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Introdução

O projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo é a representa-
ção de uma ideia proposta pelo arquiteto urbanista para a solução de 
um problema. Como definição parece simples, mas por que carece-
mos de espaços com qualidades e que atendam, de modo satisfatório, 
as demandas da sociedade contemporânea? No processo de elabora-
ção de espaços, existem diversas variáveis que compõem o problema, 
como também diferentes caminhos a serem percorridos na busca por 
soluções criativas para as propostas espaciais.

Essa ideia de pensar o projeto arquitetônico como solução de pro-
blemas esteve presente na discussão de Artigas (1978) sobre o ensino 
de arquitetura, na afirmação de que os “caminhos da arquitetura” 
brasileira deveriam passar pelo entendimento do momento histórico 
e na defesa do papel do arquiteto como responsável pelas transforma-
ções do meio ambiente e das relações entre os homens. Para o mestre, 
fazia-se necessário:

Educar os jovens arquitetos para a pesquisa da origem dos pro-
blemas e das formas e modos de espalhar a sua solução em partes e no 
tempo, serenamente, com a tranquilidade de quem se sente ao lado 
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do processo histórico que conduzirá o homem e as sociedades para 
um aperfeiçoamento inevitável. (Artigas, 1978, p.36-7)

Ao abordar o processo de desenvolvimento de um produto, em 
geral, Munari (1981) pressupõe a definição do problema, a carac-
terização dos seus componentes, a pesquisa para recolher os dados 
necessários e a realização de análises para subsidiar a criatividade, a 
verificação dos materiais disponíveis e as possibilidades de produção 
do produto, a execução de modelos para correções e aprimoramento 
e, enfim, uma determinada solução para o problema proposto.

Essa estrutura geral proposta por este autor pode ser aplicada à 
criação de diversos produtos, inclusive a arquitetura. Porém, conside-
rando que o homem habita construções e interage de diversas formas 
com os espaços construídos e estes, na sua maioria, são bens imóveis, 
a responsabilidade do arquiteto urbanista na sua ação para transfor-
mação do espaço tem um peso diferenciado dos produtos que podem 
ser consumidos e/ou descartáveis. Ao pensarmos o projeto arquite-
tônico e urbano, é preciso considerar que o objeto proposto ocupará 
um espaço com o qual o homem deverá interagir.

Neste sentido, para Lemos (1979), a arquitetura deve ser conce-
bida com o propósito de organizar e orientar plasticamente o espaço, 
caracterizando-se como uma obra em função de uma determinada 
época, de um determinado meio, de uma determinada técnica, de 
um determinado programa e de uma determinada intenção. A com-
plexidade de se pensar um projeto consiste, portanto, em articular os 
vários elementos que o compõem: sociais, ambientais, tecnológicos, 
funcionais e estéticos.

No processo de criação arquitetônica, de onde nasce a solução? 
Quais os caminhos a serem percorridos para a criação de uma boa 
arquitetura? – esta entendida como uma atividade cotidiana e res-
ponsável que atenda às necessidades do homem e respeite o contexto 
no qual se insere, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
dos habitantes.

Se estudarmos o processo de criação de diferentes arquitetos, che-
garemos a diversos procedimentos e métodos, pois aquele é pessoal. 
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Mas como desenvolver esse processo próprio, senão com a experi-
mentação do ato de fazer arquitetura? Por outro lado, o processo de 
criação envolve técnicas e rotinas instrumentais que podem ser perfei-
tamente codificáveis e transmissíveis por intermédio da abordagem 
teórica. A partir desse pressuposto, iniciar um projeto pode deixar de 
ser uma tarefa inatingível.

Neste sentido, apresentar alguns procedimentos metodológicos 
contribui para a organização do pensamento do estudante na busca 
desse incessante processo projetual. Entretanto, é imprescindível que, 
a cada finalização do processo, haja uma reflexão sobre os caminhos 
percorridos, pois é por meio desta que se consolida um saber próprio.

Este trabalho discute os desafios inerentes ao processo criativo na 
elaboração de projetos arquitetônicos e relata uma experiência didá-
tica do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (FCT-Unesp), câmpus de Presidente Prudente (SP), a partir 
da estrutura curricular.

Os trabalhos desenvolvidos nos ateliês de projeto visam à forma-
ção de um arquiteto urbanista reflexivo, ou seja, atento às interfaces 
e dialéticas entre as várias áreas que compõem o saber projetual, bem 
como ao papel do arquiteto urbanista e suas responsabilidades sociais. 
A proposta central do curso foi estruturada a partir do entendimento 
de que Arquitetura não é uma disciplina diferenciada do Urbanismo, 
portanto, há a necessidade de assumirmos a formação e atuação do 
arquiteto urbanista nas diferentes escalas e complexidades nas quais 
se apresentam os problemas. Assim, utilizaremos, no decorrer do 
texto, “projeto arquitetônico” considerando a edificação, o urba-
nismo e o paisagismo.

O processo de criação do projeto arquitetônico: 
do problema ao conceito

Se o projeto arquitetônico é a representação formal de uma ideia 
para a solução de um problema, existe um percurso a ser percorrido 
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entre a formulação e compreensão do problema até concepção formal 
do projeto, que chamamos de processo projetual. A pergunta que se 
faz é de onde partimos? Como iniciamos?

No ensino acadêmico, baseado na École Beaux Arts, cujo método 
de projeto consistia na composição de elementos predefinidos e cultu-
ralmente aceitos – ordens, frontões, torres, janelas, dentre outros –, o 
processo projetual se iniciava com o estudo dos elementos de arquite-
tura e de composição. A forma era concebida com o intuito de obter: 
caráter, beleza, ordem, proporção, dignidade, compreensão social e 
reconhecimento. A função era subjacente. No Movimento Moderno, 
a forma era subjacente à função. Não havia ideias prévias. A criação 
poderia, portanto, “partir” de qualquer ponto. O arquiteto estava 
livre para criar a partir do nada ou a partir de outras formas artísticas 
contemporâneas, sem influência dos estilos passados. Contudo, havia 
a necessidade de justificar a forma arquitetônica. Daí nasce a ideia do 
“partido” (Martinez, 2000, p.25-26).

Para Lemos (1979, p.9), o partido é a consequência formal deri-
vada de uma série de condicionantes, dentre os quais: a técnica 
construtiva; o clima; as condições físicas e topográficas do sítio; o 
programa de necessidades, segundos os usos, costumes populares ou 
conveniências do empreendedor; as condições financeiras e a legis-
lação. Para o autor, a arquitetura enquanto “intervenção no meio 
ambiente criando novos espaços” prescinde de “determinada inten-
ção plástica” e é caracterizada pelo “partido”.

Essa intenção, a qual se refere Lemos (1979), está atrelada àquilo 
que chamamos, neste trabalho, de conceito, entendido como a formu-
lação de uma ideia por meio de uma expressão gráfica. É, portanto, 
o elemento indutor do processo de projeto que norteará as sucessivas 
tomadas de decisão, pelo arquiteto. É o conceito que confere identi-
dade e qualidade ao projeto arquitetônico, tornando-o capaz de reve-
lar a postura crítica e criativa do arquiteto.

Se partirmos da ideia de que existe mais de uma solução para 
um mesmo problema, o que torna uma determinada opção a mais 
apropriada? Como não tornar levianas as nossas escolhas? Daí a 
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importância da interpretação das premissas arquitetônicas e do con-
ceito adotado.

Assim, apresentamos um percurso possível na busca do conceito, 
no processo de criação: o estudo do tema, a leitura do lugar e a pes-
quisa tecnológica. O desafio consiste justamente em interpretar essas 
questões e sintetizá-las em um conceito que determinará a criação 
da forma. Entretanto, é preciso desmistificar esse ato criativo quase 
sempre entendido como um ato demiúrgico. É possível aprender, 
fazendo.

O estudo do tema tem a finalidade da compreensão das necessi-
dades programáticas propostas. Pode ser realizada a partir da litera-
tura, da leitura de obras, dos estudos de casos e da pesquisa empírica. 
Esse estudo passa pela compreensão do estágio atual da sociedade, 
dos seus modos de vida e das expectativas daqueles que usufruirão a 
arquitetura. Interpretar o homem contemporâneo exige uma sensi-
bilidade e atenção, por parte do profissional, a fim de buscar novas 
experimentações e não cair na tentação de considerar, sem reflexão, 
conceitos predefinidos os quais nem sempre são apropriados àquela 
determinada problemática.

A leitura do lugar oferece, primeiramente, a compreensão sobre o 
contexto e as condições do terreno onde será implementada a obra. Há 
diversos instrumentos para a realização dessa leitura, que depende da 
escala do projeto e do tema. Trabalhamos com as categorias de aná-
lise: morfologia urbana, análise visual, percepção do meio ambiente 
e comportamento ambiental. Maciel (2003) aponta que, do ponto de 
vista conceitual, “a compreensão e a interpretação do lugar podem 
contribuir para gerar o espaço arquitetônico, na medida em que tem o 
potencial de induzir modos diferenciados de ordenação da construção 
e das relações de uso que ali acontecem”.

Se o lugar da arquitetura é, predominantemente, a cidade, é 
necessário compreendê-la para nela atuar. Assim, é de fundamental 
importância compreender os processos sociais que a definem, as rela-
ções entre os agentes que produzem os espaços e aqueles que os uti-
lizam, podendo os primeiros ser os próprios usuários. Nesse sentido, 
o conhecimento das estruturas política, cultural e socioeconômica 
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é importante para o entendimento da produção do espaço urbano, 
mesmo tratando-se de um exercício projetual elaborado no ateliê de 
projetos.

É importante, também, levar o aluno a refletir sobre o papel que 
cada projeto desempenha na construção da cidade e sobre a produção 
arquitetônica em relação ao contexto, o que permite a compreensão 
das transformações que ocorrem em função de um projeto proposto. 
Neste contexto, faz-se importante o conhecimento de outras áreas, 
tais como a filosofia, a sociologia, a geografia, dentre outras.

O estudo tecnológico, por sua vez, diz respeito à análise dos sis-
temas construtivos: estruturais, fechamentos, eficiência energética, 
conforto (acústico, luminoso, térmico, ergonômico) e outros especiais 
que, por ventura, sejam importantes para caracterizar e entender a 
proposta arquitetônica.

Um modo de aprender o raciocínio projetual é com a própria disci-
plina da Arquitetura. Neste sentido, pode haver várias maneiras, das 
quais destacamos algumas: a partir de visitas técnicas às obras repre-
sentativas da boa arquitetura, do estudo do projeto destas obras ou, 
ainda, o estudo da obra de um arquiteto considerado representativo 
tanto no cenário nacional, quanto no internacional. Às vezes temos 
o privilégio de realizar visitas a obras, outras vezes valemos de suas 
publicações para os estudos.

Mahfuz (2013) defende o redesenho de obras paradigmáticas 
como meio para o entendimento dos aspectos específicos sobre 
as principais características da arquitetura, por que não dizer dos 
componentes de projetos. Assim, considera que “a atividade mais 
acessível, a que mais facilita a absorção do conhecimento inerente a 
projetos exemplares, é a sua (re)construção gráfica” (Mahfuz, 2013, 
s./p.). Não podemos afirmar que seja a que mais “facilita a absorção 
do conhecimento”, mas, certamente, é a mais acessível.

Outro caminho é aprender com os próprios arquitetos, através 
dos relatos sobre o seu processo de criação ou estudando a sua traje-
tória, por suas obras. Esse procedimento tem se tornado fecundo para 
alguns alunos que, ao se identificarem com determinados arquitetos, 
compreendem como se estrutura o seu pensamento arquitetônico.
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Através dos estudos, seja por meio de obras ou projetos, é 
possível apreender o raciocínio arquitetônico, isto é, o caminho 
percorrido entre a formulação do problema e a solução mais apro-
priada – uma vez que há várias soluções para um mesmo problema. 
Esses estudos podem ser feitos por meio de desenhos, esquemas, 
maquetes físicas – tradicional ou por meio de impressoras 3D ou 
por modelagem 3D.

A prática de estudar projetos mediante o redesenho ou modelos 
e analisar os conceitos inerentes propostos possibilita, ao estudante 
de Arquitetura e Urbanismo, entender o processo criativo de outros 
profissionais e refletir sobre seu próprio processo quando requisi-
tado a elaborar os seus projetos. Em termos de prática de ensino, o 
aluno compreenderá suas escolhas projetuais à medida que for desen-
volvendo o projeto e, por meio do seu processo criativo, selecionará 
determinadas condicionantes para melhor atender a solução para o 
problema apresentado.

Assim, a complexidade do processo projetual aponta para a mul-
tidisciplinaridade de conhecimentos necessários para a elaboração do 
projeto. Este, como resultado final, representa a síntese da reflexão e a 
resposta ao problema apresentado. Por sua vez, para chegar a tal sín-
tese, é necessário eleger um conceito, algo que caracteriza aquela solu-
ção espacial como única para a problemática de um lugar específico.

De acordo com Vigotsky (1987, apud Stein, 2011), que estudou as 
relações entre pensamento e linguagem, nascemos em determinadas 
condições históricas e culturais, as quais são responsáveis pela consti-
tuição de nossa identidade. A elas somamos marcas pessoais que nos 
definem e nos tornam únicos, na medida em que nos apropriamos de 
informações sobre o mundo a nossa volta e de códigos sociais.

A arquitetura, como linguagem, que se estrutura a partir de um 
pensamento também nasce imersa a determinadas condições histó-
ricas e culturais. As marcas individuais que a definem e conferem 
identidade a ela são frutos de informações e códigos que extraímos do 
mundo a nossa volta. A organização do raciocínio arquitetônico den-
tro do processo de criação depende da capacidade do arquiteto/estu-
dante em converter informação em conhecimento. Isso se faz através 
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da reflexão sobre a informação que, por sua vez, conduz a capacidade 
de formar conexões entre as diferentes linguagens.

Assim, é imprescindível conceber projetos com identidade for-
mal, aquela que comparece em determinadas obras quando são pas-
síveis de reconhecimento pelos cidadãos, quando elas passam a servir 
de referências para o lugar onde se encontram. Entretanto, isso não 
significa ineditismo, nem a realização de uma arquitetura espetacular. 
Mas sim de arquiteturas que conseguem propor novos significados e 
passam a ser importantes para identificação do lugar.

O projeto político pedagógico do curso de 
arquitetura e urbanismo da FCT-Unesp e as 
implicações no processo criativo

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo são estruturados, tradi-
cionalmente, a partir de quatro eixos, a saber: Teoria e História da 
Arquitetura e Urbanismo, Meios de Expressão e Representação, 
Tecnologia e Projeto. A partir desses eixos, temos a divisão em áreas 
e estas, por disciplinas com conteúdos específicos. O conjunto de 
disciplinas configura uma matriz curricular. No momento da divisão 
das disciplinas, verifica-se uma fragmentação do conhecimento, mas, 
como recomendam as boas práticas pedagógicas, deve haver uma 
interlocução entre a multidisciplinaridade de conteúdos, visando à 
interdisciplinaridade. No curso de Arquitetura e Urbanismo, a inter-
disciplinaridade ocorre, ou deve ocorrer, no momento de elaboração 
do projeto arquitetônico.

Em relação às práticas pedagógicas dos conhecimentos específi-
cos, cada docente especialista consegue garantir a difusão e o apren-
dizado dos conteúdos. Temos dois grandes desafios: o primeiro é 
fazer com que os docentes especialistas de cada área conversem entre 
si, tendo, como pano de fundo, a produção do projeto arquitetônico, 
independentemente de conteúdos teóricos ou práticos; o outro desa-
fio é fazer com que os estudantes de Arquitetura e Urbanismo tra-
gam para o ateliê de projeto os conhecimentos específicos para serem 

Arte_e_ciencia_processos_criativos__[MIOLO]__Graf-v2.indd   138 25/08/2015   14:35:07



ARTE-CIÊNCIA  139

trabalhados nos exercícios projetuais. É preciso abrir as gavetas dos 
conhecimentos fragmentados.

O curso de Arquitetura e Urbanismo criado na FCT-Unesp, em 
2003, tinha como objetivo principal, além da formação do arquiteto 
urbanista generalista, a busca pela formação de um profissional que 
compreendesse os processos de transformações urbanas e conse-
quentes espacialidades a partir da ênfase em planejamento e gestão 
urbanos. Nessa proposta, além dos eixos tradicionais, encontrava-se 
uma gama de disciplinas que abordavam as questões urbanas, estru-
turando outro eixo, o de planejamento.

Em 2010, com o processo de reestruturação curricular no qual se 
discutiu o papel do arquiteto urbanista na cidade contemporânea e 
as implicações no ensino de Arquitetura e Urbanismo, optou-se por 
manter os estudos sobre as questões urbanas, porém, reforçando a 
ação projetiva por meio da mudança na ênfase, para “Planejamento 
e Projeto Urbanos” (Baron et al., 2012).

O desenvolvimento da nova proposta político-pedagógica teve 
como base a discussão sobre os problemas urbanos e o papel atual do 
arquiteto urbanista e como trabalhar a interlocução entre as diferentes 
áreas de conhecimento. O profissional desejado, crítico e consciente 
da realidade social no qual está inserido, é instruído para propor solu-
ções para os problemas urbanos, tendo, como subsídios, os conhe-
cimentos e a reflexão sobre a cidade, o edifício e a paisagem, como 
também das áreas de representação e linguagem, teoria e história da 
arquitetura e urbanismo e tecnologias dos espaços.

A matriz curricular foi estruturada a partir das disciplinas de 
“Projetos (Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico)” e de “Plane-
jamento”. O curso incorporou à área de projeto os conteúdos de pla-
nejamento, partindo também do princípio que qualquer intervenção 
físico-espacial implica decisões mais amplas sobre a produção do 
espaço urbano. Nenhuma proposta projetual é isenta de um posi-
cionamento crítico sobre a sociedade atual, portanto, na síntese do 
projeto, além de comparecerem os conteúdos técnicos e históricos, 
como também dos meios de representação, comparecem também os 
conteúdos dos estudos sociais, econômicos, políticos, de direito, de 

Arte_e_ciencia_processos_criativos__[MIOLO]__Graf-v2.indd   139 25/08/2015   14:35:07



140  EVANDRO FIORIN – PAULA DA CRUZ LANDIM – ROSANGELA S. LEOTE

gestão e de planejamento, subsidiando as escolhas sobre a produção 
do espaço, propriamente dito.

A estrutura da matriz curricular foi pensada considerando a sua 
horizontalidade e a sua verticalidade. No sentido horizontal, temos a 
estrutura das sequências de disciplinas por áreas de conhecimento e, 
à medida que os semestres vão ocorrendo, temos o aprofundamento 
e a especificidade de cada área. No sentido vertical, foi trabalhada 
a possibilidade de interdisciplinaridade entre as áreas, discutindo 
problemáticas, temas em comum ou áreas, permitindo trabalhos em 
conjunto.

É importante fazer uma ressalva: no processo projetual, a inter-
disciplinaridade ocorre naturalmente quando os alunos trazem, de 
outras disciplinas, as informações necessárias para a proposição dos 
projetos. No caso, quando propomos intencionalmente a interdisci-
plinaridade, estamos deixando mais claras e objetivas as interfaces e 
os conteúdos de cada área específica e resgatando-os para serem ree-
laborados no processo de fazer o projeto.

O contato do ingressante com a prática projetual propõe o reco-
nhecimento da cidade, através da percepção espacial e a reflexão 
sobre a cidade, o edifício e a paisagem, uma vez que há a necessidade 
de sensibilizar os sentidos para a compreensão dos espaços urbanos.

Posteriormente, as disciplinas de projeto se dividem em “Pai-
sagismo” e “Projeto de Arquitetura e Urbanismo” e, a partir do 
segundo ano, temos os três projetos ministrados separadamente, 
porém trabalhados em conjunto na proposição projetual, no sentido 
vertical. A sequência dos projetos arquitetônicos e urbanos ocorre em 
todos os semestres até o quarto ano, os projetos de paisagismo apenas 
em alguns, mas a discussão sobre a paisagem é incorporada em função 
do aumento da complexidade dos projetos arquitetônico urbanos. No 
oitavo semestre, propõem-se a junção dos três conteúdos arquitetô-
nico, urbanístico e paisagístico em um único ateliê.

As disciplinas da área de planejamento, heterogêneas entre si, 
visam um conhecimento técnico-científico específico, mas traba-
lhado em conjunto com a realidade das cidades brasileiras, por meio 
de estudos sobre os processos de urbanização e suas implicações na 
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qualidade de vida urbana. Os alunos, ao desenvolverem os projetos, 
conseguem compreender a produção do espaço urbano e como as 
decisões e políticas dos agentes públicos resultam em espacialidades 
e qual o papel dos agentes privados neste processo.

A área de representação gráfica foi idealizada para cumprir o 
conteúdo básico até a metade do curso, com teor de fundamentação 
e, a partir do terceiro ano, com disciplinas de representação, estudo e 
análise do meio urbano. A matriz curricular prevê no primeiro ano a 
utilização de instrumentais de desenho à mão livre, sem a utilização 
de softwares gráficos, os quais são introduzidos no segundo ano, com 
uma abordagem sobre o processo criativo em vez do ensinamento de 
programas específicos.

Na área de teoria e história, além das disciplinas que abordam as 
produções artísticas e obras arquitetônicas e urbanísticas, incluíram-
-se os conteúdos sobre a história das cidades no geral e das brasileiras, 
em específico. Ocorre também o estudo sobre o patrimônio cultural, 
seja ele antropológico, arqueológico, arquitetônico ou histórico e 
as teorias, práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a pre-
servação, conservação, restauração, reconstrução de edificações e 
conjuntos arquitetônicos. O conhecimento histórico possibilita um 
repertório que orientará as escolhas projetuais, possibilitando verifi-
car em que medida alguns elementos arquitetônicos urbanos perma-
necem recorrentes e como se sustentam historicamente. Destaca-se, 
no início dessa sequencia horizontal, a produção da arquitetura e do 
urbanismo moderno e contemporâneo, já situando o ingressante na 
produção atual do espaço e nos paradigmas contemporâneos.

Na área de tecnológicas, temos conteúdos tradicionais voltados 
para a construção das edificações e conteúdos que abordam os aspec-
tos urbanos a partir do território físico. As disciplinas de tecnologia 
possuem três linhas de abordagens: tecnologia da construção, con-
forto e conceitos de natureza, ambiente e paisagem.

A síntese dos conhecimentos teóricos e práticos nas diversas áreas 
é trabalhada na elaboração dos projetos, quando o aprendizado ocorre 
no momento do fazer, do ato de desenhar e os professores participam 
desse processo como orientadores que discutem as possibilidades em 
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função dos conceitos propostos pelos alunos. Nessa etapa de síntese, 
de desenvolvimento de projeto, busca-se a interlocução dos conhe-
cimentos no sentido vertical, ou seja, nas disciplinas do semestre em 
questão. É, por meio do projeto, da sua elaboração e representação 
gráfica que serão propostas soluções espaciais. Artigas (1978, p.37) 
já defendia: “Educar os estudantes na convicção de que o desenho é 
a arma de expressão das pesquisas as mais profundas e de sínteses as 
mais complexas. Exato como os recursos da ciência”.

A elaboração do projeto – uma experiência didática

Neste item, apresentamos e discutimos uma experiência realizada 
a partir das questões colocadas sobre o processo criativo em função da 
matriz curricular proposta. Esse trabalho interdisciplinar ocorreu no 
segundo semestre de 2012, com alunos do segundo ano, propondo 
a interlocução entre as disciplinas de “Projeto de Arquitetura I”, 
“Comunicação e Linguagem Urbana”, “Projeto de Paisagismo I” 
e “Ergonomia”.1

A problemática colocada foi a necessidade de um espaço para 
desenvolver as atividades do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo 
(NAU), do curso de Arquitetura e Urbanismo da FCT-Unesp. O 
NAU é um espaço de produção e discussão arquitetônica, com o 
objetivo principal de realizar um trabalho de extensão universitária 
para indivíduos ou grupos que não possuem recursos financeiros para 
aquisição de projetos, passando por demandas do poder público, da 
população de baixa renda até o desenvolvimento de projetos teóricos 
de edificações/intervenções urbanas ou mesmo incentivando a par-
ticipação em concursos de ideias.

O local para a implantação do NAU foi o câmpus da Unesp de 
Presidente Prudente, que possui infraestrutura que atende aos cursos 

 1 Professores envolvidos nos trabalhos: Carolina Lotufo Bueno de Bartholomei, 
Cristina Maria Perissinotto Baron, Dafne Marques de Mendonça, Hélio Hirao 
e Roberto de Almeida Floeter.
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de graduação e pós-graduação nas diversas áreas, os quais funcionam 
nos três períodos; manhã, tarde e noite. Como parte do problema, 
foi apresentada uma demanda de espaços para produção individual 
e coletiva, atendimento a comunidade, reuniões e serviços básicos 
(sanitários, copa, depósito de material de limpeza), enfatizando a 
obrigatoriedade da acessibilidade e, sobretudo, um espaço que esti-
mulasse a própria reflexão sobre a produção arquitetônica contem-
porânea e que a representasse. A turma foi dividida em grupos de 
quatro pessoas, trabalhando com o princípio que esta prática pos-
sibilita uma discussão continua no ateliê de projetos, sem depender 
exclusivamente dos docentes.

Na disciplina de “Projeto de Arquitetura I”, trabalhou-se com 
a metodologia de projeto a partir da escolha de arquitetos contem-
porâneos, partindo do princípio de que cada grupo representava 
o escritório do arquiteto e deveria, portanto, compreender o seu 
processo projetual. Os alunos pesquisaram sobre o profissional e 
realizaram leituras gráficas de diversas obras para entender quais os 
princípios eram trabalhados, como ocorria a construção do conceito 
e se estes eram reproduzidos em cada projeto ou não. Essas análises 
e esses estudos subsidiaram a escolha do lugar de implantação do 
NAU no câmpus, o plano de massas, a linguagem arquitetônica, as 
relações entre espaços construídos e espaços livres, o tratamento da 
paisagem e até mesmo as relações espaciais internas.

Alguns dos arquitetos escolhidos pelos discentes foram: Renzo 
Piano, Zaha Hadid, Dominique Perrault, Frank O. Gehry, Santiago 
Calatrava, Alvar Aalto, Ricardo Legorreta e Daniel Libeskind. A 
própria escolha reflete um conhecimento a priori dos projetos rea-
lizados pelos profissionais, porém não necessariamente o conheci-
mento das metodologias projetuais. Na primeira etapa de estudo dos 
arquitetos e de suas obras, privilegiaram-se os textos e as análises no 
ateliê, enfatizando a necessidade do desenho à mão livre para que os 
alunos tivessem a compreensão de todo o processo.

A partir dessas discussões, foi possível verificar as diferentes 
abordagens dadas pelos profissionais nas suas escolhas por deter-
minadas implantações e formas espaciais, demonstrando, para os 
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discentes, como nasce o conceito. Do mexicano Ricardo Legorreta,2 
por exemplo, destacaram a importância das preexistências, do resgate 
e respeito pela memória, a necessidade e a valorização das relações 
humanas e da relação entre espaços livres e construídos. Diferente-
mente, o espanhol Santiago Calatrava3 busca uma monumentalidade 
por meio das formas, enfatizando inclusive a sua formação em Arqui-
tetura e Engenharia. O estudo das formas da natureza é tema cons-
tante, geralmente “pousando” seus objetos nos locais e criando um 
eixo monumental para valorização da obra, sem considerar as pree-
xistências. Por outro lado, na síntese sobre os fatores determinantes 
da obra do finlandês Alvar Aalto,4 os alunos destacaram a procura 
pela integração com a natureza e uma escala humana que valorizasse 
a volumetria e as visuais das áreas escolhidas, com aberturas estraté-
gicas e estudos sobre luz e sombra.

No exemplo apresentado a seguir, sobre a obra do arquiteto polo-
nês, naturalizado americano Daniel Libeskind,5 verifica-se como os 
referenciais teóricos influenciam e podem determinar espacialidades. 
O grupo de alunos selecionou as obras do Estúdio de Libeskind:6 do 
Museu Judaico de Berlim, The Ascent at Roebling’s Bridge, The Villa 
e Grand Canal Square Theatre and Commercial Development. No 
conjunto da Figura 1, observam-se as obras, as análises e a síntese 
elaborada pela equipe.

 2 Ricardo Legorreta foi estudado pelo grupo: Emanuella Komatsu, Juliana Z. 
Lacerda, Renata T. Ninello, Vanessa C. Cruz.

 3 Santiago Calatrava foi estudado pelo grupo: Ana Flávia Gomes, Carolina Da 
Dalto, Maíra Tudine Roque, Maria Eduarda Cristófano.

 4 Alvar Aalto foi estudado pelo grupo: Beatriz Fernandes, Nathalia Campos, 
Talita Falavigna, Tatiane B. Garcia.

 5 Daniel Libeskind foi estudado pelo grupo: Camila Costa Baptista, Fernanda T. 
Yamasaki, Isadora Campos de Oliveira e Larissa Girardi Losada.

 6 Informações sobre o Arquiteto Libeskind e as obras foram retiradas dos sites: 
<http://wwwq.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.081/273>; 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/09.026/1788>; <http://
www.bitterbredt.de/>; <http://www.ignezferraz.com.br/mainportfolio4.
asp?pagina=Artigos&cod_item=871>; <http://daniel-libeskind.com/>; 
acessados em 2012. Todos os desenhos foram elaborados pela equipe, res-
saltando que neste semestre não foram utilizados os recursos digitais.
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humanas e da relação entre espaços livres e construídos. Diferente-
mente, o espanhol Santiago Calatrava3 busca uma monumentalidade 
por meio das formas, enfatizando inclusive a sua formação em Arqui-
tetura e Engenharia. O estudo das formas da natureza é tema cons-
tante, geralmente “pousando” seus objetos nos locais e criando um 
eixo monumental para valorização da obra, sem considerar as pree-
xistências. Por outro lado, na síntese sobre os fatores determinantes 
da obra do finlandês Alvar Aalto,4 os alunos destacaram a procura 
pela integração com a natureza e uma escala humana que valorizasse 
a volumetria e as visuais das áreas escolhidas, com aberturas estraté-
gicas e estudos sobre luz e sombra.

No exemplo apresentado a seguir, sobre a obra do arquiteto polo-
nês, naturalizado americano Daniel Libeskind,5 verifica-se como os 
referenciais teóricos influenciam e podem determinar espacialidades. 
O grupo de alunos selecionou as obras do Estúdio de Libeskind:6 do 
Museu Judaico de Berlim, The Ascent at Roebling’s Bridge, The Villa 
e Grand Canal Square Theatre and Commercial Development. No 
conjunto da Figura 1, observam-se as obras, as análises e a síntese 
elaborada pela equipe.

 2 Ricardo Legorreta foi estudado pelo grupo: Emanuella Komatsu, Juliana Z. 
Lacerda, Renata T. Ninello, Vanessa C. Cruz.

 3 Santiago Calatrava foi estudado pelo grupo: Ana Flávia Gomes, Carolina Da 
Dalto, Maíra Tudine Roque, Maria Eduarda Cristófano.

 4 Alvar Aalto foi estudado pelo grupo: Beatriz Fernandes, Nathalia Campos, 
Talita Falavigna, Tatiane B. Garcia.

 5 Daniel Libeskind foi estudado pelo grupo: Camila Costa Baptista, Fernanda T. 
Yamasaki, Isadora Campos de Oliveira e Larissa Girardi Losada.

 6 Informações sobre o Arquiteto Libeskind e as obras foram retiradas dos sites: 
<http://wwwq.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.081/273>; 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/09.026/1788>; <http://
www.bitterbredt.de/>; <http://www.ignezferraz.com.br/mainportfolio4.
asp?pagina=Artigos&cod_item=871>; <http://daniel-libeskind.com/>; 
acessados em 2012. Todos os desenhos foram elaborados pela equipe, res-
saltando que neste semestre não foram utilizados os recursos digitais.

Figura 1 – Estudo das obras do Arquiteto Daniel Libeskind.

Na disciplina de “Comunicação e Linguagem Urbana”, em fun-
ção dos estudos dos arquitetos, os grupos realizaram, numa primeira 
etapa, as leituras do lugar para a escolha da área de implantação do 
NAU dentro do câmpus. A segunda etapa, sobre as condicionantes, 
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houve um aprofundamento do estudo da área escolhida, aumentando 
as escalas e os elementos do projeto: condicionantes climáticas – 
insolação, áreas de sombra, ventos predominantes; condicionantes 
físicos – acessos e fluxos, topografia, caminhos, qualidade dos equi-
pamentos urbanos, características tipológicas dos edifícios próximos 
etc. Na terceira etapa, houve um trabalho de percepção espacial por 
meio da elaboração de mapas comportamentais dos usos do lugar, 
texturas e cores, emoções e sensações. Por último, houve a elabora-
ção de um mapa síntese e discussões sobre a justificativa da escolha 
do lugar e a relação com o plano de massas proposto.

No exemplo do arquiteto Daniel Libeskind (Figura 2), o grupo 
elegeu o local de implantação no câmpus considerando como deter-
minantes: o resgate da história e memória do local, a proximidade com 
o eixo monumental e a integração com o entorno. 

Em “Projeto de Paisagismo I”, os grupos realizaram leituras da 
paisagem do local escolhido, também as relacionando com os prin-
cípios e conceitos trabalhados em função dos respectivos arquitetos. 

Eixo monumental

Local escolhido

Figura 2 – Leitura figura-fundo e local de implantação – grupo Arquiteto 
Daniel Libeskind.
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meio da elaboração de mapas comportamentais dos usos do lugar, 
texturas e cores, emoções e sensações. Por último, houve a elabora-
ção de um mapa síntese e discussões sobre a justificativa da escolha 
do lugar e a relação com o plano de massas proposto.

No exemplo do arquiteto Daniel Libeskind (Figura 2), o grupo 
elegeu o local de implantação no câmpus considerando como deter-
minantes: o resgate da história e memória do local, a proximidade com 
o eixo monumental e a integração com o entorno. 

Em “Projeto de Paisagismo I”, os grupos realizaram leituras da 
paisagem do local escolhido, também as relacionando com os prin-
cípios e conceitos trabalhados em função dos respectivos arquitetos. 

Eixo monumental

Local escolhido

Figura 2 – Leitura figura-fundo e local de implantação – grupo Arquiteto 
Daniel Libeskind.

Identificaram os elementos paisagísticos existentes e a qualidade 
espacial e elaboraram o projeto paisagístico do entorno da edifica-
ção projetada. No exemplo apresentado na Figura 3, o paisagismo 
proposto integra-se à obra, conformando uma paisagem construída.

Em “Ergonomia”, houve um trabalho inicial de discussão das ati-
vidades que seriam realizadas e quais os espaços e ambientes neces-
sários. Após discussão, definiram um programa de necessidades e 
realizaram o pré-dimensionamento, considerando o fato de ser uma 
edificação pública, acessível a todos os portadores de necessidades 
especiais. Os grupos tiveram, ainda, de elaborar uma maquete física 
do principal espaço interno com o mobiliário proposto. O interessante 
desta atividade foi que os alunos se motivaram a propor também o 
projeto dos móveis de acordo com as propostas arquitetônicas, mui-
tas vezes, retomando os projetos analisados para verificarem qual 
a relação entre mobiliários e ambientes propostos pelos arquitetos.

A partir do conhecimento específico das quatro disciplinas, foi 
produzido um único produto, o projeto arquitetônico. No exemplo 
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Figura 3 – Paisagismo proposto e perspectiva – grupo Arquiteto Daniel 
Libeskind.

Arte_e_ciencia_processos_criativos__[MIOLO]__Graf-v2.indd   148 25/08/2015   14:35:09



ARTE-CIÊNCIA  149

mostrado (Figuras 4, 5 e 6), é possível identificar o percurso percor-
rido desde a síntese da leitura do arquiteto escolhido até a definição 
do conceito e o projeto. O simbolismo da proposta espacial surgiu 
da desconstrução da sigla NAU em conjunto com as aspirações que 
este projeto pretendia atender, reafirmando e integrando o curso de 
Arquitetura e Urbanismo no câmpus da FCT, criando espaços para 
a produção arquitetônica através de ambientes inspiradores.

Figura 4 – Desconstrução da sigla NAU e perspectiva com as preexistências 
– grupo Arquiteto Daniel Libeskind.
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Figura 5 – Vista da edificação pelo eixo monumental, com destaque para a 
rampa.

Figura 6 – Planta com layout.
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Analisando os estudos das obras, a formação do arquiteto, as lei-
turas do lugar, os princípios propostos e os conceitos elaborados pela 
equipe com o resultado do projeto proposto, é possível verificar as 
inferências realizadas e as reflexões que os diversos aspectos propor-
cionaram durante o processo projetual. Por meio dessa experiência, 
foi possível estruturar uma metodologia de projeto, na qual as con-
tribuições das respectivas áreas de conhecimento contribuíram para 
a solução ao problema apresentado.

A proposta da interdisciplinaridade, entendida como conheci-
mentos de diferentes áreas que, trabalhadas conjuntamente, pos-
sibilitam uma nova produção de conhecimento, foi desenvolvida 
nessa experiência didática, convergindo para a solução de um pro-
blema através da proposta de um projeto arquitetônico. As hipóteses 
espaciais incorporaram os conhecimentos das disciplinas que foram 
ministradas, não excluindo os demais. Neste sentido, podemos citar 
os aspectos estruturais, os quais não foram trabalhados a partir de 
uma disciplina específica, mas se mostram presentes com maior 
ênfase nos trabalhos dos arquitetos Santiago Calatrava e Zaha Hadid.

Considerações acerca dos desafios para o ensino 
do profissional reflexivo

Este trabalho pretendeu mostrar como se realiza o processo de 
concepção do projeto arquitetônico e uma metodologia possível expe-
rimentada no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp (câmpus 
de Presidente Prudente).

Na prática do ateliê, a partir da problemática colocada, é preciso 
desvendar as metodologias projetuais que se iniciam com a interpre-
tação das premissas do projeto, ou seja, o tema, o lugar e a técnica. 
A partir desses entendimentos e, seguindo alguns princípios – tais 
como racionalidade, sustentabilidade, estatuto da cidade, a ordem e 
o rigor intelectual e moral –, é possível chegar ao conceito do projeto. 
O desenvolvimento do processo projetual ocorre durante a prática 
do desenho, no ateliê, no ato de desenhar e redesenhar quantas vezes 
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forem necessárias a proposta projetual. É neste processo da práxis que 
surgirá a solução para a problemática apresentada e a reflexão sobre 
a produção do espaço proposto.

Assim, cabe aos docentes orientar o aluno para o compromisso 
com o estudo da disciplina arquitetônica, ampliando a visão de 
mundo para que as decisões projetuais não sejam embasadas em pré-
-conceitos ou, por que não dizer, em preconceitos que influenciarão 
o modo de vida dos usuários. O papel social do arquiteto na produ-
ção de espaços urbanos com qualidade é compreendido na academia 
a partir da reflexão crítica sobre a realidade social, a partir da qual se 
busca o “ensino prático reflexivo” (Schön, 2000).

Essa prática de ensino pautada na formação de um profissional 
crítico e atento às transformações do mundo contemporâneo neces-
sita da interlocução entre as diversas áreas do conhecimento. Neste 
sentido, um grande desafio consiste em estruturar os projetos polí-
ticos pedagógicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no sen-
tido de possibilitar a interdisciplinaridade na matriz curricular sem 
depender do interesse e da boa vontade dos profissionais envolvidos. 
Outro desafio é estruturar os espaços físicos de ensino dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo no sentido de contribuir para estimular as 
discussões sobre a prática projetual.

Por fim, o entendimento do papel do arquiteto urbanista como 
profissional que não dissocia projeto arquitetônico do urbano e do 
paisagístico parece ser importante para o processo de ensino/apren-
dizagem que pode ter, por consequência, a melhoria da qualidade dos 
produtos que têm sido oferecidos para a população.
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