convidados pela
Prefeitura de Diadema.
O terreno, um lote confinado por outras construções nas suas laterais, tem um acentuado declive em relação
à rua principal. Apesar das suas duas frentes, não se apresenta como um lugar ideal para implantação de
um edifício com o caráter e a importância da Câmara Municipal tendo em vista sua representatividade para
a população da cidade: este o maior desafio do projeto.
A implantação do corpo principal do edifício na parte baixa do terreno resolve o acesso de veículos ao
subsolo, na realidade um pilotis, pela rua de baixo. Esse corpo é um bloco com a altura de três pavimentos,
limitado acima por uma laje de cobertura, onde estão os saguões de entrada, os terraços e o pequeno
auditório público, e abaixo pela laje da administração; entre eles, dois mezaninos onde ficam os gabinetes
dos vereadores. O plenário, perpendicular a esse corpo, avança até a rua principal, sua cobertura é uma
praça, verdadeira esplanada por onde se dá o acesso ao edifício: de um lado para o saguão da Câmara e de
outro para a entrada livre à galeria do plenário.
Essa praça de acesso debruça sobre o vale quem entra por ela; uma cobertura leve em estrutura metálica no
vão integral forma o abrigo na chegada, enquadrando com as paredes laterais o espigão fronteiro.
O caráter público do edifício, casa dos representantes do povo, pede uma expressão simbólica que demonstre
essa função. Mais do que a forma, a praça que se apossa da paisagem de Diadema ao debruçar-se sobre o
vale e enquadrá-lo confere esta expressão ao conjunto.
O eixo do edifício na bissetriz das divisas, busca uma ordem para o espaço e para a estrutura, modulada
e resolvida em função dos espaços que a ela se amoldam. O escalonamento das contenções no bloco do
plenário minimiza a estrutura necessária.
A densidade do programa em relação ao terreno (coef. 1,5) nos levou a incorporar os vazios, tratando-os
como parte da construção e do espaço do edifício ao invés de complemento dos cheios numa composição
volumétrica usual. O não comprometimento das divisas permitiu a implantação do edifício em toda extensão
transversal do terreno.
O sistema de circulação baseia-se no mesmo critério do edifício da FAU: aquelas que fazem o espaço fluir
e que ao mesmo tempo os identificam, e aquelas que simplesmente conectam: Assim, cada subsistema de
espaços tem uma escada que lhe é própria afirmando sua identidade e um conjunto formado pela escada
de segurança e elevadores que conecta tudo numa prumada única.

2. AÇÃO/ 2.1 PROFESSOR, obras |

43

A caixa d’água subterrânea pressurizada e a casa de máquinas do elevador em baixo eliminam elementos
sobrelevados indesejáveis. Um micro-brise em tela metálica (Koolshade) protege a fachada noroeste sem
tirar a transparência. Placas verticais de concreto pré-moldado na fachada sudeste cortam o sol do verão
pela manhã.
Uma ênfase didática deste projeto é aparentemente secundária em relação à singularidade do desenho,
e ao caráter do edifício como lugar de forte apelo simbólico para a cidade de Diadema. Trata-se de uma
questão que se apresenta no arranjo dos elementos de representação e na geometria do edifício em relação
ao lote, mas cuja significação transcende esses aspectos e diz respeito ao significado da solução formal
adotada; da relação do edifício com a geografia e a paisagem e da relação que as pessoas estabelecem com
o espaço no percurso do acesso ao conjunto.
O desenho do levantamento planialtimétrico foi fornecido com um posicionamento em relação à folha
de acordo com os critérios específicos do topógrafo: norte preferencialmente para cima e/ou à direita;
o alinhamento de algum lado da poligonal do lote em relação ao campo da representação; malha de
coordenadas de 10 em 10 metros alinhada com o norte magnético; etc.

Essa configuração parece ter induzido de certa forma a geometria de praticamente todas as propostas, inclusive
esta que no inicio adotou como referência de alinhamento o que parecia apresentar alguma coerência em relação
ao projeto que é a divisa lateral esquerda em relação à rua principal e que significativamente está a 90º desta.
Além de a geometria do lote não apresentar uma lógica própria, a relação do edifício com ela não teria,
nesse caminho, outro nexo a não ser a direção de uma das divisas.
A intenção por uma relação mais marcada com a paisagem, através de um eixo que cruza o lote na direção
perpendicular ao vale e no sentido da visual e do acesso desejado, parecia conflitar com esse posicionamento
no lote particularmente em relação à divisa direita:
A importância dessa direção para o projeto e mais ainda do sentido do acesso, que é também o da visual,
indicou que o posicionamento do desenho na folha poderia ser o mesmo de quem, da rua, entra no

2. AÇÃO/ 2.1 PROFESSOR, obras |

44

conjunto, valorizando assim essa intenção. Os desenhos de estudo para posicionamento da planta na folha
acabaram por indicar um nexo possível de ser obtido e revelado pelo desenho. A opção pela bissetriz do
ângulo formado pelas divisas confere a elas uma unidade constituída por esse ângulo ao adquirir concretude
na forma do edifício. Além disso, oferece a percepção de uma lógica própria da configuração do lote além
daquela determinada pelas contingências da divisão fundiária, revelando também a real direção do percurso
e da visual pretendida.

Essa configuração indicou a solução da esplanada de acesso a partir de uma pequena praça junto à rua,
além de organizar o plano do talude e a disposição dos serviços e circulações verticais na planta.
Podemos destacar duas questões desse processo: a primeira diz respeito ao fato de que a construção da
idéia se deu também a partir do simples arranjo dos desenhos na folha, revelando que não existe diferença
entre a idéia e sua representação: a idéia é a representação. A segunda é a de que as relações geométricas,
inclusive aquelas aparentemente circunstanciais, são estruturadoras e contribuem para definir a expressão
dos conceitos e idéias através da forma.
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CASA EM GUAECÁ, 1986
Praia de Guaecá, São Sebastião, São Paulo, SP
Programa: Casa de temporada na praia
Área construída 170 m2, área do terreno: 300 m2
Descrição: Estrutura mista de tijolos maciços e concreto armado; laje pré-moldada e cobertura com telhas
de barro sobre estrutura de madeira. Alvenarias com tijolo de barro aparente, piso cimentado com cimento
branco e mistura de pó de mármore no agregado; forro do pavimento superior de madeira tipo paulista.
Comentários: Situada em um loteamento constituído por ruas e faixas de área verde perpendiculares à
estrada e à praia e que se alternam de forma que os lotes, paralelos a estes, têm uma frente para rua que
se liga com a estrada e outra para a área comum que se liga com a praia.
Também influenciada pelo projeto da casa da Lagoinha de Carlos Millan, a solução resolve quartos e sala
como ambientes destacados e permeados pela área externa coberta, constituída pela grande varanda
longitudinal que faz a passagem da rua para a praia. Assemelha-se a casa da praia Dura: é como se em vez
de quarto e sala estarem frente a frente estão um sobre o outro.
A escada organiza a varanda em dois ambientes: um mais social voltado para a praia e outro mais doméstico.
Uma pequena diferença de nível entre a área comum e a casa, arrematada por um muro de pedra, marcam
a transição entre o público e o privado.
O cliente adquiriu todas as portas e janelas antes da elaboração do projeto, o qual teve de adaptá-las para
compatibilizar com as soluções adotadas.
Uma ênfase didática pode ser evidenciada comparando esta casa com a de praia Dura, apresentada
anteriormente. As duas casas, com configurações formais distintas, têm ao mesmo tempo uma grande
similaridade espacial na relação entre as diversas atividades, percursos e áreas externas.
Isso demonstra que o espaço da arquitetura transcende a forma que o contém mesmo sendo determinado
por esta. A comparação entre as duas soluções é didática sob esse aspecto.
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CASA NO BUTANTÃ, 1996
Rua Capitão Paulo Carrilho, 29, Butantã, São Paulo, SP
Programa: Casa com três quartos e dois banheiros, dependência de empregada e biblioteca para casal e
duas filhas.
Área construída 220 m2, área do terreno: 160 m2
Descrição: Estrutura composta por alvenaria estrutural de blocos de concreto, concreto armado e metálica
na cobertura. O embasamento é com laje maciça, apoiada nos arrimos de bloco e na viga de borda frontal;
as lajes do corpo da casa, também maciças, apóiam-se nas alvenarias da divisa e em dois pilares centrais sem
vigas. As alvenarias são também de blocos de concreto deixados aparentes; os caixilhos de aço; piso externo
com ladrilho hidráulico e interno com placas vinílicas (paviflex).
Comentários: Este projeto é evolução de um outro feito para um lote também em São Paulo, no bairro
do Ipiranga, com apenas 90 m2, no qual se propunha uma construção por etapas através de acréscimos
dentro do corpo principal a ser construído no início: a primeira com um só quarto e mezanino, as seguintes
transformando o mezanino em um segundo quarto, depois ocupando o vazio e finalmente o escritório na
cobertura:

São trabalhos que têm influencia de dois projetos de habitação para conjuntos populares, um do arquiteto
Rino Levi, para os operários da Tecelagem Paraíba em São José dos Campos, e o outro dos arquitetos
Jerônimo Bonilha e Israel Sancovski, em Taubaté, construído pela CECAP, ambos constituídos por casas
geminadas dos lados e contrapostas nos fundos.
Aqui, o lote de 10 x 16 m, também pequeno considerando-se o padrão dos loteamentos que formaram os
bairros tradicionais da cidade de São Paulo, é resultado da divisão de outro maior com duas frentes.
A casa, encostada nos fundos e nas laterais à maneira de uma edícula, teve na situação do terreno 2,5 m
acima da rua, na sua largura de 10 m e no norte frontal, as condições decisivas para essa solução.
A escavação da metade frontal do lote, colocando-a no nível da rua, permitiu resolver aí praticamente um
terço da área do programa: garagem, dependência de empregada e área de serviço. Uma laje sobre esse
conjunto, aterrada e ajardinada no nível do patamar principal do lote, recompôs o terreno integralmente
para a implantação do restante do programa. O acesso é feito através de duas escadas, uma social e
generosa, que leva para o quintal, num percurso indireto, e passeia pelo jardim alternando as visuais ora
para dentro ora para fora por sobre a rua e o telhado do casario vizinho, a outra direta através da área de
serviço e coberta para a chegada em dias de chuva. Esses dois acessos, que alternam os caminhos possíveis,

2. AÇÃO/ 2.1 PROFESSOR, obras | 53

permitem também um percurso no qual para sair não é necessário que se volte atrás, multiplicando a
dimensão do espaço pela sensação de infinitude desse caminho sem fim.
A casa tem garantidas a iluminação e ventilação cruzada através de uma clarabóia nos fundos, em toda a
largura do lote, e que está sobre o vazio onde se localizam as escadas. O primeiro piso abriga um espaço
único para o estar e a cozinha, que na realidade compõe com o quintal um só ambiente constituído pelo
lote inteiro; no segundo pavimento estão os três dormitórios e os dois banheiros. A interligação dos quartos
oferece a possibilidade de um convívio, que sem prescindir da privacidade, permite um compartilhamento
nas atividades do dia-dia e o aconchego da companhia noturna.
Os banheiros, um do casal ligado ao quarto e outro das meninas, interligados através de bancada única para
os lavatórios, com uma passagem que pode ser fechada, dá espaço para uma intimidade que enriquece o
cotidiano no encontro despojado da rotina de cada um. Assim como o duplo acesso para o jardim, essa
interligação multiplica os percursos possíveis amplificando a sensação de espaço da casa.
Na cobertura, um pequeno escritório com 15 m2 se abre para um jardim com 180º de vista para a cidade,
desde a avenida Paulista até quase o Jaguaré, tendo a frente a mata do Butantã com o pico do Jaraguá por
trás.
A ênfase didática que propomos destacar deste projeto é a do desenho do vazio e está relacionada à
maior influência que este projeto teve na sua concepção. Vem justamente das típicas edículas da periferia
de São Paulo que deixam vazia a parte frontal do lote, em função da perspectiva de uma casa maior a ser
construída ali. Nesse vazio, para o qual todos os ambientes da casa se voltam, também se realizam muitas
atividades, constituindo um espaço ricamente preenchido por variados significados e pelas mais diversas
funções da casa que, organizadas harmonicamente, fazem de um espaço único uma multiplicidade de
lugares: quintal, horta, garagem, jardim, caminho de entrada, festa, bola, roupa, tralhas, vista, recesso, sol,
sombra e esperança de vida melhor.
Essa arquitetura “sem forma” também contribuiu para a formação em mim de uma maneira de olhar o
espaço e a arquitetura, onde o objeto da construção é o vazio, e onde sua qualidade é tanto maior quanto
mais a arquitetura e sua forma forem capazes de dirigir nosso olhar para lá: o vazio.
O vazio onde a vida acontece e onde as relações humanas se realizam.
É como se disséssemos que a beleza da forma está no limite de sua própria existência; é como se disséssemos
que a arquitetura, realizando na forma, e com toda a propriedade, sua condição de abrigo das relações
humanas, tivesse que sumir para a garantia dessa realização de forma plena. Não resulta disso uma opção
pela chamada arquitetura minimalista cujo rigor geométrico e precisão dos limites construtivos na síntese
dos elementos que compõem o espaço acabam por impor por sua completude uma presença por vezes tão
farta aos olhos como os apliques decorativos de uma arquitetura de marketing.
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ESTÚDIO GAL, 2002
Rua Des. Aguiar Valim, Itaim, São Paulo, SP
Em parceria com o arquiteto Milton Susumu Nakamura.
Programa: Estúdio fotográfico.
Descrição: Estrutura mista com blocos de concreto estrutural nas duas paredes de divisa e na parede
longitudinal que divide o térreo em dois vãos menores separando a administração (espaço único) dos
serviços (ambientes separados) e que recebe as cargas verticais do piso do estúdio; laje pré-fabricada em
painéis alveolares protendidos; estrutura metálica com perfis de aço dobrados e chapas soldadas na escada,
passarela e cobertura constituída por telhas térmicas duplas de chapa aço galvanizada, pré-pintada com
miolo de poliuretano expandido.
Um destaque técnico-construtivo desta obra é a caixa d’água. Para não ter mais um elemento construído
sobre o estúdio, optou-se por não fazer reserva de água. Para garantir os 500 litros necessários para a
interrupção de um dia no fornecimento foi aumentada a seção da própria tubulação de alimentação
que, vindo do cavalete, abastece o edifício. Essa seção (200 mm), que comporta o volume necessário,
ocorre em um segmento da tubulação, que passa sob o forro em toda a extensão longitudinal do estúdio
internamente, junto á parede de divisa. Na interrupção do fornecimento de água duas válvulas de
retenção no início do alargamento da seção garantem tanto a entrada do ar para escoamento da água
como o fechamento da alimentação externa para evitar retorno. Testes realizados na obra indicaram a
possibilidade da utilização de tubos e conexões de águas pluviais reforçados nos pontos críticos com a
duplicação do tubo (um dentro do outro) e o preenchimento do vazio entre um e outro com poliuretano
expandido. Tornaram-se desnecessários, assim: estrutura, bóia, registro de entrada e saída, de limpeza e
a própria limpeza, e o mais importante: ficou bonito.
Comentários: As necessidades espaciais do estúdio compreendiam basicamente três espaços: um salão
amplo com pé direito duplo para o estúdio propriamente dito, uma área administrativa aberta ,abrigando
também recepção e reuniões, e um conjunto de ambientes fechados de apoio (depósitos, sanitários,
laboratórios, etc.).
Para obter a maior área possível para o estúdio, apropriando integralmente o lote da frente aos fundos
para todas as atividades, optou-se por fugir do arranjo usual para esse tipo de programa com galpão no
fundo para a atividade principal e mezanino na frente para as áreas de apoio, adotando uma solução com
a administração e serviços todos em baixo, permitindo vãos menores e o salão em cima, com vão total;
articulados pelo quintal no fundo, extensão da copa, área estratégica do café e encontro.
A orientação permitiu nos fundos uma abertura envidraçada em toda a altura integrando o quintal ao espaço
interno, onde um espelho d’água, uma passarela cênica que leva o estúdio diretamente para fora e uma
plataforma em um nível intermediário a meio caminho do estúdio, configurando o lugar da copa, oferecem
cenário privilegiado para o estar do café e para fotos externas.
De um pequeno shed escorre luminosidade discreta sobre a empena frontal num contraponto à grande
abertura do fundo, garantindo também a aeração, ascendente e cruzada, para o estúdio. Duto sobre o forro
ventila os serviços naturalmente.
Uma grande porta frontal, no estúdio, facilita eventual acesso de objetos de maior porte diretamente da rua.
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As ênfases didáticas que podem ser destacadas desta obra como possibilidades para o aprendizado são
as seguintes: a primeira se refere à solução da caixa d’água. Tudo na obra de arquitetura pode (talvez deva)
ser considerado e incorporado ao projeto com a consciência plena de sua razão de ser, de sua essência,
como se cada coisa tivesse ali sua primeira existência formal como solução de necessidades advindas daquele
projeto particular e não como uma solução exterior preestabelecida na forma. Mesmo que esta solução
preestabelecida seja adotada, como em geral o será, isso se fará de forma consciente e, certamente, para
afirmação de um desenho.
A outra, que talvez seja a mesma, se refere à mudança da solução com o estúdio no térreo e mezanino
para os serviços na frente, para a adotada com o estúdio em toda extensão do lote sobre a administração e
serviços. A primeira se impôs naturalmente no início por constituir um modelo e pelo fato de que grandes
e pesados objetos poderiam ser fotografados no estúdio: como uma grande maquete ou um carro. Essa
configuração porém se opunha à intenção de dotar o conjunto de uma área externa que integrasse todas as
atividades e pudesse constituir ao mesmo tempo um cenário para fotos externas: um quintal.
Quanto ao problema da sobrecarga, resolveu-se no dimensionamento adequado da estrutura e adotandose vão menores; quanto ao espaço para fotografar o carro, vimos que, além dessa questão nunca ter se
apresentado em vinte anos de trabalho, ele poderia ser colocado no estúdio através de um guindaste
por uma grande porta na fachada, que acabou por se constituir também numa importante abertura para
aproveitamento e controle da luz natural. Ou seja, no projeto, as intenções devem prevalecer em relação aos
limites técnicos e programáticos, não que estes devam ser ignorados, ao contrário, além de constituírem a
matéria-prima com a qual a arquitetura se realizará, são pontos de partida para que se definam as próprias
intenções do projeto, porém considerados na sua essência e não na forma pela qual se apresentam.
É como se disséssemos, num aparente paradoxo: para termos critério no enfrentamento de certos problemas
do projeto e resolvê-los adequadamente é preciso em algum momento ignorá-los. E, num outro aparente
paradoxo, que para ignorá-los precisamos conhecê-los profundamente. Seu resgate num segundo momento
pode ser objetivo e racional, incorporando se possível as ilações feitas independentemente deles. Mas para
nós o que interessa é que este resgate seja também determinado pela intuição e pela sensibilidade, pois
nelas reside a certeza de que, na realidade, esses problemas não serão esquecidos: eles estão sim reservados
na memória pelo exaustivo escrutínio feito para seu conhecimento, cabendo à intuição e à sensibilidade a
condição para o seu resgate apropriado. Para isso é fundamental que se tenha uma confiança plena nessa
capacidade, que é uma das características fundamentais do projeto de arquitetura; o fato de que ele é um
trabalho artístico. Isso exige do arquiteto a postura de um artista, mas um artista para o qual a arte, sendo
resultado da vontade, é também do trabalho sistemático e responsável.
Essa confiança, para não parecer uma aventura, implica um dos mais importantes aprendizados da arquitetura:
o desenvolvimento da capacidade artística, hoje infelizmente quase nula em nossa escola como ênfase ou
recorte didático como o são o calculo estrutural, a construção, os fundamentos sociais e a história. Não
como um método implícito, natural e mesmo esperado nos trabalhos de algumas das disciplinas de projeto
ou mesmo de outros departamentos, mas como uma área do conhecimento específica com conceitos,
significados, ferramentas e atribuições próprias como a matemática ou a história. E uma característica básica
do fazer artístico é o despojamento de uma finalidade utilitária ou funcional. Por isso é de se lamentar na FAU
a redução das disciplinas de Programação Visual, que é o lugar dessa ênfase.
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CONCLUSÕES
Podemos concluir que as questões básicas da atuação didática e da pesquisa acadêmica são elaboradas e
desenvolvidas não só a partir da própria arquitetura, mas também do processo de produção dos projetos
aqui apresentados, numa contribuição estruturadora do trabalho profissional para o trabalho acadêmico.
Mas também inversamente: essas questões sistematizadas e explicitadas na atuação acadêmica constituem
referencial objetivo para o aprimoramento da própria atuação profissional; questões que, ao se manifestarem
concretamente nos projetos e obras realizadas, fecham o ciclo da pesquisa ao realizar, divulgar e disseminar
seus resultados, propiciando seus desdobramentos na produção social da arquitetura.
Vale aqui uma ressalva importante, de que as reflexões aqui apresentadas não constituem a pesquisa de que
se fala, mas sim um simples desdobramento da verdadeira pesquisa que é o projeto de arquitetura.
Entender essas reflexões sobre os projetos apresentados como a pesquisa em si ou mesmo como instrumentos
de sua manifestação ou ainda como uma necessidade da explicitação do projeto como pesquisa é reduzir a
imensa complexidade da síntese arquitetônica a alguns aspectos destacados por uma abordagem particular
e circunstancial. É também, e principalmente, reduzir a influência da própria arquitetura para os homens e
para a sociedade à especificidade de uma interpretação ignorando a concretude de sua manifestação, que
não é só vista e lida mas vivida; é, por fim, desacreditar e desautorizar a capacidade do homens na criação
e no desdobramento da cultura e da história através da própria vida, atribuindo essa condição somente aos
iluminados da razão escrita.
Para uma outra tese, a apresentação pura e simples dos projetos de forma organizada e com critério
certamente teria uma significação muito mais ampla pois não enquadrada numa perspectiva específica, mas
aberta a todas as leituras que a arquitetura nos permite.
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PROJETO DE UM CENTRO CULTURAL NA COHAB RAPOSO TAVARES
Apresentamos a seguir uma experiência didática e profissional ainda em curso, da qual tivemos o privilégio
de poder participar como orientador desde 2002 a convite dos alunos Daniel Nobre, Maria Cristina Savaia
Martini, Mariana Vilela, Moreno Zaidan Garcia, Tarsila Kato Oliveira, Vanessa Grossman, da FAUUSP, e que
está ainda em andamento com os alunos Daniel Nobre, Gabriel Manzi, Lucas Girard, Marília Camargo,
Rafael Urano Frajndlich, Rodrigo Mendes e Tiago Oakley.
Trata-se de um projeto de arquitetura para construção de um Edifício Cultural a pedido da comunidade do
bairro COHAB Raposo Tavares, que se mobilizou para isso. Os alunos foram convidados a colaborar por
meio do Laboratório de Projetos do Grêmio.
O projeto também foi uma forma que a comunidade encontrou para incrementar a mobilização, seja
pressionando o poder público, seja viabilizando a busca de contribuições de outra ordem, ou mesmo
organizando melhor a colaboração da própria população. Considerou-se que não haveria conflitos de
ordem ética e profissional, o que é um risco nesse tipo de trabalho, pois se trata de uma demanda de caráter
social para a qual a comunidade não tem meios. O projeto contou com recursos da Universidade através do
Fundo de Cultura e Extensão.

O PROJETO
“A gente não quer só comida…” (Titãs, 1988)
É fundamental destacar a atitude manifestada pela comunidade, à procura tanto de espaços de lazer e de
cultura quanto de saúde e educação, além das demandas relativas à habitação. Essa bandeira popular tem
surgido cada vez com mais ênfase, em particular nos fóruns populares promovidos pela Prefeitura de São
Paulo em função dos Planos Regionais que complementam o Plano Diretor.

Projetos e projetos
Além do projeto propriamente dito, mostrou-se necessária, como contribuição específica da equipe, o
registro e a apresentação por meio de um dossiê do histórico do movimento, bem como de suas propostas
e características, para subsidiar tanto as reivindicações junto aos órgãos públicos quanto os contatos para
obtenção de apoio de outras instituições e organismos. Além de referenciar o próprio processo junto à
comunidade. Isso se consubstanciou no projeto de um folder que incorpora o projeto propriamente dito,
que se encontra anexo ao relatório, e vem sendo largamente utilizado, tendo sido inclusive traduzido para
o italiano em virtude de contatos com organismos estrangeiros.

O Programa: essência e circunstância
A definição do programa foi objeto de intensos debates. Percebeu-se que o projeto não poderia configurarse somente para atender as necessidades particulares das atividades e eventos específicos que vinham
ocorrendo, como capoeira, rádio comunitária, aulas de circo ou gibiteca, e mesmo daqueles que se
pretendiam para o futuro, mas ter condições de abrigar inclusive e principalmente aqueles que não há
como prever e cuja necessidade a dinâmica criativa da sociedade irá pontuar. Isso não implica a proposição

2.AÇÃO / 2.2 ALUNOS, vivência | 64

de espaços descaracterizados, com uma flexibilidade abstrata, ao contrário, implica propor espaços precisos
e definidos, adequados às atividades desejadas, baseados, porém, na sua essência primordial e não nas suas
características aparentes e circunstanciais.

O circo e o vazio
A presença da lona de um Circo no local e seu apelo ao imaginário (da liberdade, da espontaneidade e
da alegria, alem da mobilidade e flexibilidade) fez com que a equipe firmasse posição pela sua inclusão no
programa e no projeto, o que foi questionado por nós por motivos simples: sua presença é circunstancial
por causa da dissolução do grupo circense que o montou; sua durabilidade limitada é incompatível com o
caráter do equipamento; sua configuração é definida pela necessidade de mobilidade e não de permanência,
que é o que se deseja para o edifício; a freqüência e alto custo de manutenção, um problema crítico nos
edifícios de uso público, no caso tanto em função da tecnologia dos materiais utilizados (cabos de aço
galvanizado, PVC estruturado com poliéster, tensores, fundações tracionadas, etc.) como em função da
especialização da mão-de-obra necessária; e por último o elevado custo de sua reposição.
O impasse foi resolvido naturalmente por uma feliz solução do projeto, que, por priorizar o desenho
dos vazios, adquiriu uma configuração na qual o circo foi inserido quase que espontaneamente,
e cuja remoção não comprometia o projeto, adquirindo assim, na apropriação do vazio, um
outro sentido, como quem diz: “olhe o que podemos fazer aqui!”.
Hoje o circo não está mais lá.

PROJETO E PARTICIPAÇÃO
Cidadania, projeto e aprendizado
Havia um engajamento prévio dos alunos, tanto no contexto da luta da comunidade do bairro por melhores
condições de vida na cidade como no contexto acadêmico no LabHabGFAU (Laboratório de Habitação do
Grêmio da Faculdade de Arquitetura). Isso balizou o trabalho de orientação, que se limitou a viabilizar a
realização do projeto como contribuição específica da equipe de alunos ao processo, e fazer desse processo
um indutor poderoso do aprendizado de projeto de arquitetura, ao destacar para reflexão os aspectos
essenciais da experiência. É como se disséssemos: a cidadania não é orientada mas exercida; seu exercício é
estímulo e norteador de um aprendizado coerente com a escola pública.

Produção do projeto, os vários agentes
Na arquitetura, o processo de criação é também um trabalho artístico, sua realização em equipe envolve
mecanismos que interessam, neste caso, tanto do ponto de vista de sua produção concreta como do ponto
de vista didático.
Quanto à produção, além do trabalho da equipe de alunos propriamente dito – que também é, sob alguns
aspectos, de criação – há vários agentes participando desse processo: tanto aqueles cuja contribuição é
específica, quase profissional, como a AEUSP (associação dos Educadores da USP); como aqueles da sociedade
civil, representantes de grupos organizados, como a Associação de Bairro e mesmo os indivíduos, cidadãos,
moradores ou não do local. Aqui o interesse advém da polêmica que envolve o chamado “projeto participativo”
dentro da Faculdade de Arquitetura.
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Quanto ao ponto de vista didático, interessa investigar, em relação à equipe, a construção de um método
que na criação, por envolver processos mentais, repertório e conhecimento, é eminentemente pessoal; e
em relação ao engajamento, interessa investigar a potencialização do aprendizado da arquitetura com seu
caráter específico, numa atuação de caráter genérico que é o exercício da cidadania.

Participação da comunidade
O desejo de fazer com que o projeto fosse resultado de um processo coletivo e democrático com a
participação de todos os agentes, principalmente a população, estabeleceu um impasse determinante,
relacionado ao objetivo primeiro do trabalho: o engajamento e a participação social conseqüente pretendida
pelos alunos.

Participação e responsabilidade
Algumas questões relacionadas a esse tema puderam ser experimentadas, discutidas e resolvidas no trabalho.
Percebeu-se o risco de haver uma transferência de responsabilidades, quer dizer, que a insegurança em
propor soluções definidas e claras impelisse a equipe a transpor sua definição para “o processo coletivo”.
A proposição de uma configuração espacial e construtiva, arquitetônica, é uma responsabilidade à qual o
arquiteto não pode se furtar e cuja eficácia lhe será cobrada e pela qual ele deverá responder, e isso é o que
se esperava da equipe.

Participação genérica ou particular
Isso ficou demonstrado no próprio processo de trabalho, em que a participação genérica dos alunos em
reuniões, produção de eventos, oficinas, etc., por mais interessante e fundamental que tenha sido – e foi
–, se esgotou na rotina do processo e da manutenção das atividades: uma participação com atribuições
indiferenciadas que poderiam ser exercidas por alunos de ciências sociais, filosofia ou história. Em um
determinado momento o projeto arquitetônico se tornou imprescindível para o avanço do processo e a
resposta teve que ser dada com todas as suas implicações: uma contribuição esperada, que no processo, só
a equipe da FAU poderia dar.

Sonhos e imaginário ou idiossincrasias e preconceitos
A busca da equipe por um posicionamento direto dos agentes participantes do processo na definição do
projeto nos seus aspectos formais, construtivos e espaciais, a partir do conceito de “Projeto Participativo”
revelou sonhos autênticos e bonitos, permitiu aflorar um imaginário surpreendente e rico, mas também,
e principalmente, enfrentou preconceitos e idiossincrasias por vezes extremamente reacionárias, e que, se
mal assimiladas, poderiam ser prejudiciais ao projeto. Nada que pudesse estabelecer soluções de projeto
que configurassem um ideário ou os desejos verdadeiramente representativos e autênticos em relação à
necessidade popular.

A essência e a circunstância
Além disso, o tempo acabou por demonstrar na circunstancialidade das presenças individuais e mesmo dos
grupos políticos, o caráter idiossincrático desse tipo de participação, cujo objetivo era um posicionamento
direto em relação ao projeto, mas que, com o tempo, por causa da troca natural das pessoas por outras,
revelou posições por vezes opostas.
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Coletivo e individual
Isso não descarta a necessidade de uma relação profunda com o conjunto de fatores, agentes e pessoas que
determinam a necessidade ou o desejo de uma obra de caráter público, que permita ao arquiteto, de um lado,
identificar um programa adequado e, de outro, saber resolvê-lo. São muito mais sutis, profundas e complexas
as formas pelas quais os agentes que participam do processo de construção de uma obra de caráter público
pautam as soluções de projeto, e decerto não são mecanicistas do tipo “múltipla escolha” ou “vamos fazer
juntos”. A relação que permite essa contribuição deve ser permeada com clareza pela particularidade com
que cada agente se coloca no processo, que o identifica e que o insere no coletivo; aí sim se configurará
uma relação “participativa”, ao contrário daquela que dilui as atribuições e responsabilidades, confundindo
os mecanismos pelos quais as diferenças que definem a maneira particular como as individualidades se
inserem num processo coletivo e que constituem justamente a garantia de sua “participatividade”.

Espaço, forma e responsabilidade social
No caso, a particularidade é justamente a responsabilidade do arquiteto pela definição do
espaço e sua forma, atribuída a ele pela sociedade através da Universidade Pública, e em função
da qual a equipe se inseriu nesse processo. Diluir essa atribuição num democratismo falacioso é
fugir a essa responsabilidade esperada e exigida pela própria população participante.

APRENDIZADO
A equipe e o desenho
No processo de trabalho de equipe duas dificuldades tiveram que ser superadas: a primeira, advinda da
tentativa de desenharem juntos o projeto; e a segunda, do impasse criado pelo desejo de cada membro
da equipe de impor suas soluções pessoais. Essas dificuldades, aparentemente opostas, resultam de um
único problema: a postura que trata o projeto como um processo linear e cumulativo. O entendimento do
projeto como um processo não-linear – durante o qual a progressão não se faz por somatória, mas por
sucessivos avanços baseados em produtos claramente configurados e objetivos – indicou a solução desse
duplo impasse. De um lado, porque permite uma instância pessoal, porém objetiva, de trabalho, condição
obrigatória para o sucesso da produção em equipe. E esse êxito é resultado da contribuição de todos, de
uma discussão na equipe, em que soluções objetivas de projeto são resolvidas e desenhadas – e que por isso
transcendem a subjetividade do discurso ou do risco esquemático –, além de serem produzidas e discutidas,
estabelecendo um novo patamar de abordagem para o desenho. De outro lado, porque o desenho de
arquitetura, conferindo concretude e objetividade às idéias, permite que sua essência seja identificada e seu
desdobramento seja possível ao incorporar novas questões e propostas sucessivamente.

Uma inversão fundamental
Como foi citado, na questão do vazio, uma inversão de enfoque fundamental para o aprendizado da
arquitetura foi feita pela equipe: o objeto do desenho é também, e principalmente, o vazio construído pelo
edifício, não só o cheio determinado pela matéria de que se constitui. O exercício desse novo enfoque foi
favorecido pelas próprias características do uso do edifício, onde as atividades coletivas livres e seu caráter
público são a base do programa.
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Arquitetura e construção
A concretude e a clareza exigidas pelas circunstâncias do trabalho, mais do que permitiram, obrigaram os
alunos a pensar o projeto na sua materialidade, induzindo-os a conhecer materiais e processos e, assim,
levando-os a adquirir a noção fundamental no aprendizado do projeto: arquitetura é construção e sua
linguagem decorre também de seus processos.

O projeto e realidade
O contato com a realidade concreta em que o projeto se insere na sua produção, envolvendo questões
como propriedade, gestão, recursos, prazos, interesses, política, cultura, etc., foi uma experiência única,
impossível de ocorrer dentro da estrutura didática normal, e que fará com absoluta certeza – além de
contribuir fundamentalmente com o aprendizado da arquitetura – com que estes alunos façam projetos
melhores, mais bonitos e uma cidade melhor.
É imensa a potencialidade didática de um processo de aprendizado inserido no contexto de uma participação
socialmente engajada, numa realidade concreta, induzida pela vontade e pelo desejo do exercício da
cidadania, cuja finalidade é o bem comum. Este é o interesse primordial da experiência do “Projeto de
Extensão Universitária – Espaço Cultural Raposo Tavares”.
A contrapartida é que esse engajamento pode ter uma significação mais expressiva para as próprias
conquistas sociais pretendidas, se em algum momento se constituir numa contribuição permeada por um
domínio maior de uma área especifica do conhecimento, ocasião em que a Universidade Pública, então,
deve colaborar.
Este tipo de trabalho cuja potencialidade didática é extraordinária, que implica participação social e
mobilização, é algo que deveria ser uma opção de aprendizado oferecida a todos os alunos da Universidade
Pública.

O TRABALHO
A seguir, o trabalho apresentado de acordo com os elementos produzidos pela equipe de alunos:
Histórico
“Espaço Cultural Cohab Raposo Tavares é um projeto desenvolvido por um grupo de moradores
deste bairro que visa alavancar e estimular a formação cultural da comunidade da Cohab
Raposo e adjacências, e contribuir na movimentação cultural da região do Butantã.
O projeto trata de estímulo, valorização e acesso dessa população à própria produção cultural;
busca congregar atividades de formação específica tais como oficinas profissionalizantes,
com atividades de caráter eminentemente artístico ou artístico-político, como dança, teatro,
música, circo; visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade.
Como base estrutural para o Espaço Cultural é necessário um espaço físico – cujo projeto foi
elaborado em conjunto com um grupo de alunos do Laboratório de Habitação do Grêmio da FAU
USP – espaço esse que congrega também atividades esportivas e reuniões da comunidade.
A Cohab Raposo Tavares está localizada no km 19 da rodovia Raposo Tavares, próxima da
divisa de São Paulo com Osasco, Zona Oeste. Moram aproximadamente 7.800 pessoas no
conjunto de 1.152 apartamentos e 422 casas, numa área de 329.452 m2.
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O conjunto foi entregue à população em 1991 sem infra-estrutura mínima necessária: sem
escolas, creches ou postos de saúde. Dentre os espaços públicos do conjunto existe um
terreno destinado à cultura, com 2.400 m2, no coração do conjunto. Esse é o espaço que hoje
movimenta a comunidade na luta pela construção de um Espaço Cultural.
A inexistência de espaços de cultura e lazer é praxe nos bairros de periferia de São Paulo.
Apesar de contar com uma boa quantidade de instituições públicas de ensino, o Conjunto
Habitacional Cohab Raposo Tavares apresenta insuficiência em equipamentos de lazer – o
bairro todo conta somente com uma quadra de futebol e um parquinho infantil; muito pouco
para atender todas as crianças da área. É ocioso advogar pela importância dos equipamentos
de lazer – é imprescindível ensaiar sobre a periferia das cidades com edificações em que
seus usuários possam exercer sua liberdade de tempo. O Espaço Cultural Raposo Tavares
existe primeiramente como uma obra conjuntural – intervenção impactante sobre o bairro
eminentemente habitacional. Em uma perspectiva maior, o Projeto entra como mais uma
proposta de apropriação pública de espaços da periferia de São Paulo (conjugando-se com os
CEUs, por exemplo).
O movimento em prol de um espaço cultural – enquanto organização de atividades realizadas
pela população – tem início em 1997, com o projeto Cohab Limpa 1, encabeçado pela
Associação de Moradores. O projeto consistia em mobilização da comunidade em torno da
manutenção e limpeza de seus espaços. Do terreno destinado à cultura foram retirados 45
caminhões de lixo e entulho.
Ao projeto seguiram-se festas, encontros e eventos nos terrenos vazios. No mesmo ano de 1997
uma companhia de circo montou suas lonas no terreno do Espaço Cultural, sem autorização.
Depois de desentendimentos com os moradores o circo foi embora. Uma segunda companhia
de circo estacionou seus trailers no local em 1998. Quando esta companhia se desfez alguns
de seus integrantes permaneceram no local, e iniciaram um trabalho com a comunidade
através de aulas de circo para crianças e adolescentes. A lona do circo nesse período foi a
infra-estrutura para a realização de outras atividades como aulas de capoeira e balé.
Em 1999 o a comissão do Espaço entrou em contato com a AEUSP, que de 1999 a 2001
desenvolveu projetos culturais na Cohab Raposo. Várias atividades foram desenvolvidas, como
o KINOFORUM em 2001 e o Itinerarte em 2002, legitimando o uso do espaço para a cultura.
Com o passar do tempo outros movimentos se juntaram ao Espaço e deram sua contribuição,
como o Movimento Jovem Consciente e o Movimento Hip Hop. Ao final de 2002, o circo
que sediava as atividades no espaço foi embora, agravando as condições de infra-estrutura
para as atividades. No começo de 2003, a importância da lona de circo e das atividades
desenvolvidas durante todo esse tempo reverteram na aprovação – como primeira prioridade
no Orçamento Participativo da Cohab – da construção de um espaço físico para as atividades
culturais na Cohab continuarem; aprovado à frente até mesmo do Posto de Saúde. Além
disso, em pesquisa realizada pelo grêmio da Escola de Ensino Médio do bairro, as principais
reivindicações dos jovens enfatizam o programa do Espaço Cultural: atividades e espaço para
esportes, lazer, e mais especificamente oficinas de capoeira, hip hop e circo.
Neste contexto surgiu o projeto do Espaço Cultural Cohab Raposo Tavares, desenvolvido em
conjunto pelos estudantes do LABHAB GFAU e a Comunidade Local.”

A partir de inúmeras reuniões e desenhos podemos dizer que esta primeira versão resultou do encaminhamento
das próprias propostas dos alunos, as quais foram sendo esmiuçadas, cujas qualidade foram apropriadas, e
cujos caminhos timidamente apontados foram perseguidos, ora recuando ora retomando. Este projeto teve
um desenvolvimento construtivo e estrutural visando a possibilidade de sua construção em etapas.
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Oficinas de circo - participação de alunos da FAU - 2001

Primeiro projeto
“O projeto de arquitetura segue o que foi discutido com a comunidade. O ponto principal
do programa arquitetônico é a flexibilidade de usos. Os espaços do edifício podem ter usos
variados de acordo com a atividade a ser realizada. O galpão serve à realização da maioria das
oficinas, aulas de capoeira e ballet, projeção de filmes, assembléias, etc. As salas, por serem
delimitadas com divisórias leves, que podem ser facilmente re-posicionadas ou retiradas,
abrigam atividades diversas como aulas de informática, inglês, alfabetização, rádio; etc.
O projeto está organizado em dois blocos articulados por uma passarela (que constitui
uma travessia coberta entre as duas principais ruas do conjunto), conformando uma praça
‘interna’ que afirma o caráter de permeabilidade e fluidez do conjunto. Como possibilidade da
primeira etapa da construção, o bloco 1 abriga no térreo a cozinha comunitária/lanchonete,
administração, depósito e sanitários masculino, feminino e especial. No andar superior, está a
biblioteca que, numa primeira etapa, pode funcionar como sala multiuso. No bloco 2, que seria
a segunda etapa, estão as quatro salas de aula, duas no térreo e duas no superior, e o galpão
– que pode ser completamente aberto, unindo o espaço da rua Cachoeira do Arrependido
com a praça do Espaço Cultural. O projeto foi pensado também de forma a possibilitar futuras
ampliações dos edifícios.
A passarela, além de fazer a ligação entre os blocos e as duas principais ruas do conjunto,
serve tanto como cobertura para dias de sol forte como eixo para exposições provisórias ou até
mesmo um palco para shows musicais. A praça do Espaço tem continuidade em mesmo nível
na Travessa Rio dos Touros, que é uma rua de lazer, e no terreno em frente, hoje inutilizado e
que abrigará uma pequena quadra poliesportiva, churrasqueiras, bancos e mesas.
A união desses espaços efetiva o Espaço Cultural como um equipamento generoso em todas
as suas dimensões.” (Memorial descritivo do projeto elaborado pelos alunos - 2002)

Foto Aérea do Local
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Croquis do primeiro caderno de
projetos e desenvolvimento de
propostas 2001-2
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Croquis do primeiro caderno de projetos e

Consolidação da primeira proposta
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Surge, com essa nova perspectiva, a necessidade de rever o primeiro projeto. De início são feitas algumas
pequenas alterações para dar continuidade ao projeto e desenvolvê-lo em etapa executiva. Entretanto,
em reuniões junto à EDIF- Departamento de Edicficações da Prefeitura e conversas com representantes da
comunidade, foram levantadas questões que implicariam uma revisão completa de todo o projeto. Entre
estas questões merecem destaque a ampliação do programa, com a inclusão de uma biblioteca e telecentro,
o beneficiamento das circulações verticais, através do uso de rampas e não de elevador, e a verticalização
do programa, com a construção integral e não fragmentada em etapas.
Segundo Projeto
“A preocupação primordial do projeto foi sua inserção no bairro, sua relação com as construções
vizinhas e as vias lindeiras. Adotou-se então o partido que concentrar todo o programa em um
bloco único, liberando a maior parte do terreno para a criação de uma praça. O edifício interfere
discretamente na paisagem, marcada pela repetição dos blocos habitacionais e por autoconstruções.
Um pátio central coberto articula as funções, amparado por uma rampa e uma escada. O edifício
apresenta duas entradas, a principal, pelo salão central, e uma entrada independente para
a biblioteca e o telecentro, no piso inferior. No piso térreo estão distribuídos a lanchonete e a
administração do Espaço e no primeiro andar estão as salas de aula e um salão de múltiplo uso.
A estrutura do edifício é mista, formada por pilares, vigas e lajes de concreto, e treliças metálicas
para a sustentação da cobertura metálica. A fachada é composta por painéis de concreto alveolar.
A estrutura de circulação vertical é vedada com elementos vazados que protegem o vão central.”
(trecho de texto elaborado pelos alunos – 2004)
Em razão do curtíssimo prazo em que foi desenvolvida a segunda versão do projeto, as decisões não
foram suficientemente elaboradas do ponto de vista da linguagem e da própria implantação do projeto no
terreno. Reuniões com a comunidade tiveram reações diversas, de aceitação total e de dúvidas em relação
à expressão institucional demasiada para um edifício que deve exprimir sua condição de conquista popular,
como se fosse a casa de todos e de qualquer um. O terceiro projeto está em andamento.

Croqui inicial do partido de projeto – reunião Edif julho -2004
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No início de 2004 foram apresentados o projeto e o movimento da comunidade em prol do Espaço Cultural
para uma delegação da prefeitura de Genebra que visitava a Cohab. A partir daí foi firmada parceria
entre as prefeituras de Genebra e São Paulo para a construção do Espaço. O grupo de alunos da FAU USP
retoma então sua participação no projeto, desenvolvendo-o até o projeto executivo. Delineia-se assim uma
importante e frutífera parceria entre Comunidade, Universidade e Prefeitura, em busca de solução para um
grave problema da região, referente ao desenvolvimento de atividades culturais e educacionais, de forma
objetiva e consistente.

Revisão da segunda proposta – set 2004
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Revisão da segunda proposta – set 2004

Propostas para o terceiro projeto - out 2004
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Propostas para o terceiro projeto - out 2004

Terceiro Projeto
Carta de um aluno relatando reunião sobre o projeto para a equipe:
“Elementos de projeto tirados na reunião de quarta-feira passada na Cohab:
- identificação e identidade do espaço físico: o monobloco e a aparência do edifício monobloco
na forma como está (anteprojeto2) identificam-no muito com a arquitetura oficial das escolas
e prédios públicos em geral, e com a percepção negativa associada a esses edifícios. Não é um
problema específico dessa ou daquela solução construtiva ou material, mas do conjunto delas
e principalmente da forma de inserção do edifício no local, da questão da implantação forçada
e rígida.
- associação cultural/estética/construtiva – questão levantada pela Meire em relação às grandes
empenas cegas de concreto ou argamassa. Na opinião dela (já a Janete acha bonito e ponto),
há um problema semelhante à questão da identificação do conjunto todo – a percepção
e experiência de quase todos os cidadãos paulistanos com empenas cegas é péssima, pois
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a cidade está cheia delas colocadas de forma monstruosa. Nós podemos perceber isso na
FAU, com pessoas que não estão ligadas à arquitetura, em sua primeira reação delas ao
confrontarem-se com as empenas externas da FAU – a minha experiência é sempre de um
‘que empena feia, suja’; isso antes de parar pra pensar, a reação mais imediata e subjetiva.
Acho isso um ponto muito importante, o da identidade das pessoas com o espaço e sua
percepção subjetiva, não racionalizada. Principalmente pois acredito que o sucesso do espaço
e de suas atividades depende muito da participação e aceitação emocional do espaço pelos
moradores
- abertura / liberdade do espaço: a Meire colocou mais uma questão, comparando a primeira
proposta com a segunda, com relação à percepção de um espaço mais convidativo e livre.
O primeiro seria muito mais convidativo e aberto, ela sentia mais agradável que o segundo,
que seria muito fechado, intimidador, monumental. O cidadão se sentiria constrangido de
entrar ali despropositadamente, seria uma barreira para conhecer e envolvê-lo no espaço.
Enquanto isso, o espaço proposto no primeiro teria exatamente o efeito contrário, pois quase
sem perceber o transeunte já estaria dentro do espaço e participando dele. Segundo ela, a
sensação seria de mais liberdade. Credito isso ao fato de no primeiro o centro organizador do
espaço ser a praça, toda ela, aberta: a partir do momento em que você está na praça, está
dentro do projeto; enquanto a segunda proposta é voltada pra si mesma, tem seu centro
fechado em si.
- a Janete tinha começado colocando a questão da ‘forma’ da juventude, de seu ‘estado de
animo’: que a galera tinha fogo no rabo, etc..., e que o espaço deveria levar isso em conta,
tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de canalizar essa energia
para suas atividades (e acredito que isso se traduziria bastante nos conceitos de liberdade
e abertura/aceitação, além das próprias atividades do espaço significarem uma perspectiva
positiva para eles).
- a praça: definitivamente a solução transversal.
- o programa de atividades: está escrito no folder, não estou com ele aqui agora, mas a gente
pode pegar na reunião.
- acho importante pensarmos na possibilidade de participação da população na obra, ao
menos sua interação (não precisa ser exatamente trabalhando nela) com ela. Se bem que isso
entra mais no planejamento da obra em si...
- Acho muito importante a construção em etapas. Fundamental. Não podemos abrir mão
disso.
- Havia mais duas questões que não estou lembrando agora...completem.”
(Daniel Nobre)

Algumas decisões e conquistas foram definitivas a partir dessa versão:
•A percepção de que a linguagem do projeto é também resultado de decisões técnicas e construtivas.
• Um retorno à área, com toda a equipe tendo maquete e desenhos à mão medindo, marcando o local do
edifício, tornou possível um olhar preciso para o terreno e decidir com segurança as relações pretendidas
com o entorno, entre cheios e vazios e entre os diversos níveis das ruas circundantes.
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•A ampliação do programa com a incorporação da Biblioteca e telecentro se mostrou irreversível não só
para a comunidade, mas também e principalmente para dar consistência ao equipamento com proporções,
atividades, utilização e gestão.
•A decisão pela mudança do caráter dos espaços para as atividades do tipo cursos, com uma configuração
menos de sala de aula isolada e mais de oficina integrada com a área externa.
•A solução em três pavimentos, o primeiro na cota da rua de baixo (98,00)
•A praça mais próxima da cota intermediária das ruas principais.
Vale destacar que a solução está se encaminhando para um desenho menos compacto e mais articulado
com os níveis do terreno, aproximando-se em alguns aspectos da primeira versão.

Correspondência do orientador ao grupo de alunos (a propósito do terceiro projeto):
Caríssimos alunos
Primeiro quero me desculpar (a vocês e a CCEx) pela precipitação e minha ansiedade ao
comunicar a bolsa de 2 mil reais: vocês tinham razão, não podia ser.
Apesar de ainda ser pouco, 7 mil e oitocentos, já da para fazer muita coisa, e a profa. Cecília,
através da profa. Helena, ambas da CCEx, onde foi discutido esse assunto, comunicou uma
chance muito grande de conseguirmos o restante (e talvez mais!) via FAPESP através de um
programa de financiamento denominado Políticas Públicas.
Dessa forma podemos dar continuidade ao trabalho organizado e sistemático para realização
das três metas que definimos na última reunião: ajustes e desenho do projeto, caderno síntese
do processo (com a última versão para dar continuidade às reivindicações e busca de parcerias)
e o plano geral para o bairro com a inserção do projeto, outros equipamentos, infra-estrutura
e comércio.
Quanto ao projeto, tenho visto de relance os estudos que vocês estão fazendo (e aqui
quero fazer este parêntese para ressaltar a importância do lugar que escolhemos para o
trabalho garantindo nosso diálogo de forma natural e fluida: quantas conversas definitivas
e fundamentais que resultaram em decisões tivemos ali de pé no encontro propiciado por
essa situação!: isso é arquitetura.), como estava dizendo, tenho visto de relance os estudos
que vocês estão desenvolvendo e essas imagens permaneceram cutucando minhas idéias e se
desdobrando em inúmeras considerações. Trata-se de opção que nunca havia passado pela
minha cabeça (ainda vou descobrir por quê), da inversão trazendo o galpão e o seu espaço
frontal de articulação para mais perto da rua principal.
Confesso que de início a solução me causou estranheza e, como toda a estranheza me atrai,
fui desenhá-la para entendê-la e desvendá-la (a solução e o estranhamento) e concluí que
devemos insistir nela aprofundando-a e levando-a em frente, e tento explicar porquê:
1. A coincidência muito significativa (que me ocorreu neste exato momento e que na realidade
não é uma coincidência) de que o lugar onde ficou o galpão é o mesmo onde estava o circo!
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2. Incorpora de maneira maravilhosa o abrigo do ponto de ônibus: ninguém esperará um
ônibus ali impunemente!
3. Coloca a lanchonete como um gancho, um momento necessário do lugar que pertence
às duas instâncias, a cultural/participativa e a cotidiana, porque comer, beber e conversar faz
parte da vida humana na cidade seja qual for a atividade.
4. Estabelece uma conversa mais agressiva com o fervilhar da rua de comércio fazendo com
que os transeuntes sejam quase engolidos pelo espaço, como que convocados a participar,
mas oferecendo também um acolhimento agradável na pequena praça resultante, formada
pela rua e seu comércio com as residências, pelo bar, pelo abrigo generoso para quem aguarda
o ônibus e pelo portal de acesso livre e franco a uma outra instancia cultural e participativa.
5. Uma conversa que por outro lado também impõe um limite: sua transposição é franca e
livre, mas significa uma opção, uma entrada no espaço de um contexto de compartilhamento
e de um estar vinculado às atividades que se pretendem para o lugar.
6. Qualifica os vazios resultantes: de um lado, a praça que acolhe e convida, do outro a
praça que articula as atividades que se quer: o comércio se incorpora como um momento, a
fisionomia desse lugar, dessa outra praça, não comporta concessões que possam confundir
sua significação, deve revelar plenamente seu caráter público, cultural e participativo.
7. A praça no nível intermediário da ruas principais integra de maneira muito mais franca o
conjunto com o bairro e, ficando a meio nível da biblioteca/telecentro e oficinas, estabelece
uma fluidez entre as atividades muito oportuna.
8. Incorpora de forma muito mais elegante o setor dos edifícios, o lado voltado para eles,
principalmente no primeiro projeto, era quase os fundos do conjunto, o que muito nos
incomodava, aqui não há mais frente nem fundos tudo se articula de forma qualificada e
harmônica.
9. A biblioteca e o telecentro no bloco extenso, de ponta a ponta do terreno na sua maior
extensão, monólito elevado e solene sobre a praça, pontuando a importância da cultura, da
tecnologia e da comunicação.
Até a próxima quarta feira,
Um grande abraço
Barossi
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Croqui do orientador da proposta em desenvolvimento – dez 2004

Projeto do bairro em desenvolvimento para a Bienal de Arquitetura – jun 2005

Projeto do centro cultural em desenvolvimento para a Bienal de Arquitetura – ago 2005
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APROPRIAÇÃO EM DISCIPLINAS
No desenvolvimento do trabalho os alunos do grupo puderam aprofundar questões específicas levando
sempre que possível o projeto para as disciplinas, principalmente as técnicas.

estudo de conforto ambiental para a disciplina AUT-256 dos alunos: Andrea Boller, Anna Gomes, Claudia Vaz, Luis Florence, Vanessa
Grossman - dez 2002 e trabalho apresentado para disciplina AUT-180 pela aluna Andrea Boller - dez 2002
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DESDOBRAMENTOS

Jornal Butantã 07.12.2002 e
Jornal Agora 11.05.2002

Jornal USP 30.06.2002

Jornal da Tarde 01.07.2004
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Cohab Raposo Tavares ganha projeto de centro cultural – Estudantes da FAU-USP
propõem nova cara a espaço que já foi até lixão
São Paulo (AUN - USP) - Às pessoas que pensam que a extensão universitária raramente
atinge a população que mora longe da Universidade, o Projeto Espaço Cultural Cohab Raposo
Tavares vem modificar conceitos. Resultado da parceria de alunos da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e moradores da região, o trabalho
consiste no desenvolvimento e construção de um centro cultural no bairro.
A proposta inicial previa um centro em que as pessoas pudessem ter estímulo, acesso e
desenvolvimento de produção cultural dentro do bairro Cohab Raposo Tavares. Uma coisa
difícil de se ver em regiões mais pobres, principalmente na área em questão. Quando foi
entregue à população em 1991, o bairro não tinha sequer uma escola de ensino fundamental,
tampouco uma de ensino médio. “Para ter acesso a qualquer produção cultural, os moradores
têm que pegar condução coletiva; muitas vezes, eles tomam mais de dois ônibus para chegar
no lugar. O desestímulo é evidente”, comenta o estudante Daniel Nobre, 22 anos, que participa
do projeto desde o início, em 2001.
A busca de congregar as atividades de formação específica, como oficinas profissionalizantes,
e atividades de caráter artístico, como dança, música e circo, foram pontos discutidos e
acordados, e que ajudaram a dar a cara arquitetônica do lugar. “Para entendermos melhor o
que deveríamos fazer, tivemos que passar um bom tempo convivendo com a comunidade e
entendendo a situação. O desenvolvimento do projeto vem de acordo com as necessidades
da população local”, complementa Daniel. Os alunos tiveram orientação do professor Antônio
Carlos Barossi, principalmente na parte do projeto arquitetônico e do desenho do edifício.
Histórico
O espaço, que fica no centro geográfico da Cohab, já foi utilizado como lixão e recentemente
esteve ocupado por duas companhias de circo. Depois de uma briga, a última companhia foi
embora e ficaram alguns componentes, os quais começaram a dar aulas de circo à comunidade.
A partir daí, a idéia de um centro cultural foi ganhando força entre os moradores que, com
sua Associação de Moradores, começaram a correr atrás da viabilização do sonho. Decidiram
então procurar o LabHabGFAU (Laboratório Habitacional do Grêmio da FAU) e todo processo
teve início.
Até a fase atual, o principal objetivo do grupo de estudantes é fazer o projeto executivo, ou
seja, detalhar tecnicamente o programa para a construção. Enquanto não terminam essa fase,
os alunos da FAU já estão procurando uma forma viável para o começo das obras. Por ora,
os estudantes ainda não contam com o apoio oficial de outra instituição, que não o Poder
Público. O Escritório Piloto, de estudantes da Poli-USP, já foi contatado, assim como se espera
contar com a assessoria jurídica dos estudantes da Faculdade de Direito da USP.
Uma doação da prefeitura de Genebra (Suíça) era aguardada, mas há riscos de ela não ocorrer,
segundo Daniel: “Estávamos esperando uma resposta da prefeitura de Genebra quanto ao
valor de uma doação que eles iriam fazer, dentro de uma parceria firmada entre a prefeitura
de Genebra e a de São Paulo para a construção do Espaço Cultural”. O fato é que as chances
desse dinheiro chegar, segundo o responsável pela parceria na Secretaria Municipal de
Relações Internacionais, diminuíram consideravelmente em função da eleição de José Serra.
Ele toma como base uma declaração do prefeito de Genebra de que as parcerias Genebra–São
Paulo seriam revistas em caso de mudança de governo. “Enfim, a parceria com Genebra talvez
perca um pouco de relevância agora, sendo apenas uma tentativa de levantar recursos para o
projeto do Espaço.” A expectativa de se conseguir outra forma de doação da iniciativa privada
ainda é grande. Ela seria decisiva para o começo das obras.
(reportagem de Fábio Montanari para a Agência Universitária de Notícias – 28.11.2004)
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ALUNOS DA FAUUSP NO CONCURSO CAIXA IAB 2004
No segundo semestre de 2004 um grande número de alunos da alunos da FAU, a maioria alunos da turma
que estava na época no segundo ano do curso, decidiu participar do concurso para estudantes promovido
pelo IAB Nacional e Caixa Econômica Federal que foi realizado simultaneamente a uma licitação nacional de
propostas técnicas e comerciais para projetos de habitação popular em várias cidades do Brasil.
Ao iniciar o relato desta experiência realizada fora da estrutura curricular percebi que seu caráter de vivência
no ambiente acadêmico ficaria reduzido ao ser enquadrado em um texto linear de reflexão que pretendesse
exprimir as questões didáticas que estiveram presentes na riqueza que foi o seu processo, cuja própria
dinâmica, induzida por um objetivo maior, determinou seus conteúdos e suas ferramentas.
O objetivo: aprender a projetar dentro de um contexto de produção real da arquitetura e do pensamento
sobre a cidade, preservando seu caráter acadêmico e afirmando-se enquanto uma experiência inserida de
forma plena, crítica e livre no contexto da escola: lugar, infra-estrutura, disciplinas, docentes, funcionários.
Nessa condição de trabalho as questões didáticas e pedagógicas ficam relativizadas. De certo modo, é
quase como se não existissem, em virtude da intensidade da própria vivência determinada por esse objetivo.
Por essa razão, consideramos que a apresentação dos elementos dessa experiência na forma como se
impuseram no processo é a melhor maneira de expor sua significação para o ensino de projeto na FAU,
tema desta tese. Além disso, nela está tudo o que pretendíamos dizer sobre o ensino de projeto, bastando
fazer um destaque prévio de cada elemento apresentado, de forma a situá-lo em relação ao texto maior
que constitui a tese.

PROJETO DE EDIFICAÇÕES, UMA CARÊNCIA
Iniciamos esta apresentação pelo último documento que elaboramos a propósito dessa experiência. Escrito
para ser encaminhado aos principais órgãos decisórios da escola na condição de representante de todos,
esse documento permite revelar aqui, com a ênfase que o frescor do fato imprimiu a ele, a carência que
motivou os alunos a participarem do concurso, pois o objetivo desse registro foi justamente apropriar o
significado dessa carência e revelá-la para a escola.
Devido aos comentários de alguns colegas docentes aos quais o documento foi encaminhado previamente,
entendi não ser oportuna na ocasião a sua apresentação, ao contrário daqui, em virtude da oportunidade
que uma tese acadêmica significa como livre expressão das idéias.

´Ao
Departamento de Projeto
Comissão de Graduação
Congregação
Queremos apontar um detalhe do relatório dos avaliadores externos do departamento de projeto no seu
item 3.2. que constitui uma das poucas crítica diretas e inclusive adjetivada do relatório:
“...um exemplo citado pelos alunos, mostra que alguns deles tiveram sua iniciação
projetual pelo paisagismo, o que é, no mínimo, discutível...”
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Acreditamos que isso seja um aspecto particular de um problema maior, que decorre do fato de que até o
terceiro ano do curso só existem disciplinas de projeto de edificações de 3 créditos aula, correspondente à
apenas um dia de aula por semana. O “apenas” decorre de três considerações:
A primeira é a de que se trata de uma situação atípica adotada na reforma do departamento para viabilizar
uma distribuição de consenso da carga horária entre os grupos de disciplinas (só existem nas seqüências
de edificações e planejamento), pois o objetivo inicial da reforma era que todas as disciplinas tivessem 6
créditos e dois dias (Ver obs.), ou seja, sem entrar no mérito desse objetivo, essas disciplinas de 3 créditos
não tem uma configuração conforme desenhada pela reforma na sua concepção original;
A segunda é a de que as disciplinas de um dia, como esta, são ministradas na quarta feira. Também uma
situação atípica pois o objetivo inicial da reforma era de que a tarde da quarta feira fosse livre
para que o aluno pudesse ter mais alternativas para organizar suas atividades. Em função do acordo para
distribuição da carga horária entre os grupos, que resultou nas disciplinas obrigatórias de 3 créditos com
um só dia, não houve outra alternativa senão dispor da única possibilidade que havia para sua locação que
era a quarta feira livre. Essas decisões implicaram numa tarde com somente duas disciplinas (planejamento
e projeto de edificações) resultando num estúdio só com alunos do segundo ano, esvaziado de um dos
maiores potenciais que a FAU oferece para sua formação, que é a troca da multiplicidade e variedade de
interesses dos alunos, propiciada pela transparência e pelo encontro proporcionados pela arquitetura do
edifício;
E a terceira é a de que enquanto isso, paralelamente, o aluno cursa disciplinas do departamento de projeto
de todas as outras áreas (planejamento urbano, paisagismo, desenho industrial e programação visual) com
dois dias e 6 créditos conforme planejado pela reforma, o que não representaria problema não fosse o
fato de que essa situação se repete nos dois semestres seguintes até o terceiro ano do curso: disciplinas
de projeto de edificações atípicas em dias “mortos”, sendo que no quarto semestre simplesmente não
ha disciplina de projeto de edifícações e no caso de programação visual e paisagismo são cursadas
nesse período duas disciplinas nas condições ideais da reforma: seis créditos e dois dias com a escola na
plenitude de sua ocupação e sinergia.
São os anos mais importantes na formação do aluno, correspondentes à mais de 60% do curso
obrigatório (básico mais concentração) nos quais não há uma única disciplina de projeto de
edificações conforme o desenho concebido pela reforma, mas arremedos com características anteriores a
ela porem pioradas porque isoladas num dia onde não há a vivência didática propiciada pela efervescência
do convívio potencializado pela arquitetura do edifício. Dessa forma neste período fundamental da
formação, o aprendizado de projeto de edificações é secundário em relação à todas as outras áreas, o que
poderia não ocorrer caso as disciplinas suprissem essa ausência incorporando em algum momento do seu
processo uma abordagem do edifício de forma particularizada, como ocorre por exemplo na disciplina
de planejamento AUP 274–Desenho Urbano e Projeto dos Espaços da Cidade, porém esta disciplina é
ministrada já no quarto ano do aluno na escola.
Isso resulta numa sucessão de problemas para o curso como um todo. Na última disciplina obrigatória de
projeto de edificações temos enfrentado sistematicamente um contingente de mais de 200 alunos, 255
alunos em 2003 e 266 alunos em 2004 para quatro professores, resultando numa relação de até 67
alunos por professor mais de quatro vezes acima da recomendada pelo MEC (15). Isso decorre a
nosso ver da situação acima descrita, que acaba por implicar numa deficiência do aluno no aprendizado
de projeto de edificações na primeira metade do curso, ao chegar ao terceiro ano sem ter tido nenhuma
oportunidade efetiva de aprendizado extensivo e concentrado, e ainda com uma ausência total de contato
com essa área no final do segundo ano, o que resulta num índice de reprovação acima do desejável
acumulando uma quantidade de alunos extraordinária no final do curso.
Essa é uma reclamação freqüente dos alunos. Na tentativa de suprir essa deficiência de qualquer maneira,
o grupo de disciplinas implantou no A.I com os alunos e com a colaboração da diretoria da escola e
de alguns professores de outros grupos, um ateliê especialmente, mas não restrito, para os alunos do
segundo ano que não teriam projeto de edificações no semestre passado, para fazer o projeto proposto
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pelo concurso para estudantes da Caixa Econômica Federal. A vontade revelada na participação massiva
de mais de 60 alunos foi surpreendente, dezenas de projetos foram enviados, e a colaboração vertical de
alunos mais adiantados no curso colaborou para que três trabalhos da FAU fossem premiados.
Acredito que essas considerações refletem o pensamento do Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações,
pois resultam das inúmeras reuniões do grupo onde o assunto foi abordado.
São Paulo, 10 de janeiro de 2005
Prof. Antonio Carlos Barossi

Obs.: Assim manifesta os objetivos da reforma um trecho do documento reproduzido em “REFLEXÃO,
TEMPO/aluno–A FAUUSP, como se apresenta” (trecho suprimido na reprodução por ser circunstancial). Os
grifos são meus:
“(...)No ano de 1998, o Departamento de Projeto, seguindo as diretrizes curriculares do MEC fez, depois
de um intenso e longo trabalho de discussão interna, uma reforma total de sua grade curricular de modo a
atualizar procedimentos e conteúdos, em busca de uma resposta às novas exigências feitas pela realidade
da arquitetura nacional e para possibilitar condições mais expressivas de desenvolvimento ao corpo
docente. Esta teve como objetivos gerais a revisão de conteúdos, métodos de ensino e da grade curricular,
de modo a corrigir definitivamente os seguintes pontos: excesso de disciplinas cursadas, sobreposição de
conteúdos; baixa relação professor/aluno, curta duração das disciplinas; inexistência de tempo para
atividades programadas ou complementares individuais de cada aluno.(...)”

O APRENDIZADO E O ESPAÇO DE SUA REALIZAÇÃO
A seguir um documento escrito pelos alunos e encaminhado à diretoria logo no início do processo: no qual
entre outras questões se destaca o empenho dos alunos determinado pelo entendimento da necessidade de
uma elaboração, ou melhor, de um projeto para o espaço de realização dessa experiência. Isso foi para mim
uma surpresa ao revelar a profundidade da abordagem do aprendizado ao olhar a arquitetura e o projeto
como algo sempre presente, transcendendo o tema e o trabalho propriamente ditos.
Isso se manifestou tanto na atitude emblemática para a escola que significou a ocupação do A.I. (Ateliê
Interdepartamental) com uma atividade produtiva que resgatou em parte seu significado original para o
projeto da FAU, como na afirmação no lay-out do espaço, da própria forma como se organizaram para
trabalhar. Infelizmente não localizei esse projeto mas ele previa numa bonita solução que intercalava entre
cheios e vazios:um local para reuniões com mesa dupla, uma lousa com cadeiras em volta para os debates
e exposições, mesas separadas para os grupos, bancada para computadores e impressora de uso comum e
arquivos.
A partir de então o A.I., que era um depósito de moveis sem uso, se consolidou como um espaço de
trabalho intensamente ocupado por professores e alunos.
“Prezado diretor,
A partir da total ausência de disciplinas de projeto de edificações do departamento de projeto na
grade horária do 2º semestre do 2º ano, um grupo de professores e alunos reuniu-se com o objetivo de
propor alternativas para a questão.
Foi debatido, entre outras, a possibilidade de se ocupar a janela de segunda feira de manhã, deixada pela
reformulação do departamento de tecnologia, e de quinta de manhã, deixada pelo remanejamento de
turmas de computação gráfica, com encontros em torno da elaboração de projetos. A idéia foi muito bem
aceita por uma expressiva quantidade de alunos que decidiram dar continuidade a proposta.
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Em encontros com alguns professores do grupo de edificações do departamento que encamparam a idéia
(disponibilizando-se até mesmo para atendimentos), lançou-se ainda as seguintes questões:
1- A participação no concurso de moradia da Caixa Econômica Federal, definindo um programa e metas
para o grupo.
2- A possibilidade de participação dos demais anos da faculdade no projeto, instaurando um esboço do
atelier vertical reivindicado por professores do grupo e por alunos.
3- A necessidade de um espaço propício para os encontros, sendo possível a utilização de espaços ociosos
na faculdade.
4- A necessidade de uma infra-estrutura, inclusive tecnológica, para total aproveitamento da proposta.
Sobre os pontos descritos acima retirou-se algumas reivindicações específicas e fundamentais:
1- A disponibilização do espaço do Atelier Interdisciplinar (AI) até o final do ano de 2004, recuperando
assim a proposta original do espaço. Destaca-se que, por sua localização, o contato entre os alunos e os
professores no departamento será facilitado. O projeto para o atelier, desenhado pelos próprios alunos,
segue anexado a esta
2- A instalação da infra-estrutura básica de iluminação, tomada e rede no espaço requisitado.
3- A disponibilização de computadores e o livre acesso ao plotter da faculdade
4- A disponibilização de uma mapoteca, um arquivo, um armário, um fichário de pastas flutuante e,
caso exista a possibilidade de colocação dos computadores no local, um mobiliário seguro para os
equipamentos.
Obrigado,
Alunos da FAU”

ESCOLA PÚBLICA E CIDADE: A BUSCA POR UM PROJETO COMUM
A seguir algumas atas das reuniões dos alunos que revelam um esforço por uma abordagem comum que
permitisse aos trabalhos, mesmo sendo feitos por equipes pequenas tivessem uma linha de abordagem
comum. Sem ser imposta às equipes, a proposta de realização dos projetos ao longo da linha de trem se
apresentou como uma alternativa para uma identidade dos trabalhos relacionada a uma questão de grande
significado para uma perspectiva de reestruturação urbana de São Paulo. (A ordem das atas se refere a sua
apresentação aqui e não ao processo).
Primeira ata:
“Ateliê De Projeto
Concurso da Caixa Econômica Federal
“Ata da reunião de 04 de outubro de 2004.
Pauta:
- Discutir metodologia
- Definir espaço de trabalho
- Definir questões operativas
Discussão de metodologia:
Começamos por mais uma vez listar as diversas alternativas de intervenção essencialmente adotáveis pelos
grupos individualmente – as decisões dedutivas (descritas na ata da primeira reunião do grupo, em 27/09).
Desta vez, surgiram sugestões de linhas gerais – indutivas - que integrassem todas as equipes, preservando
a individualidade de suas propostas, mas dando à obra geral do ateliê um caráter de grupo. Destas linhas,
destaca-se a integração das escalas e a integração por uma rede.
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A linha das escalas propõe que o ateliê desenvolva seus projetos em um mesmo recorte espacial. Nele,
após a elaboração de um plano geral, cada grupo ocupar-se-ia de uma determinada escala de intervenção
– a metrópole (em sua relação com o recorte), o bairro, a quadra, o edifício, a unidade de habitação e
os equipamentos que a compõem; após isso o plano seria reajustado conforma as propostas das várias
escalas e se produziriam os conjuntos de duas pranchas para cada escala, que configuram um projeto
autônomo e que compõe no conjunto um único projeto. Isso subverteria a ordem do Edital do concurso,
que prevê somente duas pranchas para cada intervenção; seguindo esta linha, o Ateliê de projetos, ou
parte dele, contaria com uma proposta unificada que poderia ultrapassar francamente o limite de pranchas
restritas pela Caixa Econômica.
A idéia de uma rede de projetos também prevê a escolha de um recorte espacial. Neste caso, cada grupo
produziria sua proposta nesta mesma área, sendo que cada uma delas se articularia com as outras. Neste
tipo de atuação, o ganho seria o projeto de reurbanização da área recortada somente pela atuação em
escalas pontuais – os diversos projetos comporiam uma rede de atuação que formaria uma proposta geral
do ateliê.
Como abordagem inicial para definição das propostas de intervenção foi escolhida a área central no
entorno da ferrovia, junto a estação da luz, Julio Prestes, av Tiradentes, av.Rudge e pátio do Pari.
Definição do espaço de trabalho:
Foi desenvolvido um projeto de apropriação do espaço do AI. O projeto foi apresentado ao diretor da
faculdade, o professor doutor Ricardo Toledo Silva, onde lhe apresentamos a proposta do ateliê e as
diversas necessidades que sua instalação requer. O diretor concordou em ceder o espaço, desde que este
não interfira no projeto do Estúdio de Tfg, que também tem um projeto previsto para o AI. Depois de
reuniões com o comitê gestor e também com a administração do prédio, o espaço do AI foi rearticulado
de acordo com nosso projeto –as mesas e cadeiras postas no lugar. Faltam ainda as instalações elétricas,
telefônicas e de lógica (rede). A manutenção já se comprometeu em viabilizar estas instalações o mais
breve possível. O que não será fornecido pela faculdade serão os equipamentos elétricos – especialmente
as luminárias. Os computadores e a impressora possivelmente serão transferidos do Ateliê vertical do GDPR
para o AI diariamente.
É preciso chamar a atenção que o espaço já foi apropriado também por mapas, desenhos, propostas
e documentos referentes ao concurso, o que pode se consolidar como tal, ficando aberto a novas
inserções.
Foi feito um projeto para o espaço que procura incorporar a propostas de funcionamento discutidas e que
poderá ser ajustado conforme a experiência o for exigindo.
Definição de questões operativas
É preciso compilar as referências de projeto. Já temos disponível o Edital do Concurso, seu resumo feito
pela aluna Marcela Souza, uma descrição rápida dos programas de habitação econômica no centro de São
Paulo, uma série de mapas e fotos aéreas do centro da cidade (mais especificamente a região da Luz), um
mapa em CAD do centro expandido, uma série de referências de projetos já apresentadas pelo professor
Barossi na primeira reunião, uma série de fotos do terreno obrigatório do concurso profissional da Caixa
Econômica Federal.
Também é necessária a articulação de palestras com diversos arquitetos que já participaram de concursos
envolvendo habitação social. As possibilidades citadas foram: O projeto de Ângelo Bucci, Álvaro Puntoni
e equipe para o Elemental no Chile (www.spbr.arq.br); Os primeiros colocados no projeto HabitaSampa
(www.vitruvius.com.br/institucional). A intenção, além de conversar com estes arquitetos, é também ter
acesso à prancha de desenhos de seus projetos entregues para o concurso.
Filme:
É importante que todos tenham ciência do filme que esta sendo feito pela Anna Turra, e que mais do que
uma documentação do processo será também um produto autônomo, em elaboração, cujo argumento e
roteiro deverão ser estabelecidos em função daquilo que seu olhar particular e pessoal contem em relação
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à FAU, em relação à sua geração, ao momento que estamos vivendo na escola, perspectivas, arquitetura,
etc., e também, eventualmente, permitir a manifestação da verdade de cada aluno em relação ao trabalho
e à escola. Por isso é importante que ela seja comunicada de todas aquelas iniciativas e eventos que cada
um ou cada equipe for executar, para que possa avaliar seu potencial em relação a esse roteiro e filma-lo
ou não.
Anexo:
A pauta da última reunião, com destaque para as linhas de projeto propostas.
Ata para próxima reunião:
• Consolidar os participantes, porem mantendo aberta a possibilidade de novas propostas e alunos ao
longo do processo
• Definir metodologia e cronograma de atividades
• Compilar e organizar referências
• Reapresentação das referências apresentadas na última quarta feira
Próxima reunião quinta feira, sete de outubro, treze horas, no AI.”

Segunda ata: possibilidades de intervenção possíveis
“Segundo ateliê – Arquitetura Sempre / Pauta Para 04 De Outubro
TEMA: Concurso Caixa Econômica Habitação Social
1. Apresentação das linhas de projeto como abordagens iniciais que podem se fundir:
Premissas:

A moradia como cidade

		

A cidade como moradia

A indústria como condição
A ênfase do aprendizado: registro, propostas, dúvidas – a FAU
• Orla ferroviária: apropriação de áreas e edifícios liberados da ferrovia.
• A área proposta para a categoria profissional.
• O edifício, a unidade, a construção: sistemas construtivos
novas formas de morar: o espaço da casa no doméstico e no público
• Lotes específicos em áreas centrais degradadas: A possibilidade de estabelecimento de uma “rede” de
áreas que se relacionem na construção de um conjunto maior na requalificação de uma região da cidade.
• Mananciais e Rodoanel.
• Apropriação de edifícios existentes e degradados.
• Cortiços
• Favelas: inserção de edifícios em pontos estratégicos como referencial definidor da reurbanização e vice
versa.
• Intervenção em várias escalas compondo uma proposta unitária no conjunto mas autônoma em cada
escala.
• Projeto com ênfase na moradia e seu modo de produção: relações de trabalho, técnicas construtivas e
de produção, o canteiro.
• O edifício habitacional no centro e os equipamentos públicos da habitação: uma nova tipologia?
2. Tarefas
• Elaboração de um resumo do Edital e do termo de referencia:
leitura do edital, das consultas já feitas, dos textos encaminhados, das normas principais, etc. - Inscrição
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das equipes.
• Disponibilização do material de trabalho: mapas, fotos etc.
• Construção do A.I.: Projeto: Lay-out, corte, instalações – iluminação, fôrça, rede e telefonia.
Construção: acompanhamento do pessoal da manurtenção ou equipe própria.
3. Referencias e instrumentação
Definição de uma pauta e cronograma para apresentação e discussão de referências teóricas, experiências
e projetos (produtos): disponibilização permanete.
4. Outros
• Egroup, mural, atas, filme, etc.”

Terceira Ata:
“Ateliê q
Concurso da Caixa Econômica Federal
Ata da reunião de 07 de outubro de 2004.
Pauta:
- Definir metodologia
- Compilar referências
Definir metodologia:
Iniciaremos os trabalhos tentando uma integração do ateliê por uma rede de projetos dentro de uma
determinada área. Foi escolhida a região onde está implantado o Moinho central (área que engloba a
Luz, os Campos Elíseos e o Bom Retiro). A idéia é ensaiar sobre as linhas de trem da cidade de São Paulo
em um âmbito mais pontual, concentrando a rede de projetos, e não a diluindo ao longo de toda a rede
ferroviária da cidade de São Paulo.
Já começaram a surgir grupos iniciais de alunos com interesses em áreas específicas. Organizou-se com
eles datas de reuniões, para serem realizadas no espaço do AI, para primeira discussão sobre as propostas
dadas.
Alguns dos grupos e suas decisões seguem:
EQUIPE 01:-André, Gabriel (Gaú), Rafael, Tiago
Trabalho na área do concurso profissional
Disponibilidade: segundas de manhã e sábados
EQUIPE 02: Vladimir, Tadeu, Diego, Ken, Sandro, Eduardo
Disponibilidade: segundas das 8hs às 10hs e horários de almoço
Reunião marcada para segunda, dia 11, às 15hs.
EQUIPE 03: Juliana, Aline, Maria Letícia, Carla, Marília, Minoru
Disponibilidade: segundas de manhã e horários de almoço.
Reunião marcada para segunda, dia 11, às 14hs.
EQUIPE 04: Gabriel, Fabiana,
Reunião marcada para quarta, dia 13, às 13hs.
EQUIPE 05: Renata Davi
Reunião marcada para segunda, dia 11, às 16hs.
Compilar referências:
Ainda não existe um caderno de referências com projetos à disposição dos alunos. Somou-se à nossa lista
inicial de documentos para o concurso: um Cd com o projeto do Elemental Chile desenvolvido por A. Bucci,
A. Puntoni e equipe, e um mapa base em dwg. De todo o centro expandido de São Paulo. Este último já
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está disponibilizado no site do yahoogroups do Ateliê.
Ata para a próxima reunião:
- Antendimento dos grupos marcados
- Desenvolvimento dos projetos
- Apresentação de referências
-Próxima reunião segunda feira, na emenda do feriado, oito horas no AI”.

Numa sugestão proposta pelos próprios alunos os trabalhos constituiriam no conjunto um único projeto
se diferenciando no âmbito de sua influencia para a definição do espaço da cidade: desde aquele com
equipamentos de escala metropolitana a ser proposto numa região como o Bom Retiro até aqueles que
qualificam o bairro com seu comércio local, passando por outros com a abrangência mais regional de
equipamentos como escola técnica ou centro esportivo. A seguir alguns croquis realizados nas reuniões
preliminares com o propósito de estruturar essas diversas escalas de intervenção:

Eixo 100 Km

Eixo 20 km

Situações eixo

Eixo, cortes transversais
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Critérios locais

CURSO E CONCURSO: POTENCIALIZAÇÃO RECÍPROCA
A seguir uma carta a ser encaminhada aos professores das disciplinas que os alunos participantes cursavam
na época, como forma de concentrar esforços na produção dos trabalhos. Ao contrário do que pode parecer
a primeira vista, este documento não visava liberar os alunos das tarefas das disciplinas para produção do
concurso mas apropriar o conteúdo das disciplinas e o conhecimento de seus professores ao processo de
realização dos projetos. O documento pontua alguns conceitos da relação possível com a estrutura:
“Aos professores da FAUUSP
Os alunos abaixo relacionados estão representando a FAU no Concurso Nacional de projetos para
habitação social e renovação urbana promovido pela Caixa Econômica Federal em parceria com o IAB, que
compreende, além da categoria profissional, uma premiação para estudantes.
Alem dos trabalhos das equipes propriamente ditas, em função da mesma temática, das áreas de
intervenção ao longo da ferrovia, do espaço de trabalho comum no AI e do egroup constituído para o
diálogo entre as equipes, está se tentando uma coordenação dos projetos através do trabalho de uma das
equipes que faria um projeto global contendo todos os outros trabalhos, procurando configurar ao invés
de uma participação competitiva, uma atuação colaborativa mais apropriada à escola pública voltada para
o interesse comum.
Acreditamos que essa iniciativa é importante para a escola como um todo, tanto pela temática, como
pela riqueza da inserção dos alunos num contexto onde profissionais de todo o Brasil estarão fazendo
suas propostas alimentando um debate amplo sobre a participação dos arquitetos nessa questão e que
certamente contribuirá para a formação tanto dos alunos participantes como dos outros que naturalmente
estarão inseridos nos desdobramentos desse processo.
Acreditamos também que a participação do conjunto dos professores da FAU, seja através de colaborações
pontuais, seja na própria orientação dos trabalhos, seria fundamental para a garantia de sua excelência e
para que os projetos representem a rica diversidade de pensamentos que constitui a escola. A identificação
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da equipe completa na apresentação do projeto, prevista nas normas do concurso, garante os créditos das
possíveis colaborações futuras.
Solicitamos assim que se avalie com os alunos, em consonância com a estruturação e os conteúdos de
cada disciplina, qual a possibilidade de que este trabalho teria de ser apropriado de forma a colaborar na
realização dos seus objetivos didáticos específicos, nem que seja simplesmente como um exercício para
viabilizar futuramente a concessão de créditos para este tipo de trabalho, como consta das propostas do
evento “A FAU PENSA A GRADUAÇÃO”, e do seminário sobre ensino realizado no último dia 10. Caso
isto já seja possível, através de atividades acompanhadas pela disciplina, a capitalização do esforço dos
alunos seria enorme e estratégica, considerando o curto prazo que temos até a entrega no próximo dia
08/12, mas também, e principalmente, a qualidade dos trabalhos seria infinitamente superior ao apropriar
diretamente o conhecimento das disciplinas e do conjunto dos professores na sua produção.(...).
Atenciosamente:
Prof. Antonio Carlos Barossi”

PROJETO ACADÊMICO E PROFISSIONAL, INSTANCIAS DO MESMO PROCESSO
A seguir correspondência com os organizadores do concurso onde são abordadas questões como a relação
entre o trabalho acadêmico e a realidade profissional e a diferença no processo didático do projeto induzido
pelo professor daquele deduzido com o aluno:
São Paulo, 04 de janeiro de 2005
Prezados Organizadores do Prêmio Caixa/IAB
arqto. Carlos Fernando Andrade
Desde a divulgação do concurso da Caixa para estudantes me chamou a atenção a particularidade de sua
realização paralela ao concurso profissional. Não sei se já ocorreram outros dessa forma, mas a idéia é
ótima e confere uma significação especial ao evento. Desde então pensei em falar com vocês sobre isso,
oportunidade que estou tendo agora.
A perspectiva de cotejar as propostas profissionais com as acadêmicas é muito rica para as duas instancias:
na abordagem profissional a visão acadêmica pode apontar caminhos, arriscar idéias, apresentar teses
que podem alimentar propostas reais e até constituir algumas bases críticas para sua avaliação; para a
abordagem acadêmica a visão profissional apresenta o contexto, oferece a realidade como objeto e mais
do que tudo revela procedimentos que os estudantes futuramente deverão adotar.
Preciso agradecer a vocês esta importante oportunidade oferecida particularmente a mim, como professor
e à nossa escola, FAUUSP.
Explico:
No meu caso, estou finalizando o doutorado com tema em ensino de projeto passou por um processo de
crise ao ter seu viés original e de cunho predominantemente pedagógico questionado pela percepção do
aprendizado não somente como resultado de procedimentos didáticos, mas principalmente de relações
humanas e atitudes inseridas num contexto de produção, sem que esta deixe de ter um caráter acadêmico
e vinculado à realidade não só como ela é, mas também como queremos que ela seja. A proposta e o
trabalho de vocês ajudou a clarear essa visão, e mais, mostrou para mim alguns caminhos.
No caso da escola, nos aflige professores (do grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações) e alunos, a
progressiva redução da carga horária de Projeto de Edificações que vem acontecendo nos últimos anos
na FAUUSP. No currículo do aluno, até o terceiro ano ela é metade da de outras áreas como paisagismo e
planejamento, sendo que no segundo semestre do segundo ano simplesmente não há disciplina de Projeto
de Edificações.
Sem saída e preocupados frente a vontade expressa pelos alunos do segundo ano pela continuidade do
aprendizado de projeto de edificações nós, professores do Grupo de Disciplinas em conjunto com alguns
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alunos, imaginávamos alternativas paralelas para suprir essa deficiência, como palestras, exposições,
workshops, etc., quando surgiu o concurso oferecendo a perspectiva de inscrever os alunos e constituir
um ateliê para sediar os trabalhos com uma produção não competitiva mas colaborativa dos alunos, como
convém à escola pública.
Foi fantástico ver alunos de vários anos se ensinando, trocando idéias e bases de trabalho numa colaboração
surpreendente em se tratando de uma competição. Imaginaram inclusive um projeto que nas suas duas
pranchas inserisse numa escala menor todos os outros projetos. Propuseram e implantaram, com o apoio
da direção da escola, um novo espaço de trabalho para produção conjunta, que passou a ser permanente
e intensamente utilizado. Lembrei-me dos oxímoros de Jorge Luis Borges:
“Na figura que se chama oxímoro, aplica-se a uma palavra um epíteto que parece contradizê-la; assim os
gnósticos falaram de luz obscura, os alquimistas de um sol negro.”
E nós na FAU falamos numa competição colaborativa, que se viabiliza na perspectiva comum por uma
cidade mais humana e na escola pública como o espaço propício à sua realização.
Estamos editando um filme sobre a experiência que foi quase toda registrada e, me ocorre agora,
poderíamos inserir uma entrevista com vocês.
Vale ressaltar que o fato de ser um concurso, mesmo sendo fundamental para a experiência, foi circunstancial
e encarado mais como uma janela (ou porta) para o mundo que nos permitisse sair do isolamento do
campus e das limitações naturais da nossa estrutura acadêmica, do que como uma perspectiva em relação a
premiação. Destaque-se que tínhamos como referência as últimas premiações de trabalhos de estudantes,
cujos jurados têm sido impressionáveis por produções profissionais na apresentação dos trabalhos como
se isso bastasse para os qualificar, arriscando a abrir espaço para um merchandising implícito nessas
competições com a conseqüente canalização de recursos das escolas privadas para constituição e produção
de equipes, nem sempre acadêmicas. Isto pode afastar estudantes que, não dispondo de recursos, poderiam
apresentar idéias inovadoras e mais próximas da realidade da população brasileira que é o que se espera
principalmente de uma universidade pública como a nossa.
Porém fomos surpreendidos pelo júri do concurso da Caixa. Devo dizer, e me desculpar também por
isso, que não conheço nenhum de seus membros, o que me deixa a vontade para parabenizá-los pelo
resultado ao revelar que os jurados não se ofuscaram com produções impecáveis e apresentações de
nível profissional, dando a isso sua devida importância e identificando também os valores verdadeiros a
destacar, como o caráter acadêmico e o compromisso com nossa realidade.
Sinto-me a vontade também nesse elogio, certo de que ele não será entendido como decorrente do fato
de que três trabalhos da FAUUSP foram premiados, pois foram muitos os projetos enviados, alguns deles
inclusive com apresentação de nível profissional (não premiados).
Ressalto também a esse propósito, para afirmar ainda mais a sinceridade deste elogio e sua independência
em relação ao meu vínculo com esses trabalhos, que é o fato de que o mérito é dos alunos que os
produziram.
Explico novamente:
Um deles foi uma abordagem possibilitada por um extenso e comprometido trabalho pré existente
junto à comunidade de um cortiço em São Paulo realizado por um grupo de estudantes orientados pela
professora dra. Maria Ruth Amaral de Sampaio há alguns anos, por quem tive o privilégio de ser convidado
recentemente para colaborar, e que souberam identificar no contexto do trabalho a possibilidade de uma
pesquisa em projeto que poderia ser objeto do concurso.
Outro trouxe uma idéia que num primeiro momento me deixou em dúvida por propor habitações unifamiliares
para uma área favelizada da periferia de São Paulo junto à uma das estações, ao passo que imaginávamos
soluções verticais com densidades maiores, porém imediatamente percebi que isso era o que eu imaginava
e minha função deveria ser contribuir para que a idéia deles fosse aprofundada, desenvolvida e se assim
considerarem, revista. Pois bem, viu-se que alta densidade não significa necessariamente verticalização;
deslocou-se o foco do novo loteamento proposto no projeto para a requalificação construtiva das
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construções existentes; o projeto ficou bonito e tecnicamente consistente e eles foram premiados.
Como disse, o concurso foi uma circunstância para incrementar e dar consistência ao aprendizado.
Pretendemos dar continuidade ao processo fazendo uma exposição, um seminário onde serão analisados
e discutidos todos os projetos, conhecer os outros premiados, estudar a seleção profissional, enfim não
considerar o concurso encerrado na premiação.
Nos surpreendeu também o incentivo e mais ainda o apoio do IAB e da Caixa para que os premiados
participem do concurso em Istambul: é um exemplo descompromissado, mas de grande significado como
contribuição para o ensino de arquitetura no Brasil, que merece aplausos e reconhecimento.

Parabéns e muito obrigado.
Prof. Antonio Carlos Barossi
Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações
Depto. de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

A seguir a resposta:
“Prezado colega, ilustre professor.
Sua carta trouxe enorme alegria a esta coordenação e, certamente, a toda a equipe da CAIXA, do Ministério
das Cidades e do SPU, assim como a Comissão Julgadora, a quem repassei sua mensagem.
A proposta instigante desta versão do Concurso é resultado de uma nova concepção da questão
habitacional tanto do Governo Federal, como também da Caixa, para a qual a USP e seus professores
tanto contribuiu.
Fico especialmente satisfeito em perceber o rebatimento didático do concurso, pois insistimos muito, em
resposta a dezenas de consultas, sobre a necessidade de que os trabalhos fossem desenvolvidos durante
cursos regulares de arquitetura.
Nossa intenção terá sido reforçar a necessidade de discutir a habitação social no meio acadêmico, o que,
ao menos no que dependeu de professores dedicados, como no seu caso, foi plenamente atingido. O
número recorde de inscrições também foi um bom indicador.
No IAB escolhemos, aliás, 2005 como o ano para iniciar a campanha “Direito a Arquitetura”, pois
entendemos que a habitação não pode prescindir da concepção arquitetônica de qualidade e, para isto, as
faculdades terão a maior responsabilidade na formação dos futuros profissionais.
Finalmente, se alguém aqui merece parabéns terão sido as equipes premiadas e seus orientadores.
Dia 25, em Porto Alegre, os trabalhos premiados serão apresentados ao Conselho Superior do IAB, e
estarão expostos na Câmara Municipal daquela cidade, durante o Forum Mundial Social. Espero que isto
também sirva como recompensa aos nossos dedicados concorrentes premiados.
Espero também que nosso esforço de levar os trabalhos a Istambul, idéia que a CAIXA abraçou com tanto
entusiasmo, seja coroado de êxito.
Mais uma vez, agradeço suas palavras e a cordialidade de sua mensagem, repartindo-as com toda a equipe
de coordenação da CAIXA, Ministério das Cidades, SPU e do próprio IAB, mas sobretudo aos alunos e
professores que confiaram na proposta.

Um abraço e feliz ano novo.
Carlos Fernando Andrade.”
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APRENDIZADO E SUPERAÇÃO
A seguir uma correspondência enviada à aluna que participou do processo documentando-o através de um
filme cuja versão condensada está no CDrom. Consideramos que seu interesse em cinema não a afasta da
arquitetura visto que o filme se realizou como um projeto, e que, sendo da turma do segundo ano, quanto
maior a liberdade que tivesse para sua confecção tanto maior a condição de que se constituísse numa
expressão verdadeira do processo: como a beleza de uma obra de arte ao exprimir um mundo, como uma
arquitetura ao exprimir seu tempo.
“Anna
A experiência do concurso, suprindo a carência de projeto do segundo ano foi, pelo menos para mim,
fantástica, e mais, está no começo: posso dizer que meu doutorado avançou muito e que com certeza
aprendi tanto ou mais que todos os alunos juntos: espero poder retribuir isso para vocês ou para seus
futuros colegas.
O fato de você estar registrando isso com seu olhar é maravilhoso!
Ontem você me fez uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça, dei respostas não muito
convincentes para mim mesmo, e muito menos para você: deve ter percebido.
Como havia dito, acredito que o que atraiu os estudantes no concurso não foi a competição ou o concurso
em si, mas o fato de que ele é uma janela para o mundo, fora desta fazenda universitária que é a USP e
principalmente a FAU: é o desejo de fazer parte, pertencer a sociedade, à produção. Talvez o correio, a
postagem, o recibo da entrega seja o único elo físico que torna palpável essa sensação de pertencimento,
posso pegá-lo, é algo que é meu e é do outro, é nosso, e estabelece um compromisso é como se cada
aluno dissesse: mandei “eu mesmo” no trabalho conforme exigido porque precisou assim; agora me veja,
te espero e te ouço: me pense e me exponha...me considere.”
Porém precisa esse esforço monumental que rompe tão violentamente a rotina, até a física, não comer,
não dormir? Quando você me questionou tremi: havia acabado de conversar com a Tati que estava aos
prantos no telefone, a Maria e a Inês também choraram e outros devem ter sofrido.
Agora, escrevendo este e-mail, penso que é uma questão que te tocou, o que dá a ela uma pertinência
profunda e significativa para o processo e creio que foi o que me intrigou e balançou: foi uma pergunta
na veia!!!
Ainda estou tentando elaborar essa questão, primeiro quis justificar, mas não se trata disso é preciso
resolver, talvez haja algo errado, afinal ir contra a natureza..., não comer, não dormir. Mas por outro lado
é como se o corpo fosse o limite, um limite, uma fronteira, que ao chegarmos ali, ao serem atingidos nos
permitem ver alem deles: alem do próprio corpo, e aí um universo se descortina, e se faz tangível: eu vejo:
talvez possa chegar lá: e com meu próprio corpo, renovado e preparado.
Depois de tudo, conversando com a Tati, ela me descreveu o mundo de questões técnicas e operacionais
de projeto que elas tiveram que aprender e resolver para encaminhar o projeto, e isso depois da quase
desistência e choro, forçando em função disso um entendimento pessoal e ao mesmo tempo objetivo dos
problemas que tinham que resolver, com tal intensidade, que acredito, fixou definitivamente para elas esse
aprendizado.
Num certo momento houve uma virada, a meta da entrega na forma e no horário determinado, e a
superação dos obstáculos se transformou em pequenas-grandes conquistas e o prazer disso, não mais com
significado puramente técnico ou operacional, mas preenchido também pela sua significação humana: na
generosidade do aluno mais velho que veio correndo ensinar as view-ports do autocad, ou do japonesinho
operativo e burocrático atrás do balcão que se revela dono de um conhecimento e uma sensibilidade
extraordinários, e nesse momento elas começaram a rir, e gargalhando se deixaram levar pelo turbilhão
que a meta colocada por elas mesmas as atirou: o turbilhão da vida com todos os seus solavancos, mas
que nos leva numa única direção.
Outros também devem ter chorado, muitos devem ter sofrido.
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Mas fazer um novo ser não é sofrido? Os enjôos, o peso, o parto...
É como se estivéssemos sempre nos refazendo, nos construindo como novos seres a cada etapa da vida,
nos parindo continuamente.(...)
(...)Seria bom se em algum momento (do filme) ficasse claro que o processo se deveu ao fato de o
segundo ano não ter projeto de edificações no currículo e que, numa revelação surpreendente, tudo
parece estar indicando que é melhor assim: não o fato de não ter projeto no segundo ano, mas tê-lo fora
da estrutura travada da grade curricular: melhor ignorá-la e talvez subvertê-la, por exemplo, lutando para
que este tipo de trabalho valha créditos.
Gostaria de inserir algum registro do trabalho dos dois funcionários da manutenção da FAU que se
empenharam em executar a tempo as instalações necessárias (são duas figuras muito engraçadas e
legais que se encantaram por terem participado desse processo), talvez fazendo uma filmagem fake ou
uma pequena entrevista, também com o Norberto (do pró-salas) que ajudou a configurar a rede e suas
instalações e, me ocorre agora, pessoas de fora do processo, críticos ou favoráveis: por exemplo a FUPAM
que, ao pedido que fizemos para que os alunos pudessem usar seus computadores responderam que só
se eu pagasse por eventuais danos enviando uma carta para assinar consolidando essa responsabilidade
(o que fiz na hora), etc.
Um grande abraço
Barossi”

CONCLUSÃO
Ao final do processo tivemos a surpresa da premiação significativa de três projetos da FAU num conjunto de
15 escolhidos num concurso de âmbito nacional e organizado fora de São Paulo. Porém o que ficou foi a
contribuição acadêmica que os alunos deram para a discussão da habitação e da requalificação urbana das
cidades e também para o ensino de projeto na FAU.
A melhor conclusão desta experiência são os próprios projetos que apresentam uma riqueza de proposições
inestimável, não só aqueles premiados mas também a maioria dos outros dos quais podemos citar os seguintes:
aquele que procura resolver a relação da moradia com o trabalho como garantia da sustentabilidade de
uma infra-estrutura residencial ao propor um edifício com duas circulações, uma doméstica e outra pública
que se interligam pelas unidades com a sala da casa voltada para uma e o local de trabalho na residencia
voltado para a outra resultando numa intrigante pesquisa espacial; ou o que resolve num edifício vertical a
bonita espacialidade das antigas vilas paulistanas que realizam na escala da vizinhança imediata um espaço
de caráter semi-público de grande significação para as relações humanas na cidade; o outro que propõe
e desenha o canteiro para a produção industrializada dos componentes construtivos dos outros projetos;
aquele panfletário com a proposta de uma torre de habitação popular na av. Paulista; ou então o que se
ramifica em diversos terrenos pelo centro estabelecendo novas conexões na geografia; e assim por diante.
Nem todos os trabalhos da FAU enviados para o concurso participaram deste processo (por volta de oitenta
alunos), assim como nem todos os projetos que participaram estão aqui citados ou apresentados. Para
apresentá-los seguem:
• Uma foto da bonita exposição enviada pelo iab para a fauusp
• A matéria no portal da usp sobre o concurso com uma correspondência com a repórter que pontua
algumas questões sobre sua possibilidades didáticas.
• E por fim uma lista parcial dos alunos e equipes que participaram do processo com o parecer do júri sobre
um dos trabalhos, e as imagens de uma parte desses projetos (com outra correspondência a propósito de
um deles).
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A exposição

Desdobramentos
matéria no portal da USP
Correspondência com a repórter que nos procurou:

“Bom dia Taís
Recebi sua mensagem e estou à disposição. Por favor, me telefone para marcarmos um dia, se puder ser na
FAU seria muito bom, pois podemos relacionar o espaço ao próprio concurso. Vale dizer que além da que
você citou, mais duas equipes da FAU foram premiadas no mesmo concurso e pretendemos transcender a
premiação promovendo um seminário, uma exposição e um filme sobre a experiência logo no início do ano
letivo e sua matéria poderia fazer parte desse processo adquirindo assim o caráter de instrumento didático
alem da divulgação e da notícia, seria muito bonito!!
Importante também destacar, é o caráter colaborativo mais do que competitivo que se pretendeu dar à
participação das equipes da FAU.
Tenho alguns textos e mensagens que fiz e recebi circunstancialmente no processo e estou te mandando
nos anexos para instrumentar sua matéria, que, sem querer me intrometer nela, alem de dar a notícia
objetivamente poderiam colaborar para que ela adquira um sabor, ao revelar a “intimidade” da experiência
do concurso.
Para ajudar na seleção do que pode ou não te interessar relaciono a seguir os anexos que estou
enviando:
1. Edital.doc: É o edital do concurso que na realidade era uma licitação pública profissional à qual, numa
iniciativa inédita e inteligente, foi inserida uma categoria para estudantes.
2. Termo de referência.doc: São as instruções de conteúdo relativas à licitação e ao concurso.
3. Textos de referência.doc: São textos teóricos sobre o tema do concurso fornecidos pela coordenação
da licitação.
4. Carta Alunos Diretor.doc: É uma carta dos alunos para o diretor da FAU explicando a participação no
concurso e solicitando apoio.
5. Comunicado profs.doc: É uma carta que fizemos aos professores solicitando sua colaboração com os
alunos participantes nas semanas finais da entrega e que por recomendação de colegas não foi enviada
pelo receio de ser entendida como uma sugestão de relaxamento das exigências disciplinares dos cursos a
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pretexto da participação no concurso, que poderia causar problemas.
6. Ata 7-10.doc e Ata 4-10.doc: duas atas/pautas que casualmente guardei das reuniões das equipes em
função do processo colaborativo proposto: foi criado um egroup.
7. Prezados Organizadores do prêmio Caixa.doc: É uma carta que escrevi para os organizadores do
concurso relatando o que foi a experiência da participação dos alunos da FAU, parabenizando-os pelo
processo e pelo resultado e agradecendo a oportunidade oferecida.
8. Prezado Colega.doc: É a resposta dos organizadores à carta acima.
9. Anna.doc: É uma mensagem que enviei para a aluna que está fazendo um filme sobre a experiência
do concurso a propósito de uma pergunta sua sobre se fazia sentido o esforço enorme dos alunos para
cumprir o prazo e as condições do edital.
10. O nome tangências.doc: É uma carta de um aluno sobre seu trabalho para o concurso.
11. Caríssimo Gabriel.doc: É uma mensagem minha a respeito desse mesmo trabalho.
12. Declaração.doc: É uma relação (incompleta) dos alunos participantes do concurso (creio que por volta
de 80, as equipes premiadas são a 1, 2 e 14) que pedi que eles fizessem para anexar ao meu relatório de
recontratação como auxiliar de ensino no regime de RTC que está atrasadíssimo....
um abraço
Barossi”

imagens do site da USP. à esquerda: “Alunos da FAU ganham prêmio em concurso de arquitetura”; à direita: “Conheça
os trabalhos premiados no concurso”. data: 28/02/2005

Alguns projetos
Adda Alessandra Piva Ungaretti, Andréa Félix de Carvalho Noguchi, Luciana Mota Barbosa,
Phillipe Mercaldi Metropolo (premiado)
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Parecer do júri:
“O trabalho aborda o tema de requalificação de um cortiço vertical, ocupado por famílias de baixa renda.
A proposta consiste no emprego de um sistema de acoplamento de módulos pré-fabricados de banheiros,
cozinhas e circulações horizontal e vertical. A solução estrutural e funcional é inovadora e criativa,
apresentando relevância temática. Demonstra, principalmente, alto poder de síntese da problemática
habitacional, buscando oferecer uma moradia digna e qualificada por meio da inclusão do edifício e de
sua população à estrutura urbana local”

Marcela Antunes de Souza, Samira Bueno Chahin (premiado)

Gustavo Otsuka de Castro, Luiz Ricardo Araújo Florence, Leonardo Nakaoka Nakandakari

Inês Pereira Coelho Bonduki, Maria João Cavalcanti Ribeiro Figueiredo
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Anna Gabriela Hoverter Callejas, Ramiro Levy, Raquel Furtado Schenkman, Tatiana Galati Ozzetti,
Tatiana Tatit Barossi

André Malheiros Santiago, Gabriel Kogan, Marcelo Otsuka, Paulo Kiyoshi Abreu Miyada, Wesley Soares
da Silva

Correspondencia enviada a um dos alunos da equipe a propósito de email comunicando o sucesso da entrega e
comentando que se tratava agora de ver os erros do projeto.
“Caríssimo Gabriel
As pranchas estão ótimas: limpas, claras, arejadas: descobri com vocês neste trabalho que melhor
que muitos desenhos grandes, cheios de detalhes, amontoados na prancha, são os mesmos desenhos
menores, mais soltos, deixando o olhar organizar o entendimento, suavemente, escolhendo o que ver.
Vocês conseguiram mostrar exatamente o que queriam: um projeto delicado propondo uma moradia
que, como deve ser um projeto acadêmico, arrisca um arranjo novo, que pergunta por um novo modo
de morar ao acessar a casa por cima apresentando generosamente para quem entra todo seu espaço
e configuração: como um mirante que oferece auma vista da casa com a cidade ao fundo: propondo
também uma cidade onde não há solidão, onde as pessoas se encontram e se vivem porque habitam o
transporte e os equipamentos: numa tangencia que permite os descaminhos como uma reta que vem
longa, direta e regular mas ao tangenciar uma curva pode derivar sem trancos quase sem perceber que a
reta virou curva nos apresentando outras visadas e nos resgatando da monotonia do dia dia. Um edifício
que é cidade e uma cidade que é um edifício.
Tenho um vício: não procuro os erros e os defeitos mas os acertos e as qualidades, e ao encontra-los, os
defeitos se revelam não como erros mas como questões que podem até conter outras possibilidades.
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Quero dizer em particular a você que teve uma participação especial neste processo, que com certeza
aprendi mais do que todos juntos e espero retribuir, talvez não a vocês diretamente mas com certeza a
seus futuros colegas.
Parabéns
E obrigado
Barossi
P.S. falaremos muito ainda sobre este projeto, Gostei do título “Tangências Urbanas”: é a geometria de
uma proposta de vida na cidade!”

A resposta:
“O nome tangências também pode nos levar a pensar também todo o nosso processo de trabalho dentro
daquele estudio improvisado que, tenho certeza, você foi peça fundamental.O concurso da Caixa na FAU
tange o ensino, tange o prédio, tange o departamento de projeto, edificações e história. Utiliza-se de tudo
o que temos, professores, material, equipamento, alunos, prédio, para tentar naquele ponto exato em que
a curva encontra a reta, subverter, resgatar, ensinar muitas das coisas que a nossa universidade/faculdade
urge em desespero. São dessas “atitudes atitudes” que a FAU está precisando. Obrigado! Pensemos agora
no próximo e mais, tenho algumas idéias e sugestões a curto e médio prazo e só precisamos conversar
por enquanto.
Temos seis ou sete caras num certo departamento, próximo a um novo estúdio de nossa faculdade, que
deles precisamos muito.

Abraços
Gabriel

André Sant´Anna da Silva, Gabriel Manzi Frayze Pereira, Lucas Tavares de Menezes Girard, Luis
Pompeo Martins, Rafael Augusto Urano de Carvalho Frajndlich, Rodrigo Fernandes Brancher,
Rodrigo Mendes de Souza, Tiago Carvalho Oakley
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Max de Almeida Tango, Nicolas Xavier de Carvalho, Thiago Canhos Montmorency Silva

Ana Carolina Carmona Ribeiro, Ana Clara Gianechinni, Carolina Leonelli, Débora Oelsner
Lopes, Gil Tokio de Tani e Isoda, Lílian Mayumi Endo, Rodrigo Agostini de Moraes

Maria Izilda Donato da Silva, Renata Davi da Silva, Bruno Silva Balthazar (premiado)
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ORIGENS

Uma pesquisa didática
Este trabalho é o registro de uma das experiências didáticas, ainda em curso, mais significativas de que
pudemos participar desde que iniciamos nossa docência na FAUUSP, em 1990. Ela começou em 2002 por
iniciativa do Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações em todas as suas disciplinas, no início do ano,
e tem se constituído numa pesquisa didática única: o chamado Trabalho de Graduação Inicial ou Trabalho
Inicial de Projeto ou simplesmente Projeto Inicial.

Os alunos
A experiência, definida em várias reuniões didáticas do grupo, teve uma fundamental colaboração dos alunos,
que intuíram ali uma forma de se apropriarem didaticamente do que já realizavam e de sistematizarem
o que procuravam realizar na prática como forma de dar conta das tarefas didáticas: colaboração nos
trabalhos com outros colegas independentemente da participação nas disciplinas; colaboração de alunos
mais experientes com os mais novos; projetos feitos em prazos curtos com trabalho intenso em função
da desarticulação entre produtos e prazos de entrega das diversas disciplinas; vontade de trabalhar com
a realidade urbana atual de São Paulo; e, mais do que tudo, transcender no aprendizado os limites de
cada disciplina, incorporando o trabalho das outras, incluindo as extracurriculares. É como se a disciplina
fosse uma circunstância e um momento particular da participação do aluno no processo de construção do
conhecimento da própria escola como um todo.

O trabalho
O trabalho, de curta duração (duas ou três semanas) e realizado no início do ano como uma atividade
inaugural, é um projeto que tem como tema áreas urbanas emblemáticas e edificações de uso público na
cidade de São Paulo. É realizado em todas as disciplinas do grupo de edificações, do qual participam cerca
de seiscentos alunos: todos os que estão matriculados nas disciplinas de edificações, o que exclui o primeiro
ano, cuja disciplina de projeto não é atribuição de nenhum grupo especificamente mas do departamento
como um todo.
A apresentação das bases do projeto é feita na internet e compreende mapas, levantamento planialtimétrico,
aerofotos, fotos do local, textos teóricos sobre o tema, bibliografia e referências de projetos significativos
que possam contribuir para a produção do projeto.
A assessoria ou orientação é feita na forma de uma série de palestras sobre o tema com os professores,
arquitetos, urbanistas, engenheiros, profissionais e pessoas ligados ao assunto. Essas palestras são definidas
de acordo com um critério que permita consolidar as informações para o aluno, instrumentalizá-lo para que
possa obter novos dados em função de sua proposta e orientar o seu projeto.
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A forma de produção dos trabalhos é em equipe e sua metodologia, livre. O trabalho tem um site dinâmico,
por meio do qual os alunos inserem sua produção durante o processo, de forma contínua, em uma página
de sua equipe, que dispõe também de um espaço numa página de abertura dos trabalhos, que é um índice
mediante o qual se pode visualizar todos os projetos. Nesse espaço deve ser inserida através de upload uma
imagem símbolo extraída do próprio trabalho e que seja capaz de exprimir sinteticamente o que é o projeto.
A página de cada equipe tem um campo para comentários, aberto para todos os alunos e professores.
A apresentação dos trabalhos é feita através da consolidação do conjunto de imagens de cada equipe na
sua página no site e de uma grande exposição que ocupa todos os estúdios da FAU. A partir dos arquivos
do banco de dados do site é produzida uma apresentação para datashow de apoio a um grande seminário
ao final do processo.

DESCRIÇÃO
Objetivos
Além do fato de o trabalho resgatar as primeiras semanas do ano, já que normalmente os alunos tardam a
se integrar plenamente nos cursos, o exercício tem os seguintes objetivos:
Inaugurar o ano letivo dinamizando o curso desde o início com uma atividade de projeto baseada em
temáticas instigantes e atuais da cidade, trazendo para dentro da escola, no âmbito da arquitetura, as
questões urbanas e sociais mais importantes.
Propiciar aos alunos a capacidade de dar uma resposta rápida com base nas informações disponíveis, e
por meio de um projeto de curta duração, tomando posição em face de um problema concreto.
Revelar as reais condições do conjunto dos alunos da escola, de sua capacidade na realização de
projetos, como forma de permitir o balizamento dos cursos no decorrer do ano.
Criar um contexto em que a apresentação do que o conjunto da escola pensa e do que é capaz de realizar
se constitua numa referência didática e numa abertura para a crítica e o debate no âmbito da escola e
fora dela.
Propiciar uma vivência única e inédita de estúdio vertical em que alunos com graus diversos de aprendizado
possam trocar conhecimento e experiências.
Experimentar formas alternativas ao chamado “atendimento”, para capacitar o aluno no seu projeto
através de palestras amplas e diversificadas de aprofundamento do tema; referências projetuais e teóricas
dirigidas e disponibilizadas na internet; registro na internet do trabalho em andamento, para visualização
global e comentários por qualquer participante; inserção do trabalho num processo intenso e num conjunto
extenso de produção compartilhada, por meio do qual, com os amplos recursos da mídia eletrônica, o aluno
possa, além de olhar em particular cada trabalho, ter uma visão de conjunto da vasta produção realizada.
O aprendizado, a partir de seu trabalho, se daria não somente ao olhar para si mesmo, mas ao situar-se,
referenciando-se no conjunto da extensa produção resultante, tanto através de uma grande exposição no
recinto da escola como no painel dos trabalhos implantado na internet.
Induzir de forma incisiva o aluno a dar forma às suas idéias, ao propor uma formatação específica
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tanto para a mídia eletrônica como para a exposição física como objetivo essencial e básico do trabalho,
encarando o produto da apresentação, tanto para exposição como para inserção na WEB, não como uma
representação exterior ao conteúdo, mas ele mesmo, produto, como a própria idéia materializada, dando
outro sentido ao suporte, ao material utilizado, ao próprio espaço a ser ocupado na apresentação física e
à mídia utilizada.

Apoio da Universidade
Esta experiência recebeu o apoio da Pró-reitoria de Graduação através do programa PROMAT, do Núcleo
de Apoio aos Estudos de Graduação. Com esse apoio a página na internet está sendo aprimorada, para
possibilitar ao aluno um retorno didático ao seu trabalho muito mais eficaz que as notas ou os limitados
comentários dos “atendimentos”.

Recursos para interatividade e produção/avaliação em massa
A utilização da WEB como ferramenta do trabalho inicial está sendo desenvolvida gradativamente, como
um aprimoramento que possibilite sua implantação para disciplinas específicas, e compreende, no limite de
seu desenvolvimento, os seguintes recursos, na sua maior parte já implantados:
Na produção:
•Apresentação do trabalho a ser feito: tema, área de intervenção, forma de apresentação,
calendário, etc.
•Disponibilização das bases de trabalho para download: mapas, fotos, levantamentos, textos,
etc.
•Apresentação e disponibilização das referências para download e reprodução: projetos, textos, links, etc.
•Inserção seletiva de novas informações, dados e referências sobre o tema levantados pelos alunos e que possam
contribuir para o conjunto dos trabalhos, feita por eles mesmos através de upload na própria página.
•Cadastramento das equipes on-line: identificação, alunos que compõe a equipe com nome, número USP,
disciplina em que está matriculado, e-mail, etc.
•Disponibilização (gravação ou filme) das palestras feitas durante as semanas do trabalho.
•Apresentação de questões levantadas pelos alunos, organizadas por temas ou problemas com possibilidade
de inserção de texto e imagem.
•Resposta dos professores às questões levantadas com texto e imagem.
•Comentários abertos a todos os participantes, a cada trabalho e ao processo como um todo.
Na apresentação e desdobramento
•Upload pelos alunos, dos trabalhos produzidos, diretamente na página, com formatação predefinida na
descrição dos produtos a serem entregues.
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•Apresentação dos projetos:
Individualizada, por equipe, com a íntegra das pranchas produzidas para visualização na página e
download para reprodução.
Global, com visualização simultânea de todos os projetos através de imagem síntese “lincada”
com a íntegra do projeto.
Global com visualização seqüencial automatizada de todos os projetos na íntegra.
Temática, com visualização de agrupamento de trabalhos integrais ou de parte deles em função de ênfases
didáticas ou projetuais.
Temática seqüencial, com imagens selecionadas para constituir um discurso a partir de questões didáticas
ou projetuais.
Fórum de discussão dos projetos com possibilidade de inserção de texto e imagem em trabalhos específicos
ou conjunto, com aviso automático via e-mail, e diálogos com visualização seletiva para o conjunto
dos professores e alunos ou para grupos de professores e grupos de alunos ou individualmente aluno/
professor.

No controle e avaliação
•Banco de dados das informações lançadas e das operações efetuadas.
•Possibilidade de emissão de tabelas pré-configuradas e relacionadas ao banco de dados que possibilite a
visualização organizada de recortes específicos da situação da página para controle de disciplinas, de turmas
por ano de ingresso ou temas: listagem de alunos por disciplina; listagem de alunos por ano de ingresso;
por equipes indicando disciplinas e ano; por tema; etc.
•Extensão das tabelas acima ou outras tabelas mais genéricas, com informações das operações efetuadas
por todos os participantes, por grupos ou por cada um deles, como forma de avaliação do processo como
um todo, das equipes e dos próprios alunos individualmente: número, tempo e identificação dos acessos,
downloads e uploads efetuados, etc.
•Sistema de aviso automático por e-mail para cada nova alteração na página conforme seu objetivo e o
caráter.
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TRABALHOS REALIZADOS
2002 - Balneário no Córrego dos Meninos
Tema
Esta primeira experiência do Projeto Inicial teve como tema uma área junto ao Córrego dos Meninos no
Ipiranga, na divisa com São Caetano. A área foi posteriormente desapropriada pela Prefeitura que construiu
um CEU no local. No decorrer do trabalho foram feitas outras palestras, além das programadas, com
especialistas em infra-estrutura, meio ambiente e tratamento de água.
Site
O site do Exercício Inicial de Projeto de 2002 está dividido em seis partes: página inicial, programa, referências,
fotos do terreno, downloads, e autoria.
A página inicial encontra-se no endereço http//:www.usp.br/fau/projetoinicial e permite acessar os outros
cinco tópicos do site.
O programa da disciplina está dividido em “disciplinas” (onde constam também os nomes dos
professores das disciplinas envolvidas no exercício), “introdução/tema”, “local do projeto”, “programa”
(com as instalações obrigatórias do projeto), “procedimentos” (prazos e apresentações), “informações
complementares” e “bibliografia”.
Nas “referências” encontram-se alguns projetos de relevância para o exercício.
Nas “fotos do terreno”, encontram-se fotos das ruas adjacentes, do rio dos meninos, panorâmicas do
terreno e a aerofoto do local e entorno próximo.
Em “downloads”, é possível baixar o programa da disciplina em formato Word, a aerofoto em alta resolução
e duas plantas do local, uma do entorno e outra do terreno.
Em “quem fez”, estão os nomes dos envolvidos na concepção e realização do exercício e do site.
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TRABALHOS
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2003 – Rios Urbanos: da Cidade Universitária à foz do rio Pinheiros
Tema
Nesse ano o Projeto Inicial vinculou-se ao evento “Rios Urbanos–Workshop e Palestras”, promovido pelo
Consulado Geral dos Países-Baixos e organizado pela Romano Guerra Editora; Portal Vitruvius/Brasil; Urban
Fabric/Holanda e Universidade de São Paulo, reunindo estudantes e arquitetos brasileiros e holandeses no
edifício da FAUUSP. O tema de estudo e de projeto do evento foi a área da várzea do rio Pinheiros.
Cada aluno apresentou, como resultado de sua análise, a proposta de um projeto de intervenção.
As propostas tiveram distintas abrangências, por exemplo: um edifício, uma nova travessia de pedestres
sobre a calha do rio, ou mesmo um projeto global ao longo de todo o trecho definido.
Foram sugeridos estudos gráficos e leituras a partir da seção transversal da calha do rio, para salientar uma
oposição às barreiras em que historicamente se converteram o rio, a ferrovia e as marginais.
O projeto, a ser desenvolvido individualmente, foi apresentado numa prancha única horizontal de 180 cm x
60 cm, e constituiu uma grande exposição que ocupou as paredes da FAU entre 15 e 24 de março.
Site
Nesse ano, o site que instrumentalizou o trabalho foi hospedado no portal de arquitetura Vitruvius.

Trabalhos
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2004 – Foz do Tamanduateí
Tema
Nesse ano a área de projeto foi a Foz do rio Tamanduateí conforme descrito na reprodução da página do
site a seguir. Vale destacar que nessa época estava sendo construído no local, pela Prefeitura, o conjunto
residencial denominado Parque do Gato; o parque propriamente dito, um dos projetos da administração,
estava em fase de desenvolvimento.
Nessa época também, a cidade de São Paulo estava concorrendo com o Rio de Janeiro para disputar a sede
das Olimpíadas de 2012. Para isso havia sido desenvolvido um plano de construções de edifícios e infraestrutura coordenado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e que previa uma série de intervenções ao
longo do rio Tietê, inclusive na área objeto do trabalho.
Exposições e palestras foram realizadas com os agentes desses eventos que estavam ocorrendo na época
da produção do trabalho.
Nesse ano, por proposta dos alunos, o projeto foi realizado em equipe.

Site
O site do Projeto Inicial de 2004 está dividido em sete partes: “página inicial”, “programa”, “arquivos”,
“bibliografia”, “referências”, “trabalhos” e “créditos”.
A página inicial encontra-se no endereço http//:www.usp.br/fau/projetoinicial2004 e permite acessar os
outros seis tópicos do site.
O programa da disciplina está dividido em “disciplinas” (onde constam também os nomes dos professores
das disciplinas envolvidas no exercício), “projeto”, “procedimentos”, “apresentação”, “calendário” e
“informações complementares”.
Em “arquivos” é possível baixar o programa da

em formato .doc, as bases, curvas de nível e o mapa

oficial da cidade em formato .dwg, imagens bitmap do Gegram (1974), aerofotos do local, e fotos de vôos
pertencentes a Nelson Kon, Edif e Cohab.
Em “referências” encontram-se alguns projetos e imagens de relevância para o exercício apresentados em
aula como as pinturas de Benedito Calixto, fotos de períodos diversos da cidade, projetos para o Rio Tietê
de Saturnino de Brito e Prestes Maia, o projeto para as Olimpíadas 2012 em São Paulo, entre outros.
Em “trabalhos”, estão os trabalhos das 60 equipes participantes, cada um representado por uma imagem
escolhida pela equipe como expressão e síntese do projeto, a lista dos nomes dos integrantes e a página na
qual os integrantes podem pôr as imagens dos seus trabalhos diretamente no site (via upload).
Os trabalhos estão expostos individualmente e contam com cinco imagens e um memorial explicativo.
Os trabalhos podem ser comentados diretamente na sua página, pois foi criado um banco de dados (que
conta com os nomes, as disciplinas em que cada um está matriculado e seu e-mail para contato) para que
essa parte do site fosse dinâmica, ou seja, capaz de modificar-se pela interação dos usuários guardando as
informações neste banco de dados.
Finalmente em “créditos”, estão os nomes dos envolvidos na concepção e realização do exercício e do site.
2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 126

imagens do site

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 127

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 128

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 129

Trabalhos

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 130

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 131

2005 - A cratera e a cidade
Tema
Este ano o tema de projeto foi a Cratera de Colônia em Parelheiros, na cidade de São Paulo. Realizado
em equipe, o processo teve uma colaboração significativa da subprefeitura de Parelheiros com palestras
ministradas por seus técnicos e pelo próprio subprefeito recém-empossado, fornecimento de bases para
o projeto, transporte para as visitas, etc. Pela primeira vez as palestras foram filmadas e exibidas fora do
horário das aulas.
O tema deste ano foi polêmico e além dos projetos foram produzidos dois filmes e uma instalação com
desenhos impressos nas paredes de um ambiente tridimensional. Um dos trabalhos, que inclusive é um
projeto que configura uma crítica contundente ao tema, foi selecionado num processo definido pelos
próprios alunos e enviado para o Congresso Internacional de Arquitetos em Istambul.
Foram publicadas matérias sobre o trabalho no portal da USP, na Agência Universitária de Notícias e no
Jornal do Campus da Escola de Comunicações e Artes.

Site

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 132

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 133

Trabalhos

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 134

2. AÇÃO / 2.3. ESCOLA, experimentação | 135

OBSERVAÇÕES FINAIS

A potencialidade do raciocínio visual
O raciocínio visual é uma característica fundamental do processo de projeto: não basta “saber” uma
questão para que se possa pensá-la arquitetonicamente, é preciso vê-la, não sendo, em certos momentos
do processo, necessário ou até desejável sua abordagem racional para resolvê-la no projeto. O poder de
processamento mental das imagens captadas pelo olhar é imenso e ainda tem muito a ser revelado.
Ao apresentar pela primeira vez o resultado da produção integral do Projeto Inicial, para quatrocentos
alunos, numa seqüência de mais de seiscentas imagens de seus projetos, uma a cada três segundos, nos
impressionou o silêncio quase absoluto no auditório. Pudemos constatar depois que o olhar do aluno,
instrumentalizado pelo trabalho de projeto feito com a manipulação das mesmas questões que produziram
todos aqueles desenhos e imagens, deu um salto qualitativo inesperado na compreensão de seu trabalho.
Acreditamos que isso foi possível graças a uma capacidade do raciocínio visual que certamente implicou
um aprendizado significativo, obtido pela sucessão, quantidade e diversidade dos desenhos apresentados,
rebatidos pelo olhar na sua familiaridade crítica com o assunto, porque nascida de um projeto.

Informática e internet como instrumento potencializador do ensino presencial em projeto
Uma das pesquisas deste trabalho não é simplesmente a da utilização de um ferramental que agiliza as
tarefas da disciplina, mas identificar que há um diferencial com possibilidade de ganhos no aprendizado em
complemento à convencional orientação individual e presencial: um deles é a identificação, pelo aluno, da
universalidade dos problemas que enfrenta no projeto, o que lhe oferece muito mais condições de resolvêlos; outro é a qualidade da percepção crítica implicada na enorme quantidade e diversidade de soluções que
lhe é apresentada nesse processo, num curto espaço de tempo.
Na pesquisa dos cursos on-line existentes na universidade, verificou-se que a ferramenta desenvolvida para
este trabalho, pelo fato de se tratar do ensino de projeto, se diferenciava, na sua essência, de todas as que
pudemos estudar, nos seguintes aspectos:
•O produto do processo é constituído principalmente por imagens.
•O processo é constituído por finalizações sucessivas que evoluem na interface com a produção global e
com seus outros agentes.
•A interatividade pretendida, muito em função do produto e do processo acima descritos, não é dos
estudantes com uma coordenação centralizada que represente o professor mas entre os estudantes,
professores e sociedade da mesma forma.
•O objetivo não é prescindir da presença física na escola, mas sim potencializá-la. Surpreendeu-nos na
última experiência o fato de, ao contrário do que receávamos, as facilidades oferecidas pela ferramenta
aumentarem a presença dos alunos nos estúdios que não estavam ali para saber como as coisas iam
acontecer mas para fazê-las acontecer.
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A plenitude do espaço construído na abordagem do objeto arquitetônico: Uma imposição da Cidade
O trabalho proposto para os alunos a cada ano visa a uma abordagem do objeto arquitetônico sem as
restrições de um recorte disciplinar conforme áreas do conhecimento, ou seja, um projeto que considere a
plenitude dos problemas da cidade quando se pensa em se intervir na sua configuração física.
Observamos que nos ciclos obrigatórios da estrutura curricular do departamento, básico e concentração,
a maioria dos projetos propostos pelas disciplinas faz uma abordagem do objeto baseada no seu recorte
disciplinar: a abordagem do objeto arquitetônico em toda a sua plenitude somente é permitida ao aluno no
final do curso a seu critério, pois restrita às optativas e ao TFG, quando lhe deveria ser oferecida e ensinada
nas obrigatórias desde o início.
Muitas vezes observamos algumas deficiências nos projetos dos alunos decorrentes da falta de compreensão
dessa plenitude do espaço arquitetônico, onde não há limites para o desenho entre o cheio e o vazio; entre
o fora e o dentro; entre o de cima e o de baixo; entre uma função e outra; entre o objeto e seu espaço; entre
o plano e o tridimensional, entre o espaço e o tempo e entre a visão e a consciência.
Arriscamos dizer que essa dificuldade vem da pedagogia implícita na estrutura curricular em que o
aprendizado se faz pelos recortes disciplinares, cuja contundência acaba por impor, na abordagem projetual
do aluno, os limites acima relacionados ao separar, respectivamente, construção/técnica da linguagem (ou
tecnologia da arquitetura); paisagismo/planejamento do edifício; edifício do lugar; desenho industrial da
cidade; programação visual do espaço; representação da memória; e projeto da história. O recorte disciplinar
é necessário para organizar o ensino, mas não pode se impor no aprendizado nem determinar a atitude.

Independência entre mudanças desejáveis e estrutura curricular:
A simplicidade de uma proposta
Acreditamos que significativas mudanças no ensino podem ocorrer sem a necessidade de alterações na
estrutura curricular. Essa experiência, iniciada no âmbito da programação interna das disciplinas como
um trabalho intermediário, demonstrou a nosso ver essa possibilidade ao adquirir, através dos alunos, um
significado que extrapolou não só as disciplinas, mas também o departamento e a sua própria
condição de trabalho curricular de algumas matérias.
Esse trabalho poderia ser enormemente potencializado com a participação de outras disciplinas
do departamento. Isso garantiria uma abordagem plena do problema proposto para o projeto
graças à colaboração de professores das outras áreas, possibilitando também o aproveitamento de todos os
dias da semana, além de permitir ao maior número possível de alunos a participação em palestras e debates,
que fica prejudicada pela concomitância das disciplinas – atualmente resolvida pela não-obrigatoriedade da
presença em todas as palestras, que são filmadas e exibidas continuamente no espaço do museu junto à
lanchonete. Futuramente pretende-se disponibilizá-las no site.
Não se pretende constituir por si só uma proposta de ensino de arquitetura como alguns a têm considerado
para a crítica, mas tão-somente um momento singular no extenso e complexo conjunto de atividades que
constitui o percurso do aluno na sua formação dentro da escola, um momento que correspondente a não
mais que 1% do seu tempo curricular.
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Esse trabalho, que exige pouco mais do que duas semanas do semestre letivo no início do ano, em geral
ocupado por preliminares e adaptações na retomada das aulas depois de quase três meses de férias,
poderia significar uma oportunidade para o departamento experimentar algumas das propostas sempre
aventadas e raramente realizadas, de promover sem a necessidade de mudanças estruturais: uma sinergia
entre os grupos de disciplinas (proposta em 2003 pela Comissão Externa de Avaliação do departamento);
uma experiência de integração de conteúdo e procedimentos sem demandar grandes mudanças nos seus
programas; uma relação vertical entre os alunos no estúdio; uma possibilidade de trazer para a graduação,
como um todo e simultaneamente, temas importantes da cidade; uma oportunidade de experimentar a
utilização dos recursos da informática e da internet nas disciplinas, não somente como instrumento mas
como parte essencial da sua metodologia.

O primeiro ano do aluno, uma ruptura necessária, de objeto a sujeito:
pedagogia e ensino para o aluno ou participação e aprendizado do estudante?
Acreditamos finalmente que a ruptura imediata da didática colegial, já no ingresso do aluno na escola, seja
fundamental para plena realização do aprendizado no contexto universitário. O aluno deixa de ser objeto
do ensino, para se transformar no sujeito de seu aprendizado.
Essa é uma ruptura fundamental na formação do aluno na escola: a da passagem da vivência no ensino
médio, onde em geral ele é tratado como objeto do ensino ao ter seu percurso e o conteúdo do seu
aprendizado dirigido e preestabelecido, para a universitária, na qual ele passa a ser o sujeito, ao se inserir
num contexto de produção coletiva, em que sua participação é determinante; em que a abordagem de
questões amplas do interesse comum transcende o caráter meramente pedagógico do ensino do ofício,
adquirindo o caráter de um aprendizado no exercício da cidadania dentro da escola pública; onde os
produtos de seu trabalho acadêmico têm desde o começo o valor de um currículo em construção; em que
se revela que o aprendizado a partir desse momento depende basicamente dele; em que o aprendizado
é vertical, com uma contribuição não só para os alunos mais novos ao trabalhar e aprender com os mais
velhos mas também e talvez principalmente para os mais velhos que, ao trabalhar em conjunto com os mais
novos, são exigidos a olhar para si mesmos pela necessidade de objetivar para eles o que sabem e para
incorporar no seu aprendizado as novas questões que naturalmente os mais novos trazem em função da
velocidade com que o mundo tem se transformado.
Acreditamos que o ingresso na Universidade deveria se dar dessa forma: como uma ruptura, não somente
no âmbito do cotidiano e das relações humanas onde isso já ocorre de forma significativa, mas na própria
estrutura e caráter do curso como um todo, desde o início.
A disciplina integrada do primeiro ano na FAUUSP, AUP 608 – Introdução ao Projeto, foi, a partir de sua
implantação em 1998, um avanço significativo na estrutura do curso ao tratar o projeto sem os recortes
dos grupos de disciplinas. Porém, ao constituir uma experiência isolada do aluno ingressante com as suas
inumeráveis instruções e controles minuciosamente estabelecidos, dirige-se, parece-nos, excessivamente
a participação do aluno, como que prescindindo da sua vontade: é quase como se disséssemos, não há
decisões a tomar, mas regras a seguir. Dessa forma, sendo uma introdução como o próprio nome coloca,
não o faz plenamente como introdução ao caráter do aprendizado universitário, em que a liberdade e a
vontade fazem parte de sua essência. Arrisca-se assim a uma indesejável continuidade do que ocorre no
ensino médio, no qual o aluno se vê como objeto.
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(...) se a liberdade não é um dom, mas uma conquista, ela também pode ser entendida como
uma técnica que se aprende e desenvolve-se. É o que sugere o príncipe Hamlet a sua mãe:
para resistir ao seu sedutor, resista o primeiro dia, e será mais fácil no segundo, e assim
sucessivamente, “pois o hábito é uma segunda natureza”. (Katinsky, em texto em fase de
publicação pela FAUUSP)
É evidente que não se estrutura todo o ensino nessa condição: há que se ter regras a observar; instruções que
devem ser rigorosamente seguidas; habilidades a serem instrumentadas que requerem disciplina e controle,
mas tudo isso não prescinde da condição de sujeito, a qual também deve ser exercida: desde o início.
Nesse sentido, não temos dúvida de que esta seria uma oportunidade especial para introduzir os alunos
na escola enquanto espaço de aprendizado da arquitetura num contexto de produção coletiva, com um
enfoque voltado para o exercício da cidadania e por uma sociedade melhor.
Estão na internet, no site da FAU, duas páginas referentes a esses trabalhos:www.usp.br/fau/projetoinicial
e a mais atual, já com os trabalhos para visualização e download: www.usp.br/fau/projetoinicial2004
e www.usp.br/fau/projetoinicial2005

UMA DISCIPLINA: PRAÇA DE EQUIPAMENTOS NA VILA TOLSTOI
AUP 177 – Projeto do Edifício e Dimensão Urbana I
Apresentamos a seguir o projeto para uma disciplina optativa de projeto de edificações elaborada no
primeiro semestre de 2004, como forma de exprimir algumas idéias sobre o ensino de projeto na FAUUSP.

OS ALUNOS E A CIDADE
Alunos
A turma 55 da FAUUSP, atual quarto ano, ingressante
em 2002, passou por uma série de situações ao longo
do curso que se por um lado foram experiências
significativas para seu aprendizado como vivência
universitária; por outro, dificultou seu aproveitamento
no percurso dentro da estrutura curricular.
No primeiro semestre de 2004, quando a turma já no
terceiro ano cursaria pela primeira vez, tardiamente,
uma disciplina plena com dois dias de aula por semana
na área de projeto de edificações, funcionários e
professores decidiram paralisar suas atividades, numa
greve que se prolongou por mais de três meses. Vale
destacar que no primeiro semestre do curso não há
disciplina específica de edificações, cujos conteúdos
são ministrados em conjunto com todas as outras
áreas, no segundo e terceiro semestres a disciplina de
edificações é ministrada apenas uma vez por semana
proposta para organização do estúdio (15 aulas), e no quarto semestre não há disciplina de
edificações.
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No semestre seguinte, segunda oportunidade da turma para cursar uma disciplina de dois dias na mesma
área, deu-se o ápice do número de aposentadorias dos professores de edificações dos últimos anos,
atingindo um terço de seu quadro original. Nesse mesmo semestre os compromissos administrativos com a
USP Leste, os processos para contratação de docentes e o reduzido número de professores sobrecarregaram
principalmente àqueles alocados nessa disciplina. Além disso, quatro entregas simultâneas de doutoramentos
de professores da área também implicaram uma sobrecarga adicional.
No semestre seguinte quando cursaram a última disciplina obrigatória de edificações plena com dois dias de
aula por semana, foi realizada uma integração com a disciplina de planejamento correspondente ao mesmo
período letivo. Mesmo constituindo uma importante e significativa experiência para o aprimoramento
de ensino, ela se deu primeira vez com essa turma, a qual acabou vivenciando as dificuldades surgidas
no processo, que deverão ser resolvidas nos anos seguintes. Além disso, com o curso já em andamento,
verificou-se também que mais de 40% do conjunto de alunos das duas disciplinas só cursava uma delas.
Nesse mesmo período, foi implantada a reforma do Departamento de Tecnologia, que demandou diversos
ajustes curriculares de compatibilização para os alunos que iniciaram o curso na estrutura anterior. As
maiores dificuldades ocorreram justamente com essa turma que estava praticamente na metade do percurso.
Por exemplo, no caso da disciplina de Informática, que antes era optativa – e esta turma, no início do seu
curso, não podia cursá-la – e, na reforma, foi transformada em obrigatória, passou a ser ministrada para o
segundo ano pelo qual os alunos já haviam passado. O professor que ministraria uma disciplina específica
para suprir essa lacuna demitiu-se.
Em vista da manifestação dos alunos e da percepção dos professores das carências por eles reveladas,
decidiu-se elaborar conjuntamente uma disciplina optativa densa e concentrada, com a colaboração de
professores de todas as áreas para os alunos que quisessem ter a oportunidade de uma complementação
da sua formação com as questões mais importantes do período.

Cidade
Enquanto isso, mais precisamente no primeiro trimestre de 2005, na Vila Tolstoi, bairro de Sapopemba
em São Paulo, as 140 famílias de uma favela cujos barracos ocupavam parte de uma área pública, eram
transferidas em função de um plano estadual de construção de moradias populares na cidade. A área
pública em questão é municipal e apresenta características raras no contexto da ocupação da periferia de
São Paulo: um hectare praticamente plano e de geometria regular; uma bonita arborização que sobressai
na aridez do entorno; uma localização privilegiada e de fácil acesso junto à avenida Luiz Ignácio de Anhaia
Melo. Nele se articulam dois setores do bairro desconectados, por terem sido implantados em épocas
diferentes e devido ao desenho de seu arruamento, em parte determinado pela hidrografia, e que acabou
por abrigar populações de diferentes categorias de renda em cada setor.
Na década de setenta, foi cedida ao Estado, e nela se construiu a Escola Estadual de Primeiro Grau Didio Baldy
da Silveira, que está em pleno funcionamento. Na década de oitenta, a favela começou a ser construída ao
lado e acabou invadindo mais ou menos um terço da área, que foi desocupada, sendo que o remanescente
da favela encontra-se em processo de reurbanização.
A população do bairro é organizada e tem diversas lideranças com tendências ideológicas variadas: desde
aquelas oriundas da favela, cuja luta tem origem nas necessidades mais básicas; àquelas originadas no
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setor urbanizado, que demandam melhorias para o bairro; e outras ligadas às organizações religiosas, cujas
demandas variam conforme os objetivos de cada entidade.
Como o bairro tem todas as carências típicas da periferia, a área, maior do que o necessário para a escola,
é atualmente objeto de intensas discussões e negociações entre o Estado, a Prefeitura e os diversos setores
organizados da comunidade para definir qual será a sua destinação além da escola existente.
Os diversos interesses em jogo mobilizados consideram as seguintes possibilidades não necessariamente
em conjunto: um Posto de Saúde, uma quadra coberta para a escola, com as modificações necessárias para
atender também alunos do segundo grau; um Posto Comunitário da Polícia Militar ou a própria sede do
Batalhão da região; uma Creche e um Parque Público na área verde existente.

Universidade: os alunos na cidade
Simultaneamente à manifestação dos alunos sobre suas carências no percurso do aprendizado na escola,
um líder da comunidade da Vila Tolstoi enviou à FAUUSP uma mensagem em que relatava o histórico da
ocupação e solicitava auxílio para instrumentar as demandas da população do bairro em relação ao destino
da área liberada no entorno da escola Didio Baldy da Silveira.
A idéia da mensagem nasceu em função de uma entrevista do professor João Whitaker, do Departamento
de Projeto da FAUUSP, para o Canal Futura. Segundo o relato que me fez o próprio morador que a enviou,
o sr. Waldir Gouvêa, animou-o ver a possibilidade de realização dos desejos da comunidade. na descrição
feita pelo professor na entrevista, na qual falou da perspectiva de uma cidade mais humana, democrática e
bonita e do papel dos arquitetos e da FAUUSP na sua construção, tendo ao fundo a própria imagem dessa
possibilidade, na visão do edifício da FAU. Visto do corredor do estúdio 5 em direção ao vazio do salão
caramelo, aberto e pulsando na sua transparência, no fluxo contínuo das rampas, na luminosidade do prisma
de vidro da biblioteca, com as estantes e as pessoas estudando nas mesas e no A.I., agora germinando sua
destinação original: tudo transformado numa possível nova geografia humana pela inesperada luz de um
céu construído.
Apresentou-se assim a oportunidade de uma parceria excepcional da universidade com a comunidade,
tendo o poder público como participante ativo do processo e os alunos como motor de sua realização.
Os professores da disciplina passaram a participar das gestões em andamento, e a presença da universidade
no processo foi incorporada plenamente tanto pela comunidade como pelos diversos órgãos públicos
envolvidos, que imediatamente demonstraram interesse em colaborar nessa parceria com seu corpo técnico
e com todas as informações de que dispõem. Os alunos passaram a colaborar na definição do programa e
na produção das bases de projeto para o curso.

Viabilidade ou liberdade
Porém, há que se compatibilizar as complexas imposições da técnica, da realidade social, das determinantes
institucionais e das forças políticas que acabam por induzir a configuração de um conjunto de equipamentos
dessa magnitude com a perspectiva acadêmica e didática de um projeto realizado para o aprendizado
dentro da escola e que deve contar com a liberdade necessária em um contexto acadêmico e universitário.
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Por paradoxal que possa parecer, a perspectiva da viabilidade concreta de realização do projeto desenvolvido
pelos alunos para a disciplina pode reduzir tanto a potencialidade didática do trabalho como a própria
contribuição para o processo geral que determinará os destinos da área. Consideramos que a possibilidade
de apropriação pelo movimento dos resultados do trabalho didático está justamente na autonomia e na
liberdade do aluno na elaboração do seu projeto, condição para que ele se coloque plenamente perante
a questão a partir da sua visão e principalmente de sua sensibilidade e intuição, liberdade esta que não
impede o aluno de optar por um maior compromisso com a viabilidade de seu projeto. Ao mesmo tempo
um projeto com essas características, e que seja viável, requer uma profundidade e uma elaboração que a
condição dos estudantes e o próprio ritmo da disciplina não permitem.
Em razão disso, como complementação da abordagem eminentemente acadêmica da disciplina e até
para viabilizá-la plenamente, foi elaborado simultaneamente um Projeto de Extensão a ser apresentado
para a Comissão de Cultura e Extensão da USP para produção paralela de projetos em parceria com os
agentes envolvidos e com um comprometimento maior com sua viabilidade. O andamento conjunto dos
dois processos, ao constituir um contraponto entre um e outro, pode potencializar os resultados tanto do
aprendizado – ao permitir que sejam cotejadas as propostas dos trabalhos mais livres da disciplina com
aqueles mais comprometidos com a realidade produzidos no laboratório – quanto destes trabalhos, ao ter
um rico universo de referências construído a partir das abordagens amplas e livres do trabalho acadêmico.

A DISCIPLINA
A disciplina teve mais de 120 alunos pré-matriculados e contou com a colaboração da comunidade e dos
órgãos públicos envolvidos, os quais forneceram material técnico e prepararam as palestras programadas
para o curso.
A seguir, apresentamos o seu programa, que contou com a colaboração dos alunos, e que procura realizar
alguns dos conceitos desenvolvidos ao longo desta tese.
Além desses conceitos, foram consideradas três questões estruturais para a formação do aluno em projeto
e que demandaram intensas gestões para equacioná-las: a primeira é a necessidade de uma interface mais
direta com a engenharia no processo de concepção dos projetos, de forma que a construção constitua a
sua linguagem, para que isso seja possível é importante que esse diálogo seja direto com quem tem o olhar
específico de cada área do conhecimento envolvida; a segunda é a importância de haver referências nas quais
os alunos vejam projetos inteiros e da forma crua como estes se apresentam no seu processo de produção,
o que eles raramente têm oportunidade, mesmo nos estágios dentro dos escritórios, e não somente, como
é comum, na forma como são produzidos para apresentação na mídia. A última questão é operacional, mas
tem sérias conseqüências no processo de aprendizado: é a dificuldade de imprimir os desenhos produzidos
em computador, que acaba impondo o perigoso hábito de só no final ver o projeto impresso. O monitor
ainda não oferece a visualidade necessária para o raciocínio de projeto, é imprescindível que os desenhos ou
parte deles sejam impressos numa freqüência mínima em relação às horas de trabalho no computador.
A disciplina contará ainda com a assessoria de um engenheiro de instalações e um de estrutura, com
experiência profissional e acadêmica; haverá uma ploter permanentemente disponível no estúdio;
além de um pequeno acervo técnico do curso com material dos professores, constituído por
quatro projetos completos similares aos que serão desenvolvidos na disciplina, por um conjunto
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mínimo de catálogos técnicos de cada elemento construtivo da edificação e manuais dos vários assuntos
em pauta.
Tanto a compatibilização dos agendamentos com os assessores como a gestão da impressora e do material
técnico ficaram a cargo de alunos que se dispuseram a realizar essas tarefas.
Os pressupostos que nortearam a elaboração do programa são os seguintes:.

Pressupostos
Devido ao estágio em que se encontram dentro do curso os alunos devem ter a liberdade e a responsabilidade
de definir a sua forma de participação. A condição é que esta seja explicitada formalmente desde o início.
O aprendizado é tanto mais eficiente quanto mais plena for a participação dos alunos no curso,
transcendendo a produção do seu trabalho particular, colaborando para o andamento geral do curso e
para o desenvolvimento do trabalho dos outros.
O aprendizado de todos depende da participação de cada um. É condição para o aproveitamento de cada
aluno que o outro participe e evolua: a omissão de um prejudica a todos; as dificuldades de cada um são
as dificuldades de todos.
O processo de construção do conhecimento para o projeto é o desenho, desde o início.
O desenvolvimento do projeto se dá por finalizações sucessivas através de produtos cuja compreensão deve
ser universal.
A realidade da cidade é a base e o objetivo do aprendizado; é também condição para a própria eficiência do
aprendizado profissional, que é tanto maior quanto mais transcender o ensino do oficio.
As propostas para o curso, bem como a redação do programa da disciplina, já apresentado para a pré
matrícula no meio do primeiro semestre de 2005, foram feitas para esta tese na forma apresentada a
seguir.

AUP – 177 – Projeto do Edifício e Dimensão Urbana I
Optativa de 8 créditos (6 aulas, 2 trabalhos). Segundas e terças-feiras, das 14h às 18h

Introdução
Esta disciplina visa o aprofundamento concentrado de todos os conteúdos programáticos das disciplinas
anteriores de Projeto de Edificações, em particular os aspectos relacionados à construção, estrutura e
representação, mas também aqueles relacionados à interpretação das demandas colocadas pelas pessoas e
atividades que determinam a necessidade da obra a ser projetada; à produção do projeto enquanto produto
inserido num processo maior de concepção e produção da obra; bem como aos determinantes relacionados
à inserção urbana do edifício.
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Ementa
Desenvolver noções, conceitos e métodos da prática de projeto de arquitetura de acordo com o
desenvolvimento de projetos de edificações inseridos num contexto real de produção da cidade. Considera
não apenas o edifício em si, mas como parte integrante da cidade, gerador de seus espaços, paisagem e
caráter. A ênfase estará no processo de invenção do projeto, por meio de uma investigação e experimentação
que aborde, de forma unitária, tanto a escala urbana como a escala das edificações, com suas mútuas
determinações, em particular aquelas relativas à construção.

Objetivos
Desenvolver a compreensão da arquitetura como construção e o edifício como determinante do espaço da
cidade. Estudar o projeto, como resultado da síntese da experimentação de soluções que busquem uma
harmonia das demandas programáticas; das decisões técnicas e construtivas; de sua adequação ao meio
urbano; às perspectivas e propostas de evolução da cidade e às características e potencialidades do lugar.
Desenvolver o aprendizado da teoria e da prática do projeto do conjunto edificado, propiciando ao aluno
uma visão da totalidade do projeto de arquitetura e do processo de projeto no que diz respeito às suas
etapas com os produtos e procedimentos específicos que constituem o seu desenvolvimento.
Desenvolver a habilidade de resolver e incorporar no desenho as demandas técnicas e construtivas que se
colocam para o projeto no seu desenvolvimento.
A referência fundamental de todas as abordagens do trabalho é a consideração permanente da atribuição
básica do projeto, que é a construção do espaço necessário para a plena realização da vida humana na
cidade atual.

Tema
O tema será um Conjunto de Equipamentos a serem implantados na Vila Tolstoi em Sapopemba, São
Paulo, numa área de aproximadamente 10.000m2 na avenida professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, altura
do n. 8.500. A área pertence à Prefeitura de São Paulo e foi cedida ao Estado que construiu nela a Escola
Professor Didio da Silveira Baldy. O órgão estadual responsável pela administração da escola é a Secretaria
de Educação e o responsável pela sua construção e manutenção da estrutura física é a Fundação para o
Desenvolvimento da Educação da Secretaria Estadual de Educação – FDE.
Esses equipamentos se afirmaram como um desejo da comunidade, que se mobilizou para isso. O caráter de
cada um deles, suas dimensões e mesmo sua viabilidade no local são ainda objeto de discussão e, portanto,
objeto também do trabalho de projeto da disciplina. Os equipamentos, cujo programa preliminar encontrase detalhado em anexo, são os seguintes:
• A Escola de Primeiro Grau que já existe no local e que precisa de uma Quadra Coberta para suas
atividades.
•Um Parque que aproprie para o bairro a rara arborização existente em parte do terreno.
•Uma Unidade Básica de Saúde, definida como necessidade prioritária em extensa pesquisa realizada pela
própria população.
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•Um Posto Administrativo do Batalhão da Polícia Militar da região com uma Base Comunitária da ronda
escolar.
Parte da área, sobre a qual avançava a favela vizinha (a leste), foi recentemente desocupada de forma pacífica
mediante um plano de relocação habitacional do Estado. O remanescente da favela está em processo de
consolidação e urbanização.
Devido ao histórico fundiário da área, o bairro formado pelo loteamento original e pela favela urbanizada
vizinha encontram-se desarticulados, mas conectados justamente pela área objeto do trabalho. Duas ruas,
uma do traçado original e uma da favela, terminam abruptamente no terreno.
A demanda por esses equipamentos públicos foi acompanhada de uma extensa pesquisa de levantamento
das carências, feita pela comunidade, a qual continua atuando na realização desse projeto. Reivindicam a
devolução de parte da área do Estado para a Prefeitura, que é a quem compete o Serviço Básico de Saúde
e a implementação e manutenção das áreas públicas das praças e jardins.
O programa tanto da UBS como da Escola e da Base Comunitária se inserem numa visão de Equipamento
Público que transcende sua destinação específica, constituindo também uma referência urbana para a
população, cuja significação maior reverte para o equipamento, contribuindo para maior eficiência do
próprio serviço a que se destina.
O desenvolvimento da disciplina pretende se inserir no processo de mobilização da população para realização
de suas demandas, retornando à comunidade e instrumentando-a no seu movimento pela melhoria das
condições de vida na cidade. Essa perspectiva e a relação do tema com as questões reais da cidade devem
se tornar um fator de estímulo para o aprendizado e para a criatividade dos estudantes, pela complexidade
das relações que apresenta e pelo seu comprometimento com as questões urbanas do momento. Contudo,
o desenvolvimento do trabalho deve considerar o caráter eminentemente acadêmico e didático do seu
processo e dos resultados esperados, que é o que deve prevalecer no processo.
Por isso cada aluno ou equipe terá a liberdade de estabelecer os vínculos que seu trabalho terá com o
universo de questões apresentadas e de definir a própria opção programática de seu projeto. A única
exigência é que o projeto deve afirmar o caráter público da área.
Pretende-se também, num segundo momento, a partir da produção da disciplina, viabilizar um Laboratório
para desenvolvimento real do projeto, com os professores de Edificações e com os alunos interessados da
própria disciplina.

Método, Produtos e Etapas de Trabalho
O método pressupõe a atividade de desenho como motor do processo de conhecimento do problema pelo
aluno. Dessa forma a atividade de desenho terá início desde a primeira aula.
Considera-se que a livre escolha da disciplina pelo aluno e o fato de ter cursado todas as disciplinas
obrigatórias significam que ele está apto para definir, com base em seu próprio processo de aprendizado,
qual a melhor forma de trabalho para o desenvolvimento do projeto neste momento de sua formação.
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Assim, o trabalho poderá ser desenvolvido tanto individualmente como em equipes de até três alunos.
Poderá haver equipes com maior número desde que isso seja previamente discutido com os professores.
O curso será estruturado em dois períodos de duas horas, em cada um dos dois dias da semana, de acordo
com o calendário anexo, tendo como princípio o seguinte critério:
• Nas segundas-feiras das 14h às 16h ocorrerão as aulas, palestras e seminários e das 16h às 18h o
desenvolvimento do projeto e a orientação no estúdio (no caso de palestras mais extensas estas irão até
o final do período).
• Nas terças-feiras, desenvolvimento do projeto e orientação no estúdio.

Etapas
Considera-se que o processo de desenvolvimento do projeto se dá por finalizações sucessivas, cuja
apresentação em linguagem técnica de arquitetura deve permitir a melhor compreensão possível. As etapas
de apresentação do projeto serão definidas na Proposta de Trabalho de cada equipe/aluno e esta será a
primeira delas. Constituirão os elementos de avaliação e serão no mínimo as seguintes:
Proposta de Trabalho

(Pt)

Estudo Preliminar		

(EP1)

Anteprojeto			

(AP)

Cada equipe/aluno poderá definir etapas intermediárias ou mais etapas de desenvolvimento conforme sua
proposta de trabalho, sempre considerando que o que configura uma etapa é sua condição de produto
acabado, com linguagem de projeto arquitetônico definida e com possibilidade de compreensão por
qualquer um.

Apresentação
Os trabalhos não serão entregues e sim apresentados e disponibilizados permanentemente para todos os
professores e alunos. A apresentação de cada etapa será feita para um professor em data e horário a serem
agendados e informados na Planilha de Informações dos Trabalhos que estará afixada no mural e arquivada
no e-grupo. As apresentações de etapas concluídas serão feitas juntamente com as orientações em grupo,
conforme seus agendamentos. Os produtos das etapas apresentadas serão vistados pelo professor e a
formalização de sua apresentação se fará a partir de sua disponibilização de duas maneiras:
• Expostos em local a ser determinado para cada equipe no estúdio: cada nova etapa substitui a anterior
no mesmo local.
• Colocado no site da disciplina conforme as instruções ali definidas.
www.fau.usp.br/disciplinas/aup0177_2005
Tanto as apresentações como as disponibilizações acima descritas são obrigatórias e constituir-se-ão nos
elementos de avaliação.

Produtos
Os produtos de cada uma das etapas bem como os desenhos que comporão esses produtos serão definidos
pela equipe/aluno na proposta de trabalho, de acordo com as características de seu projeto. Haverá uma
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aula específica para orientação das etapas e produtos usuais de um projeto arquitetônico e
serão disponibilizados exemplos para consulta. Como todo o processo baseia-se na Proposta de
Trabalho, na sua apresentação o professor poderá solicitar complementações e ajustes.
Prazos
As datas de apresentação obrigatórias estão definidas no item 4 abaixo, e as datas das etapas adicionais
estarão definidas pela equipe/aluno na Proposta de Trabalho, passando a ser também obrigatórias.
Proposta de trabalho__produto e prazo obrigatórios: dia 09/agosto
Estudo preliminar 1___etapa obrigatória, prazo definido pela equipe/aluno
Anteprojeto__________etapa obrigatória, prazo máximo: dia 28/novembro

Cada equipe/aluno poderá definir na Proposta de Trabalho, a ser elaborada no início, os produtos
intermediários e/ou subseqüentes ao Anteprojeto que achar convenientes para o desenvolvimento do seu
trabalho e de seu aprendizado.
Um exemplo de etapa intermediária seria um trabalho que compreenda um estudo preliminar de implantação
geral para o conjunto dos edifícios e o desenvolvimento de uma das edificações, compreendendo assim um
outro estudo preliminar para ela com o anteprojeto da mesma no final.
Um exemplo de etapa subseqüente seria uma equipe que pretenda detalhar mais o projeto chegando a
escalas maiores, de pré-executivo e mesmo executivo.
A proposta de trabalho será baseada em ensaios prévios, elaborados a partir das bases disponíveis e deverá
conter no mínimo os seguintes elementos:
• Programa do projeto a ser desenvolvido.
• Etapas.
• Produtos.
• Prazos.
• Os ensaios que serviram de base à proposta.
Em função do desenvolvimento do projeto, a equipe/aluno poderá propor pequenos ajustes nas definições
da Proposta de Trabalho a serem avaliados pelo professor, mas somente na apresentação de cada etapa. Um
modelo de proposta está anexa, porém cada equipe pode defini-la a seu critério.

Orientação com os professores da disciplina:
As orientações com os professores não são obrigatórias e serão feitas a partir de agendamento prévio
feito pela própria equipe, que definirá os dias para a sua orientação tendo em vista o andamento de seu
projeto. Elas poderão ocorrer no máximo uma vez por semana.
Esse agendamento será feito imediatamente após a apresentação de cada etapa sendo confirmado ou
ajustado de acordo com o conjunto dos agendamentos e com a disponibilidade dos professores e da
própria equipe/aluno. Na confirmação do agendamento será definido o professor que fará a orientação, e o
agendamento será lançado na Planilha de Informações dos Trabalhos no mural no estúdio.
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A orientação será conjunta com outras equipes, que serão distribuídas entre os professores de acordo
com os agendamentos, e realizada em períodos de duas horas. Com um máximo de seis trabalhos, e,
conforme a quantidade de equipes agendadas, cada uma delas disporá de no mínimo 15 minutos para
expor seu trabalho e o professor 30 minutos para comentar o conjunto dos trabalhos do grupo agendado
para aquele período.
Para a orientação é obrigatória a apresentação de desenhos que possam ser expostos e visualizados pelo
grupo e que contenham alguma evolução em relação à orientação anterior.
Toda a orientação que se refira diretamente ao trabalho da equipe será registrada pelo próprio aluno/equipe
numa ficha (anexa), em que se discriminarão sucintamente os comentários e as observações relevantes para
instrumentar orientações futuras.
Orientação com os consultores de estrutura e de instalações
Durante os meses de setembro e outubro a disciplina terá a colaboração, na assessoria aos projetos em
questões de estrutura e de instalações, dos engenheiros Américo Griecco, titular do Escritório de Cálculo
França e Associados, e Reishi Ishida, do escritório de projetos de Instalações Sandretec.
Essa assessoria será definida na apresentação da proposta de trabalho e a cada nova etapa do projeto. De
acordo com essas definições será feito o agendamento, compatibilizando com as orientações e com as
disponibilidades dos assessores.

Aulas e Palestras
Estão programadas aulas e palestras durante o curso, em princípio nas primeiras duas horas das segundasfeiras, e, não sendo obrigatória a presença dos alunos, elas somente serão confirmadas a partir da inscrição
e confirmação de um número significativo de alunos que as justifique.
Estão previstas as seguintes aulas, palestras e seminários:

• Apresentação do histórico da área e da mobilização para reivindicação dos equipamentos, com a
participação de representantes da população e dos órgãos públicos envolvidos: associações comunitárias,
Subpreitura, secretarias da educação e da saúde, professores da escola, EDIF, direção da FAUUSP.
• Palestra sobre as etapas de desenvolvimento de um projeto, da proposta de trabalho até o projeto
executivo, com base em projetos reais.
• Sistemas Estruturais, com apresentação de um resumo do conteúdo da disciplina “A Estrutura no Projeto
do Edifício”, atualmente ministrada pela professora Anália Amorim junto ao grupo de disciplinas de
edificações.
• Apresentação e discussão da experiência de sistematização construtiva e programática para contratação
de projetos para as UBSs, realizada pela CDHU na década de oitenta, com a coordenação do arquiteto
Edgar Dente, professor aposentado da FAUUSP, apresentando também dois projetos desenvolvidos
pelos professores Antonio Carlos Barossi e Marcos Acayaba, de acordo com esses procedimentos.
• Apresentação e discussão de um trabalho programado realizado para o doutoramento, a partir do projeto
de uma UBS em Diadema, desenvolvido profissionalmente pelo professor Antonio Carlos Barossi, que é
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uma reflexão sobre o processo metodológico de projeto a partir das etapas do seu desenvolvimento, do
edital de contratação até o projeto executivo.
• Apresentação e debate do projeto e do processo de construção da Cidade da Música no Rio de Janeiro
pelos arquitetos Ana Paula Pontes e Clóvis Cunha, ex-alunos da FAUUSP, que o estão desenvolvendo
com seu autor, o arquiteto francês Christian de Portzamparc.
• Exposição e apresentação do projeto completo da sede da FUVEST pelo professor Lúcio Gomes
Machado.
• Apresentações informativas e básicas sobre os mais importantes programas para desenvolvimento
de projeto atualmente utilizados: Archicad, Autocad, Vector Works, Intelicad e Microstation com
profissionais que os utilizam.
• Apresentação dos elementos básicos do curso de CAD da FAUUSP, pelo professor Marcelo Giacaglia,
com a finalidade de instrumentar os alunos para que possam fazê-lo autonomamente, utilizando as
ferramentas disponíveis no site da FAU.
• Aula(s) Básica(s) com professores do Departamento de Tecnologia, apresentando um resumo dos
conteúdos técnicos mais significativos relativos à construção e tecnologia, para os quais a turma 55
apresenta as maiores carências.
• Seminários para debater os projetos em desenvolvimento pelos alunos a partir das etapas do trabalho e
de seu andamento conforme as demandas surgidas durante o curso.

Avaliação
A avaliação será feita de acordo com os produtos apresentados nas etapas de trabalho.
Os itens a serem avaliados, com pesos diferenciados conforme as etapas, são basicamente os seguintes:
1. Conceituação do Programa e do Projeto
Leitura do Sítio/ Definição do Programa/ Implantação/
Relação com o sitio e o entorno
2. Organização Funcional [Planta]
Distribuição do programa/ Fluxos/ Circulação
3. Organização Espacial [Corte]
Volumetria/ Relações espaciais
4. Raciocínio Construtivo
Conceito Estrutural/ Materialidade
5. Apresentação
Expressão/ Linguagem/ Clareza

Considerando o fato de que a Universidade impõe a necessidade de uma nota de 0 a 10 para cada aluno
como condição para incorporação dos créditos das disciplinas, cada etapa receberá uma nota baseada nos
critérios acima e ponderada a partir de quatro notas parciais: uma do professor; uma da equipe/aluno,
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que também atribuirá uma nota para o seu próprio trabalho; e duas outras que serão atribuídas por dois
alunos que participarem da apresentação da etapa e que serão definidos de acordo com o agendamento
das orientações. A nota da etapa será definida numa ponderação destas em proporção a ser estabelecida. A
nota final fica sujeita, porém, a eventuais ajustes, a critério dos professores, em virtude de particularidades
no desenvolvimento de cada trabalho.
Representantes da Comunidade participarão do seminário final de avaliação.
Observação: impressora e sala dos computadores
Considerando que a plotagem freqüente dos desenhos elaborados no computador é fundamental para
permitir o desenvolvimento conseqüente do trabalho, a disciplina disponibilizará permanentemente para os
alunos que quiserem a impressora do Grupo de Disciplinas de Edificações. A impressora imprime no formato
máximo de 40 x 60 cm, tamanho suficiente para permitir o desenvolvimento do projeto até o final, desde
que planejado para isso. É necessário que aqueles alunos que quiserem fazer uso da impressora elaborem
uma lista de inscrição pois o papel a tinta e a própria impressora serão gerenciados pelos alunos.
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O PROJETO DE EXTENSÃO
Também elaborado e redigido a partir dos conceitos desenvolvidos nesta tese, apresentamos a seguir o
projeto de extensão na forma como será apresentado para a Comissão de Cultura e Extensão da Universidade
e que complementa a disciplina conforme descrito anteriormente:

Objetivos
Os objetivos do projeto se coadunam com os da própria Universidade:
Extensão e Cultura
Apoiar e instrumentar as gestões da comunidade da Vila Tolstoi, em Sapopemba, São Paulo para a
Construção de um Conjunto de Equipamentos no bairro, por meio da elaboração de projeto arquitetônico
que dê forma às suas reivindicações por melhorias no bairro e da produção do material gráfico necessário
para essas gestões, historiando, registrando e explicitando o processo.
Estabelecer uma parceria com os vários órgãos públicos envolvidos nessas demandas e que são os responsáveis
pela construção e gestão dos equipamentos públicos, com o objetivo de agilizar e compatibilizar as formas
de atuação de cada um.
Constituir o Piloto de um Laboratório de Projetos na FAUUSP vinculado ao aprendizado dos alunos na
graduação, com o objetivo de atender demandas públicas da cidade na área de projetos de arquitetura
em parceria com os órgãos públicos responsáveis, em particular o Departamento de Edificações da
Prefeitura, que já vem colaborando com os temas de trabalho das disciplinas de projeto de edificações
da graduação através dos arquitetos Alexandre Delijaicov, professor da FAUUSP, e André Takiya. Além do
desenvolvimento do próprio projeto para a Vila Tolstoi, o trabalho permitirá o aprofundamento das relações
da Universidade com os órgãos públicos e a sociedade, pesquisando as formas institucionais e jurídicas
para o estabelecimento de parcerias profícuas tanto para o ensino e a pesquisa quanto para a melhoria dos
resultados na ação desses órgãos.

Ensino
Viabilizar para os alunos de graduação da FAU o aprendizado de projeto dentro do contexto da produção
real do espaço da cidade por meio de um projeto arquitetônico de cunho social, propiciado pela avaliação
e discussão dos diversos níveis de comprometimento com a realidade, determinados, por sua vez, pelo
caráter acadêmico livre da produção dos projetos, no âmbito da disciplina, que ocorrerá paralelamente ao
laboratório.

Pesquisa
Pesquisar novas tipologias arquitetônicas e suas implicações urbanísticas decorrentes das modernas
mudanças na utilização e no caráter dos edifícios públicos que tendem a transcender sua destinação
específica, diluindo os limites que circunscrevem suas características particulares na realização das diversas
atividades que a cada um compete.
Essa possibilidade se manifesta na utilização das escolas estaduais nos fins de semana; no agrupamento de
funções proposto pelos CEUs; no caráter preventivo dos postos de saúde, que em virtude disso demandam
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espaços com características mais educacionais do que médicas; no caráter de referência urbana adquirido
pelas escolas devido à sua inserção marcante na homogênea trama da periferia da cidade; na condição de
referência de um serviço público cidadão que os postos de saúde adquirem pela forma como são tratadas as
pessoas nestes locais, com atenção e como indivíduos, o que faz com que ali retornem na busca de soluções
para suas outras carências.

Resultados esperados/Indicadores de acompanhamento
Espera-se que este trabalho produza um projeto arquitetônico e o material técnico e informativo necessários
para apoiar com consistência as gestões da comunidade para a construção dos equipamentos que melhor
atendam suas demandas.
Pretende-se que o Laboratório Piloto proposto neste projeto evolua para um Laboratório definitivo em que
se estabeleça uma parceria entre a Universidade e o Poder Público, seja a Prefeitura ou o Estado, para a
produção do projeto real a ser executado. Uma parceria que beneficie concretamente a todos os envolvidos,
quer pela apropriação didática de temáticas nascidas da realidade da cidade; quer pela apropriação da infraestrutura universitária para a produção do espaço público da cidade; quer pela otimização dos recursos
públicos ao conjugar as disponibilidades das diversas fontes em benefício da comunidade.
Pretende-se por meio de seminários, debates, apresentações e publicação da experiência proporcionar
tanto para os alunos que tenham participação direta no projeto no laboratório como para aqueles que
estão cursando a disciplina, o aprendizado do projeto com determinantes reais, os quais lhes propicie uma
compreensão maior das simulações didáticas curriculares. Pretende-se também desenvolver didaticamente
a compreensão do projeto arquitetônico na sua interface com as outras especialidades da engenharia que
intervêm no processo, considerando que as exigências técnicas contribuem para a própria concepção da
linguagem arquitetônica.

Indicadores
A disciplina já conta com um site dinâmico, desenvolvido com recursos da Pró-Reitoria de Graduação através
do Promat, que permite desde a formação e inscrição das equipes, como o upload de todos os trabalhos
durante o processo, permitindo acompanhar a evolução dos projetos. Além disso, cada equipe dispõe de
uma imagem guia por meio da qual podem-se visualizar simultaneamente todos os projetos através de um
conjunto de imagens-síntese dos projetos e por onde se pode escolher o trabalho a ser visualizado, o qual
dispõe de um campo para inserção de texto; espaço para cinco imagens; e campo para comentários de
todos os participantes cadastrados no banco de dados.
O site já prevê um espaço para o Laboratório aqui proposto, juntamente com os trabalhos da disciplina,
com aproximadamente 100 imagens que permitirão a qualquer um visualizar a sua situação, bem como
sua evolução, podendo inclusive receber comentários, que permanecerão visíveis para todos. Isso permite
não só o acompanhamento como as críticas e observações ao processo de todos os envolvidos, inclusive da
própria Comissão de Cultura e Extensão, que será cadastrada no banco de dados do site permitindo assim
o acesso dos seus membros aos comentários.
Todos os dados e bases de trabalho já estão disponíveis no site para download cujo endereço é:
www.fau.usp.br/disciplinas/aup0177_2005
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Público-Alvo
O público-alvo principal deste projeto são os moradores da região de Sapopemba, próxima à Vila Tolstoi,
que é de aproximadamente 100 mil habitantes. Mas podemos considerar também como tal, além dos
alunos que participarão do projeto, o conjunto de alunos da FAU, pelo fato de que este trabalho, divulgado
e debatido durante o seu processo, trará para a escola uma contribuição diferenciada ao aprendizado no
contexto de uma realidade concreta, porém sem perder seu caráter acadêmico.

Período de realização
De 14 / setembro / 2005 a 14 / janeiro / 2005

Órgãos Governamentais participantes
A Prefeitura do Município de São Paulo por meio da Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba, do
Departamento de Edificações (EDIF) e da Secretaria de Saúde do Município.
O Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Educação, da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) e da Policia Militar do Estado de São Paulo.

Anexos
Carta de liderança comunitária do bairro enviada à FAUUSP, solicitando colaboração.
Abaixo assinado dos alunos da turma de 2002 à CG e ao Departamento de Projeto relatando suas
dificuldades.
Carta do subprefeito de Vila Prudente-Sapopemba, manifestando seu interesse e sua disposição em
colaborar com o processo.
Idem de EDIF – Departamento de Edificações da Prefeitura.
Idem da FDE – Fundação para Desenvolvimento da Educação da Secretaria da Educação do Estado
Idem da “Associação dos Moradores do Jardim Grimaldi e região”
Idem da Associação “Restauração”, ONG da qual participam professores da escola Didio e moradores do
bairro, com significativa participação no processo de evolução do bairro.
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Contexto

Croquis de localização da área

Localização: guia de São Paulo

Levantamento desenhado pelos alunos
sobre planialtimétrico fornecido pela FDE
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Aspectos do local

Aspectos do local

à esq.

Governador e Prefeito
na cerimônia de transferênciados moradores da favela (Maio de
2005)
à dir.

O Subprefeito, o Prof.
Rodrigo Queiroz da
(FAUUSP) e membros
da associação dos moradores.

Reunião na Subprefeitura de Vila Prudente Sapopemba com o Subprefeito arqto. Nelson Vitor e seus assessores; professor
Antonio Carlos Barossi, da FAUUSP; lideres comunitários: Waldir Gouvêa, Lúcia S. Mota, Antonio Pires Faria, Salvador dos
Santos, Laura Prado, Fabio Félix Mendes da Silva e outros; Arqto André Takiya de Edif- Departamento de Edificações da
Prefeitura; arqta. Marjorie Morad do FDE-Fundação para o Desenvolvimento de Educação; Mariza Vaccaro da Secretaria
Estadual da Educação; Sandra Apolônio, diretora da escola prof. Didio Baldy da Silveira; Maria Brito da Costa gestora de
Saúde; cel. Walter Mendonça comandante do 19º. Batalhão da Polícia Militar; e diversas outras pessoas.
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vila penteado
Uso e história
A melhor compreensão das variadas demandas das atividades abrigadas no edifício da Vila
Penteado – paralelamente à descoberta das potencialidades da configuração do edifício
e de suas características essenciais, visando a sua melhor condição de uso – contribuirá
para afirmar a sua relevância histórica, além de permitir que sua beleza se manifeste na
realização plena de sua utilidade.

A casa e o edifício: descoberta da essência e procura das potencialidades
De um lado, por meio do simples e permanente cotejamento das plantas e cortes da Vila Penteado na
sua configuração original de moradia (pg. C24), vistos como uma representação e expressão de um
momento histórico, com os desenhos que visam incorporar uma correta solução para a utilização atual é
uma providência óbvia para uma proposição de reforma para o edifício. De outro lado, pela confrontação
dessa representação com uma outra que procure destacar a disponibilidade dos espaços que constituem
as maiores unidades espaciais aproveitáveis (pg C25), sem ruptura, respeitadas a estabilidade estrutural e a
integridade da configuração formal do edifício enquanto bem tombado, se poderá chegar a uma solução
equilibrada.
Alem dos desenhos, resulta dessa leitura uma quantificação de áreas da setorização assim definida, para que
se possa cotejá-los com os subsistemas de espaços afins identificados no programa de uso, determinado
pelas atividades da pós-graduação.

Idéias: quatro pontas de um novelo ou intenções construídas no processo
Permeabilidade
O edifício da FAU Maranhão apresenta dois bloqueios para a permeabilidade desejada para o funcionamento
e a comunicação plena dos diversos tipos de atividades. Um no térreo, onde a sala de aula verde quando
em uso só permite o acesso à sala em frente e ao subsolo para quem, por exemplo, está na biblioteca: ou
subindo a escada principal e depois descendo a secundária; ou por fora do prédio (de guarda-chuva se
estiver chovendo). Outro no mezanino principal do saguão, cujo um dos seus dois acessos por uma sala
de aula situa-o num fim de linha, isolando-o do restante do edifício e omitindo, para quem circula pelo
pavimento superior, uma das mais belas situações da casa, que é o olhar livre e aberto para o saguão, o
qual, em função da característica de seu guarda corpo, nos coloca dentro dele, diferentemente do mezanino
secundário, oposto a ele em relação ao saguão, onde o olhar é contido pela parede toda requadrada, como
se estivesse por trás de uma janela, o que nos coloca sobre ele.
Circulação, tempo e qualificação do espaço
Há para nós uma incômoda indistinção em relação às três escadas que servem o edifício, o que não ocorria
quando era uma casa de intenso convívio social e familiar. Não se trata de uma indistinção física, pois isso
evidentemente não ocorre, mas em relação à qualidade que o uso confere a elas e que se configura na
formação da espacialidade do prédio para as pessoas no tempo dos percursos de cada um.
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Usos para dentro e usos para fora
Acreditamos que não há a clareza desejável na localização das atividades mais concentradas – como as aulas
– e das de administração ou de auditório, que são mais relacionadas com o público externo. Assim como na
casa havia, ao contrário, uma clareza natural na localização das áreas de uso familiar, mais concentradas e
das de uso social, mais relacionadas aos visitantes, respectivamente no pavimento superior e no térreo. Há
também aí uma indistinção: salas de aula em cima e em baixo, áreas administrativas também, espaços para
acesso de público em cima, espaços restritos no térreo, etc.

O programa: a procura do modelo a partir de uma abordagem crítica da
realidade dos usos
Trata-se da identificação e representação do programa a partir de um olhar para a própria vivência que
determina os usos hoje, levantando a forma como se dá a ocupação; o mobiliário, seus equipamentos, sua
utilização; e os conflitos com as condições da construção e com a configuração atual.
Isto foi feito a partir do levantamento com fotos e desenhos da situação atual (pgs. C11, C12, C13 e C14),
resultando também desse trabalho uma tabela com o cálculo das áreas (pg. C22). Numa segunda etapa,
a partir de uma leitura crítica desses produtos, confrontando-os com as diretrizes gerais da escola para a
pós-graduação e avaliando as condições da atual situação, definiu-se uma demanda programática para
o edifício independente da forma como isso se dá hoje, como um modelo representado quantitativa e
qualitativamente.
As demandas variáveis
É uma característica da própria natureza da pós graduação o surgimento de demandas circunstanciais que
variam ao longo do tempo, em função dos eventos e pesquisas decorrentes das suas atividades.
Auditório, uma questão
A sala dos espelhos suficiente e bonita para eventos de pequeno público apresenta dificuldades de utilização,
como o principal auditório da escola, para os eventos de maior público em função de sua planta em “L”.
Salas de Aula: quantidade e dimensões
Aparentemente trivial essa demanda, além de estruturadora, é de difícil circunscrição. Um levantamento das
disciplinas nos últimos anos, de seus horários e da quantidade de alunos balizou em parte essa decisão, a
cuja reavaliação estará sempre sujeita.
Segue uma tabela com a ocupação das salas nos últimos três anos, com a qual é possível estabelecer com
segurança, em virtude dos espaços disponíveis, a configuração para as salas de aula da pós-graduação
apresentada na tabela seguinte:
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1o.2002

qtd.alunos/sala

tot.

2o.2002

qtd.alunos/sala

tot

1o.2003

qtd.alunos/sala

tot

2o.2003

qtd.alunos/sala

tot.

1o.2004

qtd.alunos/sala

tot.

tot.

2 4
13 30
(1)
15
28
35

4
9
37
4
(3)
10
1 3 3 1 5
12 23 14 17
8 16
5
37
8

1 4
(1) 13
11 15
18 11
16
10

0

3 5
15 17
13 18
21 21
7

0

2 4
29 20
25 29
12 9
6 9
18

1

4 5
3 16
19 19
21 21
12
16

0

17

17

3 2
8 14 22
16 23
12 38
5

4
19
16
19

2

0 3
12 8
21 34
24

0

3 4
12 18
12 24
24

3

1

25
38
2 2

2

25
38
3 2

4

noite

manhã

noite

tarde

manhã

15 20 18 23
33
16
14
26
24

tarde

SEX

QUI

noite

9

tarde

9 15 15 9 10
10 15
34 11
15
15 7
14

manhã

noite

QUA

tarde

manhã

TER

noite

tarde

SEG
manhã

sem/ano
2o.2001

qtd.alunos/sala ocup.salas



OBSERVAÇÕES

25 14
16
(X) = não mais viável

1 1 3
16 35 20
22
23
26

0

2 0 2 1 3
11 36 24 15 25
31 13
12 14
9
24 6
5
5

0

1
10
30

2

0
(X) = não mais viável

2 0
18 14
7

0

4 1 3 4 0 2 1
24 21 35 22
23 21
17 1
7
17
21 21
21 21
21 21
10
[29]
27
13
[24]
(4)
(1)
23 23
23 23
17
17
16 16
16 16
1 4 1 3 4
4 4
52 26
17 19 24 17 17
20
12 29
5 34
12 11
10
17
6
17
17 17
17 17
17 17
17 17
17 17
4 3 0 3 4 1 5 4
72 5 57 19 5
22 20
34 16
27 17
24
8 18
49 (2)
20 21
48
22
15 15
15 15
25
25
38
38
3 3 3 5 5 2 3 2

0

2

(X) = não mais viável

concentrada 15 dias
[XX] = ministrada na
cidade universitária
(X) = não mais viável
concentrada 1 mes
laborat. conc. 1 mes
concentrada 1 mes

concentradas 15 dias
0
(X) = não mais viável

concentrada 1 mes
concentradas 15 dias

SALAS DE AULA: PROPOSTA
SALAS

CADEIRAS UNIV.

(ou) MESAS

1

70

35

2/3

65 ou 2X30

30 ou 2X14

4

35

20

5

16

9

6

16

9

7

16

9
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 - 

Item
Conjunto
1 DIDÁTICO

Usos
legenda
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Função

sala de aula 1
sala de aula 2
sala de aula 3
sala de aula 4
sala de aula 5
sala de aula 6
sala de aula 7
Atelier alunos
Conviv. Xerox e grêmio
auditório 1 (sala espelhos)
Grande Auditório (Saguão)

Subs.
84

Áreas Propostas
Térreo
1º Pav.
98
288
62

3 ACADÊMICO

4.1 secretaria
4.2 depósito secretaria
4.3 presidente + reuniões CPG

vestiário funcionários obras
vestiário vigia
D.M.L.
sala caixa de força
almoxarifado
convívio.func. + copa
vestiários F/M
depósitos
depósito s. habitabil.

6.1
6.2
6.3
6.4

sanitários aula F/M
sanitários Laboratório comp
sanitários F/M
lavabos

16
17
36
36
60

58
60
47
68
48
98
102

135
115
6
14

0

135

0

0

60
7
17
179
17
18
13

81

4 ADMINISTRAÇÃO

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

62

102
81
8
13
98
25
27
17
17
12

81
sala dos professores
secretaria/areas de conc.
Revista Pós/depos
Eventos
Apoio seleção
Área para novos usos

5 APOIO

62

98
(100)

2.1 laboratório
2.2 apoio Laboratório comp.
2.3 chefia (prof. Elide)

Áreas
atuais

62

84

2 COMPUTAÇÃO

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Total
470

511
21
17
10
13
33
48
46
18
306

6 SANITÁRIOS

143
7
24
511
9
13
22
19

10

30
12
4
14

40

164
354
43

230
316

192
236

10

7 BIBLIOTECA
8 ACESSOS

230
236
32
100
104

8.1 recepção
8.2 saguão/expos./mezaninos
varandas cobertas

80
80

9 OUTROS
reuniões (2)
SUBTOTAL/s.circ
circulação

595
75

788
68

597
189

1.980
332

1.908
403

paredes

669
122

856
189

786
155

2.311
466

466

791

1.045

941

2.777

2.777

SUBTOTAL/c.circ.

TOTAL constr.

47
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apresentada na tabela seguinte:

O projeto
Assim, o projeto configura-se pelas seguintes propostas:
1. Resolver o pavimento superior em função das atividades “para dentro”: como salas de aula, laboratório
de informática, áreas de concentração e administração relacionadas a essas atividades, e o térreo em
função das atividades “para fora”, de caráter mais externo: biblioteca, secretaria, sala dos espelhos, saguão,
exposições e eventos.

2. Completar no térreo o eixo proposto pelo projeto da nova biblioteca (de autoria do arquiteto José
Armênio de Brito Cruz) e que conecta o bloco oeste (à esquerda) com a recepção, estendendo-o para o
bloco leste, pela reabertura da passagem original para a sala de jantar (atual sala verde), de forma a conectar
diretamente as escadas secundárias, que assim formam com a escada principal um “sistema”, onde esta faz

o espaço fluir e aquelas conectam diretamente as funções.
3. Para complementar a afirmação desse eixo de circulação e para permitir a utilização do belíssimo saguão
para palestras, defesas mais concorridas e eventos de maior porte, sem transtornos para as atividades do
dia-a-dia da pós-graduação, deve-se criar a possibilidade de, quando necessário, viabilizar o acesso a todo
o edifício sem a necessidade de cruzar o saguão, especialmente a biblioteca. Assim, haveria uma ligação
alternativa desta com esse eixo, de forma a poder isolar o saguão quando for palco de eventos de maior
porte. Equipamentos facilmente removíveis poderiam equipar o saguão adequadamente para esse uso. O
saguão principal, seja pela sua fluidez e transparência, seja por sua beleza, tem uma natural prevalência
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em relação aos percursos internos que garantem a condição complementar desses eixos para o sistema de
circulação do edifício.
4. Repetição no pavimento superior do eixo proposto no térreo estendendo-o através de uma pequena

passarela sobre o patamar da escada oeste, de forma a obter uma articulação direta de todas as atividades
do pavimento superior assim como no térreo:
5. Também no pavimento superior, a liberação dos setores de ligação com os blocos leste e oeste,
configurando uma circulação contínua em torno do grande saguão (fig. acima), abrigando atividades livres
como leitura, pequenas reuniões (que hoje já ocorrem ali), e exposições.
6. Resgate, no pavimento superior, do saguão de acesso (junto à escada principal) aos aposentos de Antonio
Álvares Penteado (atual secretaria), para receber quem sobe para as aulas com uma visão do laboratório de
informática, com seus equipamentos do século XXI vistos através dos arcos recuperados e decorados com
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guirlandas coloridas do século passado. Isso, somado à nova integridade adquirida pela circulação descrita
no item acima, configura um contraponto no pavimento superior ao grande saguão do térreo.

7. Caracterização de um bloco vertical com atividades de serviços e administração composto pelos três
pavimentos articulados pela escada secundária leste.
8. Previsão no térreo do bloco oeste de um espaço para abrigar as demandas circunstanciais de uso do
edifício e que podem inclusive se consolidar implicando na necessidade de novos ajustes no seu espaço.
9. Considerar a possibilidade da utilização do edifício da Vila Penteado para cursos regulares e fixos da
graduação, como forma de apropriar a significação de sua arquitetura para o aprendizado de projeto
através da própria vivência. Isso pode ser feito tanto nas próprias salas de aula, como nesse espaço para usos
circunstanciais de forma que possam ser avaliadas as suas implicações e condições de uso para implantação
definitiva, ou então na área de circulação do saguão superior. Da mesma forma a pós-graduação poderia
prever parte de suas atividades no edifício da cidade universitária. A definição e a resolução desses usos
poderia significar a consideração da graduação e da pós-graduação como um conjunto orgânico e único
para implementação do ensino de projeto.
10. Remoção dos canteiros atuais que contornam a forma do edifício e da fonte num paralelismo literal,
que é o oposto do livre diálogo, típico do art nouveau, das formas da natureza geometrizada dos canteiros
originais com os limites do edifício, assim como as volutas dos guarda-corpos e das portas vão e voltam
numa conversa livre com a linearidade dos corrimãos e dos batentes. Assim resgatada, a área se configura
numa praça de acesso entre a porta e a rua, com o verde da copa das árvores sobre ela.
O plano neutro do piso constitui simplesmente um fundo para o destaque pleno da casa.
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CIDADE UNIVERSITÁRIA
SETE AÇÕES PARA UM “REENCONTRO DO EDIFÍCIO COM O ENSINO”
1. Equipar os estúdios
As novas ferramentas da informática precisam ser incorporadas aos estúdios. O desenvolvimento
técnico atual tende a facilitar cada vez mais esse objetivo, como as conexões sem fio e a
portabilidade cada vez mais acessível.
Porém a maior urgência é fazer com que a impressão dos desenhos no estúdio seja fácil e
imediata, ou melhor: automática e natural. A dificuldade de imprimir os projetos prejudica
muito o desenvolvimento dos trabalhos e o aprendizado: é sistemático os alunos se referirem às
dificuldades de impressão para justificar um mau projeto.
A tela do computador ainda não é capaz de oferecer ao olhar o mínimo necessário para que o
raciocínio visual se realize plenamente, além de dificultar a percepção da escala. Dependendo
da habilidade no computador, a partir de algumas horas passa a ser contraproducente projetar
tendo só a tela como instrumento de visualização para o processo de concepção do qual o
desenho é o suporte, e isso vale para qualquer etapa do projeto.
Comporiam os estúdios: uma central com alguns servidores e plotter A0 instalada no “chiqueirinho”
(conjunto de salas entre os estúdios 2 e 3); centros de impressão A3 ou A2 distribuídos pelos
estúdios conforme os projetos em andamento; contêineres desdobráveis e móveis para abrigar
terminais, materiais de desenho, mesas, estantes e arquivos; e mais mesas e cadeiras soltas.
2. Resgatar as circulações ocupadas.
Nos três departamentos e no piso da seção de alunos. Os espaços de circulação do edifício da
FAU constituem um sistema íntegro e estruturado, que além de interligar as atividades definidas
do programa da escola, configura também aqueles “espaços sem nome”, como dizia o professor
Flavio Motta, onde ocorrem os encontros, reuniões, pequenas exposições e tudo aquilo que a
riqueza da vivência universitária em processo não nos permite antecipar.
É como um conjunto de pequenas praças, ruas e esquinas cuja configuração como unidade
fica comprometida com esses avanços feitos para ampliação de áreas funcionais. São espaços
quase sempre para atividades que muitas vezes ocorrem uma ou outra vez na semana, sempre
subdivididos em pequenas salas, o gerenciamento dos usos e a reintegração dos ambientes
permitiria uma redução da ordem de 10 a 20% dessas áreas.
Mas mais importante do que tudo isso, são áreas que equivalem aos espaços públicos da escola:
devolver a elas essa condição faz parte da lição e do exemplo que nos cabe dar aos alunos como
professores de uma escola pública.
O sistema de circulação do edifício da FAU é estruturado por eixos horizontais paralelos cujos
extremos se conectam com duas prumadas verticais de circulação, de um lado as rampas por onde
as circulações fluem em continuidade, de outro as escadas por onde se conectam mais direta e
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rapidamente. Essa solução permite infinitos percursos pela alternância possível entre os sistemas verticais,
é possível escolher o caminho que se queira fazer como na cidade.
Qualquer proposta de ampliação de área para atividades que estejam inseridas na estrutura de ensino da
escola deve se articular com esse sistema para que constitua parte orgânica da espacialiadade do conjunto
dos edifícios.
3. Abrir espaços abertos que foram fechados.
Em particular o Ateliê Interdepartamental e o salão caramelo sob a seção de alunos, ocupado pela
administração e que fecha a visual e a possibilidade de ligação externa com o anexo.
O A.I., concebido para abrigar de forma transparente o espaço da pesquisa, está parcialmente ocupado por
salas fechadas de duas comissões e um laboratório.
Equipamentos simples como os containeres citados, estantes basculantes e armários especiais garantiriam
a guarda e a proteção de materiais e equipamentos. Outras formas de conter sem fechar o uso poderiam
ser imaginadas.
4. Reincorporar ao espaço da vivência as atividades isoladas do organismo que constitui o edifício e a
integralidade das atividades que compõe o ensino por ele abrigada, seja pelo distanciamento físico, seja
pelo isolamento funcional e visual.
Oficinas (maquete, gráfica, vídeo, canteiro, etc...) e Laboratórios de pesquisa.
Não há como não lembrar das oficinas da FAU quando estavam no seu lugar original em finção de tudo
aquilo que nos foi permitido aprender pelo simples fato de estarem no caminho da nossa vivência no edifício
em busca do aprendizado. O isolamento das oficinas em relação ao edifício da FAU e entre elas mesmas (o
anexo, na forma de sua ocupação atual, é constituído por dois pavimentos que somente se comunicam por
fora) reduz significativamente seu aproveitamento para o aprendizado.
Os laboratórios de pesquisa ocupam atualmente todo o setor onde originalmente estavam as oficinas e não
abriga mais atividades que tenham relação direta, permanente e obrigatória com a graduação. Isso faz com
que, em relação aos alunos, seu vínculo com a escola como um todo seja circunstancial, isolando este setor
do edifício ao deixar de fazer parte do percurso natural dos alunos e pior, tirando as pesquisas do circuito
obrigatório e orgânico da ocupação do espaço por todas aquelas atividades qie de forma direta ou indireta
estejam relacionadas com a graduação.
5. Agrupar atividades afins cujo significado na estrutura necessária para o ensino justifique sua expressão
comunidade espacial claramente configurada e que assim contribua para formar o espaço da escola como
um todo: os próprios laboratórios de pesquisa; a administração diretamente relacionada às atividades da
graduação (ver “Programa por Subsistemas” do 1º vol), as oficinas, os estúdos, pois entendemos que
as salas de computadores utilizadas pelos alunos (pró-salas e sala de aula 811 transformada em sala de
computadores) nada mais são do que a parte informatizada dos estúdios; administração propriamente dita,
gestão, comissões etc.
6. Afirmar o museu de arquitetura como extensão da biblioteca.
É a afirmação emblemática da verdade que naturalmente gerou o próprio museu dentro da biblioteca:
o projeto de arquitetura na sua ascepção estrita constitui a bibliografia não mínima e nem exclusiva mas
necessária e específica para o conhecimento em arquitetura.
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Necessária para confirmação da Biblioteca como uma alma para a escola, cuja imagem, pairando acesa
e pulsante sobre o salão caramelo, deve continuar nos remetendo não só aos livros, mas aos livros e aos
projetos.
7. Apropriar os novos espaços necessários para o curso de design como uma oportunidade para
implementação das propostas anteriores.
A implantação do curso de design implicará num significativo aporte de recursos para a escola. A construção
da infra-estrutura necessária para isso será uma preciosa oportinidade para que possamos promover “o
reencontro do edifício com o ensino proposto” pela Professora Regina Meyer.
Por último, não constituindo propriamente uma ação com caráter das anteriores, é urgente a recuperação
da cobertura junto com a qual poderia também ser reduzida a incidência do calor que acompanha a luz.

Observação: a idéia de conectar o museu através de uma articulação por baixo da portaria com o início
da primeira rampa, me foi sugerida pelo Professor Marcos Acayaba numa das inúmeras conversas com as
quais continuo aprendendo como aluno seu que sou desde a década de setenta.
Também a solução construtiva para a cobertura, que foi elaborada em função de sugestões suas a partir de
uma proposta desenhada pelo Professor Eduardo de Jesus Rodrigues.
A solução para as novas oficinas do curso de design foram aqui esboçadas a partir do projeto feito pelo
Professor Arnaldo Martino.
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APRESENTAÇÃO

A produção da arquitetura é uma atividade de caráter coletivo, assim como o projeto. A concepção da
forma do espaço, em que pese o fato de ser atribuição específica da arquitetura, pressupõe inúmeros
intervenientes: desde aqueles diretamente relacionados à própria área de arquitetura, seja no tempo
histórico ou no tempo do projeto, até as outras áreas do conhecimento sem as quais não há
arquitetura, passando por aqueles a quem deve servir.
Este um dos grandes desafios para um aprendizado de projeto conseqüente e condição para uma
arquitetura do ensino e seu espaço. Nesse sentido as proposições apresentadas neste trabalho se
apresentam como um conjunto de idéias que configuram um esboço de programa. Isto pode parecer
que o trabalho deixará de atingir seu objetivo principal que é um projeto e uma arquitetura porém,
como já explicitado ao longo do trabalho, entendemos que qualquer projeto começa pelo projeto. Para
a arquitetura o meio de compreender o problema, levantar as informações, pesquisar o assunto,
formular um programa, aprofundar os conceitos, mas mais importante, garantir a possibilidade da
interlocução com todos os intervenientes é o desenho e o projeto, sempre: desde o início arquitetura.
Dessa maneira são aqui entendidas as idéias colocadas a seguir, como ensaios de projeto, com níveis de
definição (ou escalas) diferenciados em função do histórico do envolvimento com cada assunto ao
longo desta pesquisa. São propostas cujo objetivo, mais do que se apresentar como uma construção
inteira ou acabada, é oferecer suporte para assimilar outras questões do diversificado universo que
compõe a circunstancia onde o ensino de projeto se realiza, criando um contexto para que todos os
intervenientes atuem no sentido de balizar um programa e uma arquitetura. Como o projeto para uma
casa, onde a possibilidade que o primeiro estudo oferece ao futuro morador de se ver vivendo nela
permite identificar com muito mais clareza o seu programa do que a simples descrição de suas
necessidades.
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IDENTIDADE
A FAUUSP têm algumas particularidades que a diferenciam, e que constituem parte de sua identidade e
potencialidade.
1. Ser uma Escola Pública dentro de uma Universidade Pública.
2. O Período Integral da grade curricular
3. A Diversificação do Corpo Docente, definido por uma história profundamente relacionada a própria
formação do pensamento brasileiro sobre a arquitetura e seu ensino, e constituído pelas mais diversas áreas
da arquitetura.
4. A Biblioteca, uma das mais importantes da América Latina, com um acervo não só bibliográfico mas
também arquitetônico, formado por milhares de desenhos de projetos de importantes arquitetos, de
diversos períodos.
5. Os Edifícios que a abrigam e que pela sua qualidade e expressão constituem um inestimável e raro
patrimônio arquitetônico.
6. Os Laboratórios os núcleos e a FUPAM (Fundação para Pesquisa Ambiental) com sua diversificada
e intensa produção de trabalhos e projetos tanto de pesquisa, como de apoio a instituições públicas,
associações e grupos.
Estas as características da FAUUSP que deveriam comparecer não de forma subentendida ou implícita,
mas explicita e concretamente, qualificando cada disciplina, cada atividade, cada decisão que tenha como
objetivo o ensino de projeto.
Escola Pública: um compromisso integral e permanente.
A primeira característica está explicitada de forma clara no primeiro parágrafo que descreve “a missão” da
FAUUSP no seu site:
“A FAU tem por missão formar profissionais arquitetos e urbanistas aptos a responder pelas demandas mais
complexas da Sociedade em relação a matérias de interesse público (...)”
Para o ensino de projeto isto significa estabelecer para cada tarefa, cada conteúdo, cada proposta, qual
a sua inserção nas demandas sociais para o espaço público. Tanto em relação as temáticas abordadas,
elegidas entre aquelas de maior atualidade e significação, como em relação ao seu desenvolvimento, inserido
concretamente no esforço da sociedade para a construção de uma cidade melhor através das instituições
públicas e privadas comprometidas com esse objetivo.
Isto não significa que as temáticas de caráter privado não devam ser abordadas, trata-se de uma ênfase
permanente, na qual sua consideração deve sempre estar subordinada à uma perspectiva de caráter público
e social.
Período Integral: potencial didático ou risco de alheamento
O período integral constitui um potencial didático fundamental para o ensino na FAUUSP, porém essa
condição não tem sido apropriada de forma qualitativa. Atualmente significa simplesmente uma
disponibilidade integral, uma quantidade de horas: oito por dia para a locação das disciplinas e professores
ao longo do curso.
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As oito horas de aula não podem ser consideradas como uma disponibilidade abstrata meramente
quantitativa, disponível para o agendamento das disciplinas e a locação dos professores na estrutura
curricular, mas como um tempo de dedicação do aluno ao seu aprendizado que compreende a totalidade da
sua vivência durante o dia, e que por isso deve ser gerido de forma conseqüente em relação à essa vivência.
Mais do que uma disponibilidade da escola para suas definições curriculares, o período integral pressupõe
uma responsabilidade em relação a integralidade da vivência do aluno enquanto pessoa e cidadão, que no
período integral está imbricada com as definições curriculares: isto pode significar um potencial enorme
para capitalização da vivência do aluno para o aprendizado ou pode também implicar na sua exclusão
daquilo que constitui a formação plena do homem: a própria vida na cidade.
Diversificação do corpo docente: imposição ou oportunidade
A FAUUSP se caracteriza por uma enorme e rica diversificação no que diz respeito a atuação docente, tanto
acadêmica como profissionalmente. A incorporação dessa diversidade na estrutura didática não pode impor
ao aluno um aprofundamento desse universo que não considere globalmente a condição física de realizálo de forma conseqüente de acordo com os tempos disponíveis. Deve sim, significar uma oportunidade
única para que escolhas conseqüentes sejam feitas através do contato direto com o extenso conjunto de
atividades que constituem o universo de atuação dos arquitetos.
Biblioteca: conhecimento / arquitetura
A Biblioteca da FAUUSP é como uma alma para a escola. Sua própria presença física no espaço do edifício
realiza poeticamente essa sua condição, com a ênfase que a poesia e a beleza conferem à nossa percepção
do mundo. Isso deve ser apropriado para qualquer construção que se pretenda para o ensino de projeto
na FAU, uma apropriação direta, determinando temas, métodos e procedimentos. Além do acervo
bibliográfico de 50.000 títulos, a biblioteca tem um acervo crescente de importantes projetos composto
por aproximadamente 400.000 desenhos, que deverão ser abrigados pelo chamado Museu de Arquitetura
que, incorporando a moderna definição de museu como um espaço de ação e não só de exposição, nada
mais é do que aquilo que o caracteriza hoje: uma extensão da própria Biblioteca, cujo acervo, assim como os
livros, constitui para os arquitetos o universo de seu conhecimento e saber e portanto a sua bibliografia.

Os Edifícios
Já se falou aqui (cap. 1/2) da potencialidade da influência dos edifícios da FAUUSP sobre a formação em
projeto dos que neles estudam e da condição de privilegiado referencial de cidade, escala, proporção,
espaço e construção desses edifícios (pg. D6 1º vol.). Trata-se de apropriar isto concretamente para o
aprendizado de projeto. Considerando que a ocupação do espaço é expressão de sua utilização, uma
primeira e permanente lição é levar para o âmbito de todas as disciplinas e trabalhos didáticos, como forma
de revelá-los, o plano para a plena realização de suas atividades no espaço de acordo com o que se pretende
para elas.
A vivência nesses edifícios oferece aos estudantes a condição de uma leitura privilegiada dessas obras,
por isso consideramos que a graduação deveria realizar algumas de suas atividades obrigatórias na Vila
Penteado assim como a pós-graduação na cidade universitária.
Além disso todos nós, alunos e professores, trabalhamos com objetivo primordial de aprender e ensinar
a parte que como arquitetos, nos cabe na tarefa de interpretar as vontades sociais, antever, projetar e
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produzir o ambiente humano construído. Como educadores, sabemos que, para os alunos, o que
ensina, mais do que a instrução que nos cabe dar, são nossas atitudes e para a sociedade, o que impõe
a necessidade do nosso ofício também. Nossa atitude com estes edifícios deve ser exemplar: para os
estudantes, para a sociedade e para nós
Foi criado pela atual diretoria da escola o Grupo Gestor dos Espaços da FAU a quem compete levantar o
conjunto das demandas espaciais, conhecer plenamente a disponibilidade global dos espaços de que
dispomos, planejar a ocupação destes espaços, projetar e construir o que for necessário para isso. Esse
grupo de trabalho, além dos professores a ele vinculados em função de seus compromissos com o
regime de trabalho, conta com uma infra-estrutura administrativa que compreende secretário, estagiários
e dois arquitetos. Atualmente seu vínculo se dá diretamente com a Diretoria, com o setor de compras e
de manutenção. A proposta é de que seu trabalho esteja de alguma forma vinculado ao ensino de
projeto: identificando temas, incorporando estagiários com objetivo explicitamente didático e não só
funcional e colaborando para a compreensão e expressão de cada uma das atividades didáticas que
demandam para si algum tipo de ocupação do espaço, de forma que isso constitua instrumento
permanente de aprendizado.
Laboratórios: ônus e potencialidade
Funcionam atualmente na FAUUSP 18 Laboratórios, 3 Núcleos de Pesquisa, o Pró-salas (que faz projetos
de reforma e ocupação para diversas unidades da USP), a FUPAM (Fundação para a Pesquisa Ambiental,
com diversos projetos em andamento junto a entidades públicas) e o Grupo Gestor dos espaços da
FAU. Essas entidades têm uma extensa e diversificada produção em projetos e pesquisas em arquitetura
que envolvem grande quantidade de professores, estagiários, funcionários, equipamentos e recursos
próprios muitas vezes contribuindo para a escola com material e pessoal. Existe também uma relação com
o ensino na medida em que essas atividades contribuem para a formação dos professores, trazem
temáticas para a graduação e contratam um significativo número de estagiários. Desenvolvem atividades
que demandam uma grande dedicação dos professores paralelamente às suas atividades didáticas. Para
que os laboratórios não signifiquem um ônus para a graduação, ao condensar a energia dos
professores e apartar os melhores alunos do ambiente da graduação propriamente dita, é importante
que a relação dos laboratórios com o ensino e com a graduação seja direta, permanente e global: física
e administrativamente. Para dar forma a plena realização dessa relação, como um compromisso com o
aprendizado na escola pública, apresentamos algumas idéias:
• Todos os contratos seriam amplamente divulgados em um mural físico na entrada da escola e através
de site comum (atualmente três laboratórios tem site) divulgando cada projeto, objetivos, produtos,
partes envolvidas, valores, movimentação financeira, prazos e principalmente as características da
equipe de trabalho a ser constituída.
• Todos os estágios para estudantes de arquitetura seriam exclusivamente para os alunos da FAU,
assim como estes teriam prioridade para funções mais específicas para as quais demonstrassem
proficiência.
• Todas as contratações se encerrariam juntamente com o projeto que as determinou abrindo novas
oportunidades.
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• Com uma ampla divulgação de cada demanda, todos os alunos teriam a mesma oportunidade para
preenchimento dos estágios de acordo com as exigências de cada projeto. Além de atender as
demandas técnicas específicas de cada projeto, o gerenciamento desses estágios poderia ser feito
também com base nas demandas didáticas e pedagógicas do curso como um todo e dos alunos
caso a caso, através da Comissão de Graduação ou outra instância comprometida com a graduação e
que não implicasse numa burocracia adicional
• Os próprios estágios nesses laboratórios, núcleos e contratos via FUPAM poderiam alternativamente
fazer parte da estrutura didática constituindo além disso uma opção e um contraponto em relação
aos estágios do mercado.
• Por fim, cada projeto contemplaria uma proposta para seu rebatimento didático na graduação, como
já ocorre em alguns casos, através de disciplinas optativas ou mesmo obrigatórias, temas com bases
de trabalho, oficinas de projeto abertas nos estúdios e outras.
As demandas colocadas para esses laboratórios vêm de prefeituras, órgãos e empresas públicas,
instituições culturais e órgãos de fomento a pesquisa configurando em maior ou menor grau
relações concretas com os processos de produção da cidade. A participação concreta dessa produção
no processo de graduação dos alunos da FAUUSP conferiria um significado mais profundo às
divulgações, debates, publicações e exposições que em geral decorrem dessas atividades depois de
concluídas.
É a possibilidade real da presença da cidade no âmbito da graduação e vice-versa.
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ALGUMAS BASES
Redução da carga horária: uma exigência inadiável e irrefutável
Como já relatado, a carga horária oficial da FAUUSP para realização do curso em cinco anos supera em
alguns momentos o máximo determinado pela legislação para o trabalhador brasileiro, com 50hs
semanais no terceiro semestre do curso e média de 40,4 hs semanais (excluído o último semestre que é
exclusivo para o TFG).
A proposição de uma redução de 10% da carga horária nas disciplinas de todos os departamentos seria
um primeiro passo significativo mas ainda está aquém daquilo que é preconizado pela Comissão de
Especialistas (Prof. Elvan Silva - UFRGS, Prof. Itamar Kalil - UFBa, Prof. Maria Amalia Amarante de Almeida
Magalhães - UFRJ, Prof. Roberto Py Gomes da Silveira - UFRGS e Prof. Sylvia Ficher - UnB) de Ensino de
Arquitetura e Urbanismo da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação no documento
“PERFIS DA ÁREA & PADRÕES DE QUALIDADE - Expansão, Reconhecimento e Verificação Periódica dos
Cursos de Arquitetura e Urbanismo” que precede a portaria 1.770/94 que dispõe sobre os cursos de
arquitetura:
“É fundamental impedir que cursos que indicam prazos de cinco anos para integralização,
apresentem como tempo médio de permanência dos alunos seis e sete anos, debitando o
ônus da falta de condições de espaços, horários, equipamentos, professores, funcionários,
títulos e periódicos, atividades de pesquisa e extensão e políticas de capacitação, no
desempenho dos estudantes.”
Currículos excessivamente extensos, cargas horárias totais dos cursos que obrigam
muitas vezes o estudante a matricular-se em disciplinas que ocupam freqüentemente
patamares superiores a 40 horas-aula semanais, impedem um desenvolvimento
adequado dos estudos e acabam por prolongar desnecessariamente a permanência dos
alunos no curso.” (grifo do próprio texto)
Mais a frente:
“Recomenda-se que os currículos plenos, ao distribuir suas cargas horárias e número de
créditos, não ultrapassem o patamar de 24 hs por semana em qualquer período (semestral ou
anual), a fim de que os alunos possam dispor de tempo livre para seus estudos. Aquelas
instituições que mantiverem cargas horárias maiores do que 24h, devem expor as razões de tal
fato e apresentar as condições de oferecimento e integralização de seus cursos. Sobrecargas
maiores de 30h não serão admitidas.”
Também fica aquém do sugerido para o art. 12 do Parecer CNE 112/05, pelo XXIX Conselho Superior
de Arquitetura da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo:
“Art. 12 - A carga horária mínima do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo é de
3.600 horas, exclusivamente destinadas ao desenvolvimento dos conteúdos essenciais,
devendo ser integralizada no prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
§ 1° - No caso de curso com funcionamento noturno a duração mínima é de seis anos.
§ 2° - Em qualquer caso, a carga horária semanal destinada às atividades curriculares
não excederá as 30 (trinta) horas.”
Como vimos em Reflexão / Tempo, a carga horária é excessiva mesmo se levarmos em conta o fato de o
curso ser de período integral. A resolução 3.895/91 da Comissão de Graduação da USP dispõe que
“..para efeito das determinações do Conselho Federal de Educação os Créditos Trabalho (1 crédito =
30hs de trabalho fora da aula) e os Créditos Aula (1 crédito = 15 horas de aula) são computados da
mesma forma”. Considerando-se assim, tanto os créditos aula como trabalho e excluindo o TFG, para o
percurso sugerido são 40,4 horas na média por semana, o que equivale a mais de oito horas por dia
nos cinco dias da semana em todos os semestres do curso, e se consideradas as horas adicionais
necessárias para as tarefas fora das disciplinas que não têm crédito trabalho previsto, a média é de 46,7
horas por semana que equivale a nove horas e meia por dia, durante os cinco dias da semana em todos
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os semestres do curso. Isto resulta: numa queda sistemática dos que conseguem realizar o curso no período
de 5 anos sugerido (em 2004 foram 8 alunos); na dificuldade do aproveitamento integral do curso pelos
alunos que utilizam dos mais variados expedientes para dar conta dessa carga; em prejuízo para a vivência
plena do aluno que é a garantia de sua inserção conseqüente na escola; em um ritmo extremamente
estafante, principalmente no final do período letivo. Mesmo se considerarmos somente as aulas (sem as
horas necessárias para realizar os créditos trabalho) e também excluindo o TFG (que se pretende uma
atividade exclusiva) o curso totaliza 300 créditos que para os 9 semestres equivalem em média a 33,4hs/
semana ou 6,7hs de aula efetiva por dia na média, sendo que no primeiro e no terceiro anos é de 40hs.
Projeto de arqui tetura: a unidade do aprendizado em projeto
Como já explicitado anteriormente, consideramos que o determinante básico do aprendizado é o que
o aluno produz. Para o aprendizado de projeto o que o aluno deve produzir são projetos. Dessa forma,
podemos experimentar a hipótese de que a estrutura do curso de projeto seja determinada com base nos
projetos que o aluno deve fazer ao longo do curso: quantidade e tipos.
A base e a unidade do aprendizado de projeto seria o projeto e não a disciplina. Para isto ser possível é
importante que cada área de projeto defina aqueles conteúdos teóricos de seus cursos que podem ser
ministrados na forma de aulas convencionais em tempos diferentes da produção do próprio projeto para
que isso seja feito no âmbito das disciplinas teóricas de Tecnologia e História. Isto já ocorre parcialmente no
caso de projeto de edificações com construção, estrutura e conforto ambiental, mas não ocorre no caso de
planejamento por exemplo com as técnicas de geoprocessamento, métodos e técnicas de planejamento,
sistemas de produção do espaço da cidade, legislação urbanística, etc.; ou no caso de desenho industrial
com os materiais e técnicas de execução de modelos, etc.
Projeto: produto concreto / universalidade
Além de tudo aquilo que é um consenso do que deva ser um projeto como proposição e intenção para
o futuro, para que seja possível considerá-lo como a base do aprendizado e da avaliação em projeto, é
importante destacar, mesmo parecendo óbvio, sua condição de um produto objetivo e concreto, exterior
ao indivíduo cuja compreensão plena seja universal (na acepção do dicionário Houaiss: “passível de ser
exercido ou aproveitado por todos os homens ou por um grupo destes.”).
O projeto de arquitetura como atribuição dos três departamentos.
Para que se possa determinar de forma plena os projetos a serem realizados, livre das circunscrições
departamentais, vale destacar que o no âmbito curricular o aluno já faz projetos não só nas disciplinas
do departamento de projeto mas também em algumas de Tecnologia e mesmo de História. Isto poderia
ser assumido não só como uma atribuição exclusiva da disciplina mas do curso como um todo, inclusive
com a colaboração do departamento de projeto. O inverso também é possível e desejável: projetos com
atividades onde os conteúdos do departamento de história e tecnologia poderiam ser contemplados
trariam esses departamentos para seu planejamento na implementação global do curso ampliando os
tempos, tanto para o projeto como para o conhecimento da teoria. Essa colaboração poderia contribuir
também para definição de critérios para a seleção dos exemplos de projetos que são utilizados como
suporte para o aprendizado da técnica de forma a garantir que não sendo uma escolha indiferente, a
arquitetura não se apresente como um pretexto para a técnica. Como uma esponja, o aluno aprende
com tudo: maus exemplos ensinam mal. Essa atribuição conjunta poderia contribuir também para que
o olhar para a arquitetura necessário para o conhecimento histórico se dê pelo projeto ou obra através de
sua representação global e não por imagens fragmentárias.
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Unidade e Modulação
Numa primeira aproximação, considerando os tempos das disciplinas atuais, a prática didática no estúdio,
os próprios programas das disciplinas e mesmo a prática no escritório, e sendo o projeto a unidade de
medida, sugerimos que sua modulação para construção do curso seja o tempo de produção de um projeto:
90 horas de trabalho num período de 2 meses o que equivale a 4 créditos aula (60hs), que passaremos a
denominar crédito ateliê, mais 1 crédito trabalho (30hs): isso equivale ainda a 4 horas por dia de estúdio, 2
dias por semana, em um período de 2 meses, o que estabelece uma modulação ou um ciclo bimestral.
Para as disciplinas de história e tecnologia o módulo mínimo seria o atual: 2 créditos aula equivalentes a 1
aula de duas horas por semana durante todo o semestre.
Como na arquitetura, trata-se de uma modulação mais programática do que construtiva, mas do espaço
do que da matéria, o que nos permite rompê-la quando necessário para, com critérios determinados pela
sua própria lógica interna, flexibilizar a estrutura criando múltiplos e submúltiplos, atributos diferenciados e
variações conforme as demandas das complexas circunstâncias em que se da o aprendizado. Considerando
a unidade e o módulo propostos como um projeto concentrado, poderíamos adotar para um trabalho que
demande um amadurecimento prolongado um projeto expandido, onde seu tempo seria o mesmo porém
realizado em um período dobrado de dois bimestres
com um dia de estúdio por semana coincidindo com o ciclo das disciplinas ou mesmo mais intenso com um
mês e quatro dias por semana como já ocorre as vezes na pós graduação.
39 projetos: o portfólio de um aprendizado
Parte-se da idéia já explicitada de que ingressar na universidade deve ser considerado para efeito de
balizamento dos métodos e trabalhos como um ingresso real do estudante nos processos de produção
da cidade; que tudo o que o aluno fizer desde o início já constitui o seu currículo como arquiteto; e que
também desde o início o que forma é o projeto na sua acepção plena, sem recortes didáticos, abordagens
gramaticais ou simulações.
A esse propósito incorporo como uma invocação desta tese o apelo do professor João Batista Vilanova Artigas
reproduzido no “Caderno dos Riscos Originais: projeto do edifício da FAUUSP na Cidade Universitária” (São
Paulo; FAUUSP, dez. 1998):

“Apelo a alguns professores!
Não se deve tratar o 1º. ano como ‘os meninos’ que não sabem nada, ‘coitados’ e para os quais é
preciso dar um curso especial de ‘introdução à complexidade inextricável da ‘criação arquitetônica’!
História da arte de Flávio Motta prova que eles são, já de saída os estudantes de arquitetura capazes,
como todos os outros, de começar o curso em ‘qualquer’ nível.
Afinal, projetar uma casa ou uma escola não deve ser um grande mistério. Eles estudaram em escolas
e vivem em casas. Também habitam uma cidade - sobre a qual todo o mundo dá palpite. Calouro
também pode!
Há no Departamento de Projeto (pelo menos) uma corrente de idéias desse tipo“.
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Numa segunda aproximação propomos que o aprendizado de projeto na graduação da FAUUSP se realize
pela produção de 39 projetos que constituirão ao final do curso um portfólio do aluno, físico e
digital, em papel e em CD, semelhante ao apresentado ao final do capítulo 1.1. e construído ao longo de seu
percurso, apresentando-se desde o primeiro projeto como um produto acabado que pode ser consultado
sempre que necessário para um permanente acompanhamento do aprendizado ao longo do curso.
Poderiam compor este Portfólio, como apresentado no capítulo citado, com critérios objetivos de formatação,
todos os trabalhos produzidos nas disciplinas dos outros departamentos e também aqueles produzidos fora
do âmbito curricular. Este produto, além de impor aos trabalhos um caráter de permanência que certamente
implicaria num esforço mais conseqüente na sua produção, permitiria de uma visada, compreender o aluno
e seu percurso a qualquer momento.
Este número não é aleatório nem cabalístico, mas definido com base na estrutura curricular atual, nos
programas das disciplinas e na nossa experiência didática na FAU, correspondendo a uma estrutura curricular
que reduz em aproximadamente 10% a carga horária atual.
O aprendizado de projeto se realizaria através da produção de 39 projetos em duas etapas:
A primeira etapa compreendendo 26 projetos obrigatórios e seqüenciais que podem ser realizados nos
primeiros dois anos e meio do curso:
No âmbito do Departamento de Projetos:
4 Projetos de Edificações
4 Projetos de Planejamento
4 Projetos de Paisagismo
4 Projetos de Programação Visual
4 Projetos de Desenho Industrial
No âmbito do Departamento de Tecnologia:
4 Projetos com ênfase tecnológica, desenvolvidos especificamente para exercitar conteúdos ministrados na
disciplina final de cada seqüência e na de Infra Estrutura Urbana.
No âmbito do Departamento de História:
2 Projetos: um cuja formalização teria como objetivo afirmar conceitos de espaço e cidade historicamente
determinados, como forma de aprofundar o conhecimento desses conceitos, outro seria um suporte para o
aprendizado das Técnicas Retrospectivas.
A segunda etapa, compreendendo 13 projetos de livre escolha dos alunos, todos realizados no âmbito do
departamento de projeto. Seriam projetos cujas temáticas em todas as áreas não se repetiriam no período
de 5 semestres correspondentes ao percurso mínimo necessário para realização dos 13 projetos.
Assim a cada bimestre os alunos teriam para sua livre escolha o universo integral de todos os projetos
oferecidos. Pode parecer muito, porém se considerarmos que as temáticas correspondem aos próprios
programas arquitetônicos necessários para a realização da vida humana nas cidades brasileiras, esse universo
é infinito e está explícito no nosso dia-dia.
Sendo optativos, a demanda diferenciada pelos projetos desta segunda etapa pode ser gerenciada a
partir de uma pré-matrícula que identifique a quantidade de alunos em cada projeto para balizar a
locação definitiva dos professores. Todas as opções devem assim ser viabilizadas para que se constituam
em opções reais, sem os atuais limites de vagas cujo critério de preenchimento são as melhores notas:
somos visceralmente contra este critério perverso, primeiro porque os alunos com as piores notas são
justamente aqueles que precisam de maior apoio da escola para superar suas dificuldades; segundo
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porque transforma o que deveria ser uma referencia de qualidade para o conjunto dos alunos em uma
meta didática a alcançar, para conquista de privilégios garantidos burocraticamente; terceiro porque
estabelece uma disputa entre os alunos implicando por vezes num mal estar entre eles altamente
prejudicial para o aprendizado: e por último porque determina, ao impor mais uma barreira, a existência
de alunos de segunda categoria, para os quais fica cada vez mais difícil superar suas deficiências ao
dificultar o exercício da responsabilidade que a escolha implica: estar ali por que quer.
Some-se a isso o fato de que atualmente as opções em projeto se limitam a dois semestres e a
complexidade de questões que definem as escolhas é tão diversificada que o conteúdo da disciplina
acaba importando menos: disciplinas de um dia de aula por semana com 7 créditos e outras com o
dobro de aulas e apenas dois créditos a mais, o que coloca o risco de que a escolha priorize o
cumprimento dos créditos ao invés do aprendizado do conteúdo; a quantidade de créditos exigidos
(32) e o número de créditos das disciplinas (7 e 9) que impõem uma única alternativa para que não haja
créditos a mais ou a menos (2X7 e 2X9) o que faz, por exemplo, um aluno que tenha cumprido 25
créditos (2X9 e 1X7) deixe de optar por uma disciplina de seu interesse que tenha 2 dias de aula por
outra qualquer de 1 dia apenas que é o mínimo para que ele feche os créditos necessários; disciplinas
da mesma área que se repetem ano a ano impedindo o aluno de aprofundar uma área de sua escolha
ao ficar sem opção para ela de um ano para o outro; o reduzido número de disciplinas oferecidas; o
desequilíbrio no oferecimento de optativas entre o primeiro e segundo (muito maior) semestres, a
prioridade dada aos alunos mais antigos e, o pior, o critério do melhor rendimento.
Ampliar e desde o início oferecer condições para que o aluno seja sujeito de seu percurso é
fundamental para o aprendizado.
Consideramos inclusive, que em certas situações do curso as demandas didáticas que o aluno estabelece
para si mesmo podem se colocar como parte do próprio programa do projeto a ser realizado, para o
qual ele estabeleceria os níveis de aprofundamento do projeto, ou mesmo sua a própria especificidade
de acordo com seu interesse para o aprendizado. Isso poderia ocorrer tranquilamente dentro de um
contexto de projeto urbano por exemplo, onde o programa a ser resolvido fosse definido não somente
pelas demandas do problema apresentado mas pela visão do aluno sobre o problema e suas
necessidades em relação ao seu próprio aprendizado.
Não seria esta uma forma de incorporar no trabalho acadêmico as circunstancias da realidade através da
própria vivencia do aluno na cidade, transcendendo a simulação e oferecendo ao ele a oportunidade de
exercitar a arquitetura de forma mais plena e verdadeira por se imbricar com a própria vida através dele
mesmo?
Os projetos realizados no âmbito dos departamentos de história e tecnologia poderiam se inserir na
própria grade das respectivas disciplinas como ocorre atualmente. Para aqueles realizados no âmbito do
departamento de projeto, sendo o projeto a unidade de aprendizado com ciclo bimestral e a estrutura
da universidade semestral (dois bimestres), o aluno faria suas definições já no início do semestre
matriculando-se nas duas disciplinas que corresponderiam aos projetos realizados naquele quadrimestre
sendo no máximo 4.
A locação das áreas de projeto ao longo da semana deve considerar as oito horas mínimas de aula que
cada professor deve ministrar e que corresponde à dois dias. Em função do interesse comum em relação
ao ensino e às pesquisas seria desejável que todos os professores de uma mesma área estivessem
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alocados nos mesmos dias, porém isso seria muito limitante para a flexibilidade pretendida.
Consideramos porém que essa coincidência deveria ocorrer pelo menos uma vez por semana, dessa
forma os projetos de cada área ocorreriam em três dias da semana um deles coincidente para todos os
professores de uma mesma área.
Atualmente a maioria das disciplinas de projeto são de dois dias por semana consecutivos. O que se
verifica é que não há tempo suficiente para um amadurecimento do projeto que permita o aluno trazer
novos elementos já no dia seguinte. Seria interessante que os dois dias de projeto em princípio não
fossem consecutivos. O desenho dessa distribuição sugere identidades possíveis na coincidência
organizada das áreas em alguns dias, (projeto e programação visual, projeto e planejamento,
programação visual e desenho industrial, etc) na qual projetos comuns poderiam ser propostos (as
linhas são os dias da semana):

A busca nesse desenho de uma harmonia entre cheios e vazios que organizasse a diferença entre o
numero de dias da semana disponíveis para todas as áreas (5X5=25), o número de dias que cada área
deve estar presente durante a semana realizando seus projetos (5X3=15) e o desejo por uma alternância
dos dias de cada área (dia sim dia não) sugere uma oportunidade semanal para encaminhamentos
institucionais comuns e a possibilidade de colaboração conjunta de professores de quaisquer áreas para
os projetos dos alunos, pois a ocupação do tempo oferece duas possibilidades para uma relação
equilibrada entre cheios e vazios: 11 ou 13 dias ocupados, existe porém uma diferença de dois dias
entre a disponibilidade da segunda hipótese e a necessidade de todas as áreas (dois dias) cuja inserção
indicou a interessante possibilidade de que em um dia definido da semana professores de todas as
áreas estejam presentes:

Essas coincidências poderiam significar a possibilidade de incorporar para duas ou três áreas a
importante experiência da disciplina AUP 608 do primeiro ano, na qual professores de todas as áreas
atuam conjuntamente, com a vantagem de que mesmo não sendo de todas as áreas estariam juntos
nos mesmos dias.
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Essas coincidências poderiam significar a possibilidade de incorporar para duas ou três áreas a importante
experiência da disciplina AUP 608 do primeiro ano, na qual professores de todas as áreas estariam juntos
nos mesmos dias. Sempre um dia ficaria livre a tarde seja para aquilo que o aluno quiser, seja para a
realização com critérios rigorosos de atividades de recuperação para os projetos insuficientes realizados no
bimestre anterior.
A possibilidade de gerir o tempo: um aprendizado para o projeto
O tempo livre entre as oito horas de aula, ainda que pequeno, é o que sobra de acordo com a implementação
dos créditos feita por cada departamento para o qual atualmente parece não haver critério, como se pode
verificar nas duas planilhas constantes da “Seqüência Sintética por Departamento Sugerida”
Tem que haver uma harmonia do tempo do aluno no espaço da estrutura curricular, seja esta qual for. Essa
harmonia pressupõe: no mínimo uma compatibilidade com o tempo integral do aluno independente do
fato de constituir carga horária didática; e no máximo a consideração e a incorporação dessa condição na
construção de uma didática para o ensino de projeto. Para a escola, considerar é uma responsabilidade e
incorporar é dar a liberdade ao aluno de poder fazê-lo.
É como se, ao elaborar uma estrutura curricular de período integral, invertêssemos o raciocínio: ao invés de
construí-la somente organizando seus tempos e conteúdos pela sua coerência interna, a estruturássemos
também pela forma como estes tempos e conteúdos configuram o que está fora dele que é a própria
vivência do aluno na cidade. É como se o determinante da configuração curricular não fosse o tempo das
disciplinas mas o tempo que sobra das disciplinas. Como na arquitetura: o cheio constrói o vazio, e é este
o que importa.

Uma hipótese é adotar como a maior carga de aulas aquela determinada pela grade atual para o primeiro
semestre, onde existe um meio período livre. A partir daí o tempo livre seria crescente conforme a característica
dos conteúdos de cada departamento (p.ex.: Tecnologia e História mais concentradas no início, projeto
homogeneamente distribuído na primeira metade, diminuindo um pouco para depois aumentar no final,
etc..), e também de forma a dar condições para incorporar os diferentes níveis de envolvimento do aluno
com as atividades de sua vivência na cidade em função do seu percurso pela escola.
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Um estudo para a locação bimestral dos projetos de cada área:

Programa
As disciplinas da FAUUSP em todas as áreas apresentam uma diversidade e um aprofundamento que nos
permite para esta primeira aproximação considerá-las com seus conteúdos atuais, como o programa para
um projeto.
Proporção
Também como uma premissa inicial, podemos adotar as proporções dos créditos contidas no atual programa
para projeto, tecnologia e história: respectivamente 5:3:1.
Assim: considerando-se somente os créditos aula que exigem a presença do aluno na escola; excluindos e o
TFG que além de ser uma atribuição de toda a escola, segundo a portaria 1.770/94 não é considerado uma
disciplina; adotando-se o conceito de projeto como unidade didática do departamento de projetos sendo
20 obrigatórios e 13 de livre escolha; distribuindo o tempo livre conforme o croquis acima no qual o aluno
teria a possibilidade de dispô-lo de forma crescente de maneira que a partir do quarto ano ele pudesse
dispor de meio período todos os dias; teríamos o eguinte resultado na carga horária de aulas:
					

Carga horária atual

carga horária

proposta redução

DISCIPL. DE HISTÓRIA 			

810 hs 		

720 hs 		

11%

DISCIPL. DE TECNOLOGIA 		

1.410 hs

1.230 hs 		

13%

DISCIPL. DE PROJETO 			

2.310 hs

1.980 hs 		

14%

No total, incorporando-se o TFG no cálculo e também os créditos trabalho, neste ensaio de redução da
carga horária, esta passaria dos atuais 5.730 créditos para 5.340. Uma possibilidade de distribuição
desses créditos, de acordo com os critérios descritos acima seria para cada departamento a seguinte:
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NOME

CÓD.

qtid. Grupo

GRUPO

TIPO

qtidqde TIPO

qtidade Depto.

1
2
3

3 OPTATIVAS

AUH 0XXY Optativa 1
AUH 0XXY Optativa 2
AUH 0XXY Optativa 3
obs. Y = ímpar
total

2
adotd.
4 créd. 2 créd. 2 créd.
4 créd. 2 créd. 2 créd.
4 créd. 2 créd.
2 créd.
8 créd. 8 créd. 8 créd.

1

Alternativas
3

História da Arquitetura e Estética do Projeto
1 AUH 0150 Historia e Teoria da Arquitetura 1
2 AUH 0152 Historia e Teoria da Arquitetura 2
3 AUH 0154 Historia e Teoria da Arquitetura 3
4 AUH 0156 Historia e Teoria da Arquitetura 4
Urbanização
1 AUH 0236 Estudos da Urbanização I
2 AUH 0238 Estudos de urbanização II
3 AUH 0240 História do Urbanismo Contemporaneo
História da Arte
1 AUH 0308 História da Arte 1
2 AUH 0310 História da Arte 2
História da Técnica
1 AUH 0412 Técnicas Retrospectivas - Estudo e Preserv.de Bens Cult.
Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo
1 AUH 0514 Fundamentos Sociais da Arquit. e do Urbanismo 1
2 AUH 0516 Fundamentos Sociais da Arquit. e do Urbanismo 2

12 OBRIGATÓRIAS

15 DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E ESTÉTICA DO PROJETO

2
2
4

4
2

4

4
2

4
4
2

4
4
4
2

8

6

4

6

10

0
0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

14
0
0
0
0

0

40

aula

0

cred.Trab

48

2
2
4

4
2

4

4
2

4
4
2

4
4
4
2

total

8

6

4

6

10

14

40

48

2
2
4

4
2

4

4
2

4
4
4

4
4
4
2

aula

8

6

4

6

12

14

42

50

0
0
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

cred.Trab

4
2

4

4
2

4
4
4

4
4
4
2

2
2
4

0 8

0

0

0

0

0

0

0

total

6

4

6

12

14

42

50

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

3

2

1

2

3

4

12

15

adic.(*)

Qtid. FAU

3
3
5

5
3

5

5
3

5
5
5

5
5
5
3

TEMPO / SEMANA (hs.)
da estrutura
real

total

11

8

5

8

15

18

54

65

30
30
60

120

210
60
60
60
30
150
60
60
30
90
60
30
60
60
90
60
30

45
45
75

165

270
75
75
75
45
225
75
75
75
120
75
45
75
75
120
75
45

810

600

Carga Horária
da estrutura

975

Carga horária
Real

720

Período./dia
manhã tarde

4a

9ºsem.

8° sem.

7° sem.

6a
2° sem.

6a
3° sem.

5° sem.

4° sem. 6a

6a

6a
1° sem.

4a
6° sem.

6a
7° sem.

4a

4a
6° sem.

5° sem.

4a
2° sem.

4° sem.

4a
1° sem.

08:00/10:00

CRÉDITOS

Semest. Suger.

(*) Hora adicional para as disciplinas sem crédito trabalho

10:00/12:00

66 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA USP - DISCIPLINAS

14:00/16:00
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NOME

CÓD.

qtid. Grupo

GRUPO

TIPO

qtidqde TIPO

qtidade Depto.

2

Calculo para Arquitetura

2 OPTATIVAS
1 AUT XXY
2 AUT XXY

Optativa 1
Optativa 2

4
4

2
2
2
2
4
2

2
2
2
2
4

4
4
2
2
4
4

2
2
4
4
4
4
2
4

Geometria Descritiva
Topografia
Instalações e Equipamentos Hidráulicos
Mecânica dos Solos e Fundações
Resistencia dos materiais e estabil. das construções
Sistemas Estruturais 1
Sistemas Estruturais 2
Estruturas de Concreto Armado

19 FAU (OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS)
17 FAU (OBRIGATÓRIAS)
Construção
1 AUT 0182 Construção do Edificio 1
2 AUT 0184 Construção do Edificio 2
3 AUT 0186 Construção do Edificio 3
4 AUT 0188 Construção do Edificio 4
5 AUT 0190 Construção do Edificio 5
6 AUT 0192 Infra Estrutura Urbana e Meio Ambiente
Conforto Ambiental
1 AUT 0258 Conforto Ambiental 1 Fundamentos/Ergonomia
2 AUT 0262 Conforto Ambiental 2 Iluminação
3 AUT 0264 Conforto Ambiental 3 Térmica
4 AUT 0266 Conforto Ambiental 4 Acústica
5 AUT 0268 Conforto Ambiental 5 integradas
Metodologia
1 AUT 0510 Geometria Aplicada a Produção Arquitetonica
2 AUT 0512 Desenho Arquitetônico
3 AUT 0514 Computação Gráfica
4 AUT 0516 Estatística Aplicada
5 AUT 0518 Projeto dos Custos
6 AUT 0520 Prática Profissional e Organização do Trabalho

10 OUTRAS
Politécnica
1 PCC 0201
2 PTR 0101
3 PHD 0313
5 PEF 0522
6 PEF 0601
7 PEF 0602
8 PEF 0604
9 PEF 0605
Matemática
10 MAT 0132

27 OBRIGATÓRIAS

29 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

8

14

12

54
46
20

0
0

0
0
2
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1

0

0

2

5

9
9
2

0

28
0
0
0
0
0
0
0
0

9

74

aula

9

cred.Trab

82

4
4

2
2
4
2
5
2

3
3
3
3
5

4
5
2
2
4
5

2

2
4
4
4
4
4
2
4

total

8

17

17

64
56
22

30

86

94

4
4

2
2
2
2
4
2

2
2
2
2
4

4
4
2
2
4
4

20

8

14

12

60
52

2

2
2
4
4
4
4
2
4

80
28

aula

88

0
0

0
0
4
0
0
0

2
2
2
2
2

0
0
0
0
2
2

0

0
0
0
0
0
0
0
0

cred.Trab

0

4

10

14
14
4

0

18

18

4
4

2
2
6
2
4
2

4
4
4
4
6

4
4
2
2
6
6

2

2
2
4
4
4
4
2
4

8

18

22

74
66
24

28

98

106

total

1
1

1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0

1

1
1
1
1
1
1
1
1

TEMPO / SEMANA( hs)
da estrutura
real
total

2

5

0

11
9
4

9

5
5

3
3
6
3
5
3

4
4
4
4
6

5
5
3
3
6
6

3

3
3
5
5
5
5
3
5

10

23

22

83
73
28

37

18 110

20 120

adic.(*)

CRÉDITOS

120
60
60

30
30
90
30
60
30

270

60
60
60
60
90

330

60
60
30
30
90
90

1.080
960
360

30

30
30
60
60
60
60
30
60

150
75
75

45
45
90
45
75
45

345

60
60
60
60
90

330

75
75
45
45
90
90

1.245
1.095
420

45

45
45
75
75
75
75
45
75

555

1.650

420

1.800

1.380

Carga Horária
da estrutura

1.500

Carga horária
Real

Qtid. FAU
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Agenda de Trabalhos
A própria programação semestral do curso em todos os departamentos poderia ser estruturada tendo
como referência não só os conteúdos e os tempos específicos de cada disciplina mas o conjunto de
produtos que o aluno deve fazer e as datas em que cada um deve ser apresentado: uma agenda de
trabalhos organizada e viável. Além disso, toda a solicitação aos alunos por qualquer disciplina, de uma
tarefa que gere um produto deveria apresentar pelo menos um exemplo concreto do produto solicitado,
ou mais de um como forma de não padronizar a produção, o que seria facilmente prevenido também
com a clareza da descrição do que está se solicitando.
Bibliografia mínima: arte e arquitetura como bibliografia; projeto, obra e leitura.
Assim como a quantidade mínima de projetos a serem realizados seria estabelecida, deveria haver
também uma bibliografia mínima cuja leitura seria obrigatória e viável ao longo do curso, e que seria
destacada dos mais de mil títulos que constituem a bibliografia proposta pelos programas das disciplinas
atualmente(relação completa no CD).
Mas mais importante, poderíamos dizer fundamental, é a inserção dos projetos e obras de arquitetura
na bibliografia do curso, também com a definição de um conjunto mínimo cujo conhecimento seria
obrigatório e realizado através da leitura dos elementos gráficos mínimos que permitem a compreensão
integral de uma obra arquitetônica. Dentre essas, algumas poderiam ter seu conhecimento
complementado pela leitura constituída pela visita à obra real. Evidentemente que desse rol deveriam
fazer parte, além dos produtos do planejamento urbano, do desenho industrial e da programação
visual, aqueles produzidos pela atividade artística de qualquer tipo cujo conhecimento se considere
importante para a construção de um pensamento sobre a arquitetura. A forma de demonstração pelo
aluno dessas leituras mínimas poderia ser objeto de uma interessante

elaboração conjunta de todas as disciplinas. É surpreendentemente pequeno o número de alunos que
declaram ter tido a oportunidade de ter em mãos e ver um projeto inteiro na forma como ele foi
produzido profissionalmente em qualquer nível e de qualquer época, com um destaque importante:
mesmo aqueles que já cumpriram estágio.
Não seria a dificuldade imposta pela universidade, para não dizer impossibilidade, do projeto de
arquitetura se apresentar como produção acadêmica legítima como crédito ou tese, um indutor dessa
falta de oportunidade?

Tutoria: do aluno e do professor
É fundamental que cada professor da escola tenha a condição de olhar permanentemente para o
ensino de arquitetura como um todo, de modo a situar a contribuição de seu trabalho nesse processo.
Considerando que o aluno é a única instância que realiza o que é o ensino na escola de forma
totalizadora, a instituição de uma tutoria na qual todo aluno estaria vinculado a um professor que
acompanharia toda a sua trajetória ao longo do curso, instituiria naturalmente essa condição: é como
disséssemos que quem devesse ser tutorado são os professores. De qualquer forma não seria um
acompanhamento que impusesse um caminho, mas simplesmente que tomasse ciência dele e oferecesse
a oportunidade de um aconselhamento nas situações mais difíceis do curso.
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Isto significaria uma média de 6 alunos por professor que distribuídos proporcionalmente aos regimes
de trabalho não ultrapassariam 8.
Professores
Em função da grande quantidade de aposentadorias e do congelamento das contratações de
professores em toda a Universidade de São Paulo nos últimos anos, a relação professor aluno está
muito aquém da exigida pela portaria 1.770/94 do MEC que é de 30 alunos por professor para as
disciplinas teóricas e 15 para as disciplinas práticas. Na FAUUSP, para as disciplinas de projeto a relação
usual é de 35 a 40 alunos por professor não sendo incomum esse número chegar a 50 ou mais.
Porém há como melhorar essa condição. Se adotarmos uma relação intermediária de 22 alunos por
professor nas disciplinas práticas de projeto, de 30 nas de tecnologia (que sendo teóricas também
desenvolvem atividades práticas porém em menor escala do que nas propriamente práticas), e 38 nas de
história (eminentemente teóricas); duas disciplinas optativas por grupo de disciplina nas quais os alunos
se distribuem; e a media histórica de 10 disciplinas por departamento na pós graduação (cuja grade
deveria ser estruturada com base na graduação e não o inverso), a demanda de horas/aula-professor
atualmente seria a seguinte:
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HISTÓRIA
TECNOLOGIA
PROJETO

Primeiro Semestre
TIPO DE
ALUNOS
DISCIPLINA
Obrigat. de 4 hs
150
Obrigat. de 2 hs
150
Optativa de 4 hs
30
Optativa de 2 hs
30
Pós Graduação
20
TOTAL

PROFS.
1/38alunos
4
4
1
1
1

Tempo de
AULA(hs)
4
2
4
2
4

Horas aula
PROFESSOR
16
8
4
2
4

QTD.
DISC.
4
6
6
7
5

TOTAL/semestre
hs/aula-prof.
1o.
2o.
64
48
24
14
20
170

Segundo Semestre
TIPO DE
ALUNOS
DISCIPLINA
Obrigat. de 4 hs
150
Obrigat. de 2 hs
150
Optativa de 4 hs
30
Optativa de 2 hs
30
20
Pós Graduação
TOTAL

PROFS.
1/38alunos
4
4
1
1
1

Tempo de
AULA(hs)
4
2
4
2
4

Horas aula
PROFESSOR
16
8
4
2
4

QTD.
DISC.
4
4
7
6
5

TOTAL/semestre
hs/aula-prof.
1o.
2o.
64
32
28
12
20
156

Primeiro Semestre
TIPO DE
ALUNOS
DISCIPLINA
Obrigat. de 4 hs
150
Obrigat. de 2 hs
150
Optativa de 4 hs
30
Pós Graduação
20
TOTAL

PROFS.
1/30alunos
5
5
1
1

Tempo de
AULA(hs)
4
2
4
4

Horas aula
PROFESSOR
20
10
4
4

QTD.
DISC.
4
6
6
5

TOTAL/semestre
hs/aula-prof.
1o.
2o.
80
60
24
20
184

Segundo Semestre
TIPO DE
ALUNOS
DISCIPLINA
Obrigat. de 4 hs
150
Obrigat. de 2 hs
150
Optativa de 4 hs
150
20
Pós Graduação
TOTAL

PROFS.
1/30alunos
5
5
5
1

Tempo de
AULA(hs)
4
2
2
4

Horas aula
PROFESSOR
20
10
10
4

QTD.
DISC.
4
4
6
5

TOTAL/semestre
hs/aula-prof.
1o.
2o.
80
40
60
20
200

Primeiro Semestre
TIPO DE
ALUNOS
DISCIPLINA
150
Obrigat. de 16hs
Obrigat. de 8 hs
150
Obrigat. de 4 hs
150
Optat. de 8 hs
30
Optat. de 4 hs
30
Pós Graduação
20
TOTAL

PROFS.
1/20alunos
7
7
7
1
1
1

Tempo de
AULA(hs)
16
8
4
4
4
4

Horas aula
PROFESSOR
112
56
28
4
4
4

QTD.
DISC.
1
7
2
5
5
5

TOTAL/semestre
hs/aula-prof.
1o.
2o.
112
392
56
20
20
20
620

PROFS.
1/20alunos
7
7
7
1
1

Tempo de
AULA(hs)
8
4
8
4
4

Horas aula
PROFESSOR
56
28
56
4
4

QTD.
DISC.
5
2
5
5
5

Segundo Semestre
TIPO DE
ALUNOS
DISCIPLINA
Obrigat. de 8 hs
150
Obrigat. de 4 hs
150
Optativa de 8 hs
30
Optativa de 4 hs
30
20
Pós Graduação
TOTAL
TOTAL

TOTAL/semestre
hs/aula-prof.
1o.
2o.
280
56
280
20
20
656
974
1.012
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Atualmente a FAUUSP conta com 132 professores, assim distribuídos com suas respectivas
disponibilidades de horas-aula:
DEPTO
História
Tecnologia
Projeto
TOTAL

RDIDP
24
25
23
72

132

RTC e RTP TOTAL
6
30
8
33
46
69
60

(X 8hs) = HS.-PROF.
240
264
552

1.056

Esta tabela e a anterior demonstram do ponto de vista puramente aritmético que para a relação
prof./aluno adotada a quantidade de professores no total atenderia a demanda, porém há que se
considerar outras circunstancias que também devem ser compatibilizadas: como as coincidências das
disciplinas na grade horária; os grupos de disciplinas; as áreas de atuação dos professores; os
compromissos com cargos de chefia; licenças, etc.
Consideramos porém que grande parte dessas circunstancias podem ser gerenciadas, mas o mais
significativo é o desequilíbrio da relação da disponibilidade com a demanda entre os departamentos e
que independem dessas circunstancias. Comparando a capacidade de horas/aula-professor e utilizandose o semestre de maior demanda temos a seguinte relação entre os departamentos:
DEPTO
História
Tecnologia
Projeto
TOTAL

MAIOR DEMANDA
170
200
656
1.026

CAPACIDADE
240
264
552
1.056

SALDO
30
33
- 69
-6

Esse desequilíbrio tem que ser enfrentado, e há diversas maneiras de como fazer isso: alternância dos
professores de história e tecnologia com os cursos de projeto, como já vem sendo feito com professores
de tecnologia porém numa escala ainda limitada e circunstancial; a instituição de um plantão dos
professores de todos os departamentos durante toda a semana para orientar os alunos nos trabalhos
de projeto; etc.
Se adotarmos o que em parte já ocorre, de que os professores em regime integral ministrem duas horas
de aula além das 8 horas mínimas, o que equivale a uma aula a mais uma vez por ano (ou seja: um
semestre sim outro não) , teríamos a seguinte disponibilidade de Horas-professor por departamento:
PROJETO:

HISTÓRIA:

TECNOLOGIA:

TOTAL

RDIDP:
23prof. X 10hs/prof. = 230 hs.aula-prof
RTC e RTP 46prof. X 8hs/prof = 368 hs.aula-prof.
TOTAL

598 hs aula-prof.

RDIDP:
RTC e RTP
TOTAL

24prof. X 10hs/prof. = 240 hs.aula-prof
6prof. X 8hs/prof =
48 hs.aula-prof.

288 hs aula-prof.

RDIDP:
RTC e RTP
TOTAL

25prof. X 10hs/prof. = 240 hs.aula-prof
8prof. X 8hs/prof = 64 hs.aula-prof.

304 hs aula-prof.
1.190
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Se considerarmos a redução proposta de 10% da carga horária do curso, o saldo de horas/aulaprofessor seria:
Demanda atual = 1.012hs/aula-prof. X 10% =
Capacidade:
Saldo:

910hs/aula-prof.
1.190hs/aula-prof.
280hs/aula-prof.

Num raciocínio estritamente aritmético esse saldo equivale a 35 professores. É como se disséssemos que
preenchida a grade horária, 8 professores de historia, 8 de tecnologia e 17 de projeto estariam
totalmente disponíveis para compensar as circunstâncias descritas anteriormente.
É evidente que estas comparações aritméticas em absoluto dão conta de avaliar as demandas didáticas
da escola do ponto de vista das relações numéricas ideais de alunos e professores. Como já foi dito há
que se considerar as áreas de atuação, os grupos de disciplinas, as disponibilidades semanais para as
aulas, as licenças, os cargos de chefia, os intercâmbios cada vez mais necessários, etc., porém a
desproporção entre os departamentos é um dado absoluto que independe de outras considerações,
pois estas são sempre comuns aos três. Isto tem que ser enfrentado.

Arquitetura
Como em projeto, encontrar um problema é o caminho para se fazer a arquitetura, aqui também:
entendemos essa desproporção não como um empecilho, mas como uma belíssima oportunidade para
exercitar o entendimento de que o aprendizado das habilidades para a prática do ofício de projeto de
arquitetura deve ser uma atribuição de cada professor, de cada disciplina, de cada departamento:
sempre. Uma atribuição e uma responsabilidade de todos.
A prática desse entendimento resultaria certamente numa elaboração didática não mais circunstancial
como vem ocorrendo em pequena escala, e extremamente rica: tanto na alocação dos professores como
na concepção dos trabalhos, projetos, leituras, visitas, palestras, provas, etc que deverão ser propostos
aos alunos de forma que as habilidades se construam junto com o conhecimento, sem serem
diretamente seu objeto, e de forma que a desproporção se transforme em harmonia.
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INTRODUÇÃO
1. REFLEXÃO					
1.1 TEMPO / aluno
A Estrutura Curricular Como uma Arquitetura

1.2 ESPAÇO / cidade
A Arquitetura como Expressão do Ensino

1.3 HISTÓRIA / cultura
O Nascimento de um Olhar

1.4 MÉTODO / projeto
Uma Obra, Um Método

1.5 DIDÁTICA / ensino
Questões em Disciplinas e Trabalhos

2. AÇÃO					
2.1 PROFESSOR / obras
Questões Didáticas e uma Identidade

2.2 ALUNOS / vivência
Aprendizado e Participação: Duas Experiências

2.3 ESCOLA / experimentação
Um Trabalho e uma Disciplina		
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Arquitetura e projeto
Depois de todos esses anos às voltas com a necessidade de concluir esta tese para garantir o direito de
ensinar o que sei e aprender o que não sei no âmbito acadêmico, sua realização deveu-se àquilo que à
primeira vista não parecia ter valor para a produção acadêmica: a obra de arquitetura e os afazeres do ofício
necessários para sua realização.
Esse percurso foi tortuoso e aquilo que durante muito tempo pareciam dificuldades e limitações pessoais
era, na verdade, resultado das imposições de um contexto adverso, segundo o qual o projeto não constitui
atividade acadêmica e a obra de arquitetura não é capaz de elaborar um discurso que possa ser apropriado
academicamente.
Talvez a revelação dessa descoberta pareça indicar que a proposta desta tese, ao afirmar a necessidade de
utilização do instrumental próprio do arquiteto na formulação conseqüente de uma estrutura para o ensino
de projeto, tenha se colocado como uma reação, mas, na realidade, foi por meio dela que vislumbrei o
único (para mim) caminho possível para sua realização: a arquitetura e o projeto.
Por isso a proposta de olhar para a estrutura curricular como uma arquitetura e com a visão do arquiteto;
por isso olhar para arquitetura como uma possibilidade de representação do ensino; por isso olhar para a
obra como referência de uma maneira de pensar e de ensinar; e por isso a forma de organização deste
trabalho como um projeto.

a obra de Arquitetura como Bibliografia
Ao organizar e estabelecer a bibliografia final deste trabalho foi possível perceber com clareza e segurança
que tudo o que aqui foi dito e argumentado, bem como a forma como isto foi feito, têm origem determinante
na leitura sistemática e profunda das obras de arquitetura que constituem o universo do meu aprendizado,
não só projetual, tanto quanto as fontes textuais propriamente ditas. Talvez porque a arquitetura nos
permita uma leitura muito mais plena que a dos livros e revistas, que é a leitura de algo que podemos habitar
e, portanto, ler com todos os sentidos implicados nessa ação e com os quais interpretamos o mundo.

Pedagogia
Um dos resultados deste trabalho foi a percepção dos limites da pedagogia e dos procedimentos elaborados
para o ensino com uma finalidade especificamente didática e como contribuição para a realização plena do
aprendizado de projeto.
Essa percepção foi imposta pelos alunos, um a um, cujo processo de aprendizado tive o privilégio de
acompanhar. Eles revelaram para mim que parte das respostas para uma reflexão sobre o ensino de projeto
estava no individuo e na sua maneira de se inserir na produção dentro e fora da escola.
Como a arquitetura, que se realiza pela identidade de cada obra, como a linguagem do projeto que se
afirma na particularidade de cada detalhe.
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Representação
O desenho como instrumento deve ser afirmado em todas as instâncias do ensino que contribuam para
a formação da habilidade de projeto. Assim como uma idéia não existe sem as palavras que a exprimam,
um projeto não existe se não há um desenho que o afirme. Dessa forma, deve-se reforçar a condição do
desenho como idéia e não como a representação de uma idéia, como se esta existisse sem o desenho:
deve-se imbuir o aluno da convicção de sua capacidade de olhar e compreender a realidade a partir de sua
representação, que são também seus instrumentos para nela intervir.
Parece haver dois consensos em relação ao processo de projeto na FAU que vão contra a busca da afirmação
do desenho como estruturador do pensamento no processo de projeto.
O primeiro afirma ser indispensável, para poder iniciar um projeto, a visita prévia ao local em que se vai
intervir. Isso reduz a potencialidade didática para o aprendizado do instrumental de projeto que ocorre
graças ao esforço de compreensão da realidade com base em elementos de sua representação e que
são justamente os elementos que compõem esse instrumental: desenhos, fotos, aerofotos, levantamentos,
dados quantitativos e censitários, etc. Além disso, o que é mais real, uma imagem da realidade formulada
pela visão de uma pessoa ou a expressão dessa realidade a partir das técnicas e do conhecimento construído
por todos? A representação da realidade não é menos real que sua visão concreta. (Para começar a desenhar
uma estação no Pólo Sul ou na Lua temos que ir lá primeiro?) Não se quer dizer com isso que o local não
deva ser visitado, o que seria o mesmo que afirmar que visitá-lo deve necessariamente preceder o projeto,
pois é no contraponto da realidade vista através de sua representação com aquela vista no local que ocorre
o incremento da habilidade no domínio desse ferramental. Ademais, a obrigatoriedade da visita anterior
a qualquer abordagem projetual habitua o aluno a olhar para a realidade sem um objetivo, sem uma
vontade, sem um desejo, sem um desenho, como se a realidade levantada e analisada à exaustão, como é
feito em geral, fosse indicar onde estão as soluções do projeto. Talvez esse consenso seja mais determinado
pelo hábito do que por um conceito metodológico estabelecido, o que pode ser mais grave pois o hábito
determina o conceito, o qual, por sua vez, assim passa a parecer natural.
O segundo consenso, assimilado pelo marketing dos programas de CAD, é similar ao primeiro e diz respeito
à idéia de que tanto melhor para o desenvolvimento do projeto quanto mais próxima da visão real for
a sua representação durante o processo, através de perspectivas ditas tridimensionais, e melhor ainda
quanto mais realista for o seu tratamento. A visão propriamente dita para o objeto, representada pelas suas
perspectivas, é apenas um dos elementos que determinam o entendimento do espaço da arquitetura, talvez
dos mais limitados do ponto de vista do processo de projeto. Dez bonitas perspectivas não oferecem uma
visão da totalidade de uma obra; um memorial, alguns cortes, umas poucas elevações e as plantas oferecem
a possibilidade de todas as infinitas perspectivas que se queira além de outros olhares que não o da visão
propriamente dita. Além disso, e mais importante, é que para o processo do projeto há uma busca pela
essência das questões que determinam o real, para isso muitas vezes é necessário o caminho oposto daquele
que pretende nos aproximar da complexidade do real na maneira como ele se apresenta aos sentidos, e que
é o caminho da depuração realizado pelo pensamento através do desenho e sua síntese. É como o escritor
Jorge Luis Borges apresenta Funes, o memorioso, no conto de mesmo nome, ao descrever que

“[...] nós de uma olhadela, percebemos três taças em uma mesa: Funes todos os rebentos
e cachos e frutos que compreende uma parreira. Sabia a forma das nuvens austrais do
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amanhecer do trinta de abril de mil oitocentos e oitenta e dois e podia compará-las na
lembrança aos veios de um livro encadernado em couro que vira somente uma vez e às linhas
da espuma que um remo levantou no rio Negro na véspera da batalha do Quebracho.”
Acrescentando a seguir:
“Suspeito, entretanto, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é
generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de Funes não havia senão pormenores, quase
imediatos”.

Estrutura curricular
Nesse sentido a estrutura curricular também é uma instância limitada para se resolver as principais questões
que se apresentam para o ensino de projeto, e em geral é nela que se despendem os maiores esforços na
implementação da melhoria do ensino nas escolas. Talvez a melhor estrutura seja justamente aquela que
permita o maior grau de independência para o processo e o percurso do próprio aluno, uma estrutura
cuidadosamente construída e exaustivamente elaborada de modo a permitir o aprendizado com a maior
liberdade possível, como se não existisse estrutura.
Mais importante para o aprendizado do que toda a conceituação, objetivos, ementas, metodologia e
bibliografia propostos pelas disciplinas dentro da estrutura curricular em que se inserem são os produtos
concretos que são solicitados aos alunos e a resposta que dão a essas solicitações com os produtos gerados,
bem como a forma como se organizam para realizá-los.
É como se invertêssemos a estrutura curricular: ao invés de defini-la a partir dos conceitos e dos conteúdos
gerais do curso com a delimitação das atividades e da produção do aluno feita no âmbito particular das
disciplinas, estruturássemos o curso a partir do conjunto dos trabalhos e tarefas necessários para implementar
esses conteúdos, compatibilizando seus meios, seus tempos, seus objetivos e a viabilidade de sua realização
pelos alunos no período determinado.
Caso fosse necessário manter um sentido na ordem das decisões que determinam o ensino de projeto como
ocorre em geral, da estrutura para a ementa e para o programa, seria como se operássemos uma inversão:
do programa para a ementa e para a estrutura. É uma inversão na qual o fazer, para que possa se realizar,
define a estrutura, e não a estrutura, para que possa se impor, define o que fazer. Porém, como no projeto
de arquitetura não há uma linearidade no processo de decisão e criação, aqui também são decisões que
interferem umas nas outras definindo-se mutuamente num processo único.

Projeto, história e tecnologia
A consideração de que o aprendizado de projeto, ao contrário de outras áreas do conhecimento, deve estar
dissociado de recortes disciplinares impõe a necessidade de que ele seja contemplado em todas as instâncias
do ensino no curso de arquitetura, principalmente naquelas em que o recorte disciplinar é necessário, por
exemplo para o aprendizado da técnica ou para o conhecimento da história.
Na tecnologia, a utilização da arquitetura como simples suporte ilustrativo para exemplificar as técnicas e
os instrumentos, bem como a realização de exercícios de projeto com ênfases exacerbadas nos aspectos

3. CONCLUSÃO | 205

tecnológicos que se quer ensinar, podem, de um lado, colocar a arquitetura como um pretexto para a
técnica, em que muitas vezes os exemplos utilizados não são os melhores, esquecendo-se que o aluno os
está assimilando, e, de outro, induzir o aluno a procurar a invenção do projeto nas imposições exteriores à
sua visão sobre o problema, o que acaba por habituá-lo a não tê-la.
Para a construção do conhecimento dos aspectos históricos e sociais da arquitetura com vistas ao
desenvolvimento da capacidade de projeto, em algum momento deve ser feito a partir do olhar próprio do
arquiteto e do projeto para as obras de arquitetura, no qual sua compreensão se dê pela totalidade e onde
as imagens tenham um nexo entre si de representação e complementaridade, e para o qual construção,
escala e proporção são fundamentais, superando-se a iconografia ilustrativa da mídia arquitetônica.
Considerando que o aluno aprende em tudo o que faz, a apresentação da arquitetura exclusivamente
por imagens fragmentadas, tendo como eixo a abordagem textual pode contribuir para que sua forma de
pensar o projeto também venha a ser fragmentária e superficial, pois sua apresentação apenas pelo discurso
verbal e por imagens isoladas e auto-afirmativas faz crer que elas são capazes de determinar por si sós uma
arquitetura que tem sua justificativa não na razão que determina a forma mas na palavra que justifica a
imagem.
Deve-se considerar que para o aluno o objetivo maior de seu percurso na escola é aprender a projetar, e
isso implica que, mesmo de forma subliminar, tudo o que faz, participa, ouve e vê determina o aprendizado
de como se faz um projeto e qual a melhor arquitetura a se produzir. Todas as disciplinas, desde as mais
específicas na sua área de conhecimento até as mais genéricas, como formação geral, estão sempre
comprometidas com o aprendizado de projeto, e quem impõe esse compromisso é o aluno, quer se queira
ou não.
De uma forma ou de outra, tudo o que se mostra ou se diz ensina a projetar. Se isso for deixado de
lado, o comprometimento determinado pelo aluno poderá engendrar uma arquitetura “a pretexto de”,
sem intenção e imposta univocamente pela técnica ou pela engenharia. Ou então, o que é pior, uma
arquitetura determinada por caprichos impostos por imagens fragmentadas e desconectadas das razões
que determinam a forma.

Arte
Que a arquitetura é arte, há consenso, mas que a capacitação artística como instrumental necessário e
contemplado com um recorte didático específico no processo de aprendizado do projeto, não.
O consenso nesse caso talvez seja prejudicial pois coloca a questão em segundo plano. É como aquilo que
sendo atribuição de todos não é de ninguém. A postura artística como um aspecto implícito e submetida
somente a objetivos determinados pela funcionalidade de seu resultado para o desenho de uma arquitetura
limita a possibilidade do desenvolvimento da capacidade artística como atributo fundamental do ato de
projetar com a liberdade necessária e inerente à produção artística.
No mínimo, há que se resgatar a confiança na intuição e na sensibilidade para a garantia de uma apropriação
conseqüente – através delas – do conhecimento técnico e do saber histórico para o projeto. Não oferecer
a oportunidade desse aprimoramento através de uma “produção consciente de obras, formas ou objetos
voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade
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humana” (Verbete “Arte”, in Dicionário Houaiss, 2001) como uma atividade em si, pode implicar tanto o
empobrecimento de uma arquitetura exclusivamente submetida à razão como, o que é pior, resultar no
seu avesso (que é o mesmo): sujeitá-la aos caprichos de uma vontade não instrumentada pela habilidade
artística desenvolvida em consonância com a instrumentação técnica e o conhecimento histórico. A FAUUSP
não tem essa disciplina a não ser como optativa, como se a habilidade artística fosse uma opção para o
projeto arquitetônico. Talvez o enquadramento disciplinar de uma atividade que se pretende livre, como
o fazer artístico, não seja a melhor forma de introduzi-la no percurso curricular do aluno, mas isso não
significa que não deva ser imposta como o são todas as outras habilidades relacionadas ao conhecimento.

Recortes didáticos
O recorte disciplinar das áreas do conhecimento é necessário para construção e operacionalização de uma
estrutura para o aprendizado e também para a pesquisa. Porém, no caso do projeto, esse recorte tem sido
feito pela área de atuação profissional dos arquitetos, o que pode indicar uma especialização mas não
uma área de conhecimento. Corre-se o risco de incorporar no ensino básico, e na visão do estudante para
o espaço da arquitetura que é a cidade, uma divisão de caráter quase corporativo da atuação profissional
que se impõe ao ensino como uma ruptura da visão do espaço. No entanto, o risco maior é sua implicação
em relação à maneira como o estudante aborda o espaço para resolvê-lo, com base na qual ele adota
instrumentos, critérios e conceitos distintos para resolver a obra conforme a caracterização que ele faz do
espaço a ser desenhado, de acordo com os recortes dentro dos quais ele aprendeu a trabalhar. Isso ocorre
também, o que é pior, em momentos e produtos distintos na resolução do mesmo objeto, o que dificulta
ainda mais a interação desse enfoques numa fratura entre o que é dentro e o que é fora, entre o objeto e
seu lugar, entre o edifício e a cidade, entre a forma e a imagem. Esse questionamento não subentende a
proposição do que se habituou a chamar de integração, nem mesmo a proposição ingênua de temáticas
que contemplem as várias áreas da atuação dos arquitetos no mesmo lugar como, por exemplo, um plano
que dentro tem uma praça na qual existe um edifício em cujo saguão tem um balcão que é sinalizado (PL,
PA, PR, DI e PV), pois isso pode, ao invés de fragmentar a abordagem do espaço e o próprio espaço, induzir
a linearidade do processo de decisão de projeto do maior para o menor, o que talvez seja pior do ponto de
vista do resultado da arquitetura.
Trata-se, portanto, de extinguir a especialização do olhar na abordagem do espaço e não simplesmente
integrar ou encadear relações, pois tanto um como outro pressupõem uma distinção enquanto objeto onde
ela não existe, uma divisão de algo que é uno: o espaço para realização da vida humana.

Edifício
Se a arquitetura é uma expressão do modo de produção, da sociedade e das relações humanas, podemos
dizer que o edifício da escola e a forma de sua ocupação, como espaço da realização do ensino, é uma
expressão totalizadora do que é esse ensino hoje. E se o espaço contribui para uma melhor realização das
atividades humanas, planejá-lo para que isso ocorra deveria fazer parte do programa do curso em todas as
instâncias.
Assim, todas as atividades cujo objetivo é ensinar, seja dentro de qualquer uma das disciplinas ou fora
delas, têm na forma do espaço de sua realização, enquanto abrigo de relações humanas determinadas, um
momento fundamental para o seu resultado: ou como uma expressão pura e simples na qual o espaço e sua
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ocupação é conseqüência, ou como afirmação de seus objetivos de maneira que o espaço contribua para
que sejam atingidos. Afinal, este é o ensinamento primordial que a escola deve propiciar.
Além disso, a FAUUSP tem o privilégio do uso e, como instituição pública, a responsabilidade por dois
dos mais belos e importantes edifícios históricos do país. Nossa atitude em face desses edifícios deve ser
exemplar: para os estudantes, para a sociedade e para nós.
Numa alegoria que exprimisse esta afirmação, seria como se a sociedade nos dissesse: “tomem estes dois
maravilhosos edifícios, patrimônios do conhecimento e do engenho humano que um dia fomos capazes
de construir, imaginem como habitá-los bem, com toda a complexidade funcional que isso implica e na
plenitude das qualidades originais de cada um deles e construam para vocês o que for necessário para isso,
de forma que descubram e nos mostrem como se faz, de forma que, juntos, possamos fazer outros”.
Todos nós, alunos e professoresdesta Escola trabalhamos com objetivo primordial de aprender e ensinar a
parte que como arquitetos nos cabe na tarefa de interpretar as vontades sociais, antever, projetar e produzir
o ambiente humano construído. Como educadores, sabemos que para os alunos, o que ensina, mais do que
a instrução que nos cabe dar, são nossas atitudes. Para a sociedade, o que impõe a necessidade do nosso
ofício também.
Temos de dominar o conjunto das demandas espaciais que nossas atividades impõem, temos de conhecer
plenamente a disponibilidade global dos espaços de que dispomos, temos de planejar a ocupação destes
espaços de acordo com um projeto de ensino e projetar e construir o que for necessário para isso.

Liberdade
O ingresso na universidade significa uma ruptura em relação ao ensino médio no qual o aluno é tratado
como objeto, para o universitário em que a condição para o aprendizado pleno é que ele seja o sujeito. O
aluno deve ser tratado como adulto responsável capaz de definir o seu próprio caminho e cabe a escola
fornecer os instrumentos e as condições para isso. O problema da atitude que os trata como adolescentes
não é em função do menosprezo que isso pode significar, mas sim pelo fato de que esse tratamento é que
os faz ser adolescentes.
Para isso é necessário o exercício da liberdade, desde o início do curso, desde o primeiro dia.
Essa é a condição para a formação no aluno de uma atitude responsável perante a arquitetura e a própria
vida.

Professor
Assim como o espaço do ensino e o tempo do percurso que o aluno deve seguir dentro da estrutura
curricular é a manifestação geral de como se dá o ensino e o aprendizado de projeto, a identidade do aluno
na maneira de exercer esse aprendizado e o rebatimento da obra profissional do professor nos processos de
ensino e vice-versa constituem a sua expressão particular.
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Aluno
O aluno é a única instância que realiza concretamente o que é o ensino de projeto, seja através de atos ou
produtos que o identifiquem como individuo, seja em relação ao grupo social em que se insere. Não há
perspectiva de um ensino socialmente conseqüente que não faça essa consideração. O que pode parecer
óbvio aqui, escrito desta forma, não o é caso observarmos a abstração que predomina não propriamente
nos conceitos e conteúdos, mas na forma como estes são implementados na composição da estrutura de
ensino.
O aluno como pessoa, que tem na escola um momento particular do seu aprendizado, um momento que
não supre esse aprendizado, mesmo nos aspectos específicos do conhecimento e das habilidades do ofício.
Não se quer dizer com isso que esse aprendizado se complemente nos estágios de projeto ou na participação
em atividades extracurriculares relacionadas à arquitetura, o que é evidente, mas sim na sua vivência global
como ser social que vive a cidade e nela se realiza. Novamente tal afirmação parece uma obviedade, mas
não é ao observarmos as dificuldades que a estrutura de ensino tem colocado para que o aluno organize
sua própria vida. Não se trata também, como pode parecer, que estamos falando da vivência plena como
condição para um aprendizado genérico enquanto formação, o que também é evidente e consensual para
qualquer visão sobre o ensino universitário, mas sim de ela ser necessária para o aprimoramento do próprio
aprendizado especifico e peculiar do projeto.
É como se ao elaborarmos uma estrutura de ensino ao invés de a construirmos para viabilizar o que está
dentro dela, nós a fizéssemos para que se realize o que está fora dela, de forma que isso possa ser apropriado
naturalmente: a vida do estudante na cidade. Como no projeto de um edifício, cujos determinantes são
exteriores ao objeto, e no tempo são determinados por ele.

Cidade
A indissociabilidade da arquitetura em relação ao homem e à história impõe a necessidade de que seu
aprendizado seja pensado como parte do próprio processo de construção da cidade e nele inserido, e não
como um jogo de simulações cuja formulação tenha origem exclusiva numa gramática do processo de
projeto e na instrumentação de um ferramental específico. Isso não significa, como pode parecer à primeira
vista, que se trata de propor aos alunos trabalhos de projeto que sejam reais ou baseados em exigências
de viabilidade real. Significa dizer que sejam quais forem esses projetos eles devem ser tratados como parte
de uma produção maior que determina o papel da escola dentro do processo de construção do ambiente
humano que é a cidade. É como se disséssemos que não havendo uma definição desse papel e qual sua
relação direta com a graduação, não há aprendizado em arquitetura.
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