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Introdução ao relatório técnico-científico 
 
Nesta introdução ao relatório final do projeto: “Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual: 
Arquitetura e Urbanismo” apresentam-se alguns aspectos esclarecedores de sua gênese bem como uma 
síntese de elementos estruturadores da pesquisa tais como: pressuposto e questão central, a conduta 
de trabalho e o objetivo final. Desenvolvem-se, nos capítulos posteriores, a fundamentação teórica e 
metodológica pertinente a cada estágio. 
 

I.I. Gênese 
O presente projeto de pesquisa nasceu como uma iniciativa de colaboração acadêmica 
ensejada pelo desenvolvimento do projeto de pesquisa “Academic Research in Areas of Design 
Practice”1, desenvolvido na University of Hertfordshire, Reino Unido.  Na universidade inglesa 
este projeto é coordenado pela Profa. Dra. Daniela Büchler, que participa no projeto brasileiro 
como consultora. Na outra mão, a responsável pelo projeto brasileiro, Ana Gabriela G. Lima, 
participa como consultora no projeto inglês. Também participam em ambos os projetos mais 
dois pesquisadores: Prof. Dr. Michael Biggs, da universidade inglesa e Prof. Dr. Rafael Perrone, 
da FAU-Mackenzie. A descrição dessas participações nos parece importante por caracterizar o 
desenvolvimento do presente projeto “Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual”, 
como pertencendo a um contexto de debates internacionais sobre a temática, denominada em 
inglês “Practice based Research”, o que, numa tradução livre, poderia chamar-se “Pesquisa 
fundamentada na prática”, cujo referencial teórico é comentado ao longo deste relatório. 
 
O ensejo para essa colaboração acadêmica nasceu do reconhecimento do interesse da 
comunidade acadêmica brasileira por uma temática semelhante, ou seja, a pesquisa 
acadêmica nas áreas de prática projetual especificamente em arquitetura e urbanismo, como 
comenta-se mais adiante, no tópico 2.Revisão Bibliográfica.  
 
I.II. Pressuposto e Questão central 
O pressuposto do projeto de pesquisa aqui apresentado é o de que a arquitetura, de forma 
similar às demais práticas projetuais (no design e nas artes, por exemplo), forma parte de um 
contexto maisamplo de pesquisa acadêmica, tanto nas universidades como também nas 

                                                        
1
 Para informações mais detalhadas sobre o projeto por favor consulte: (http://r2p.herts.ac.uk/ardp/index.html). 



3 
 

diversas instâncias em que é financiada por agências de fomento ou outras instituições. 
Embora não excluísse a possibilidade de concluir que o projeto de arquitetura seja de fato 
muito diferente quando empregado como método e tema de pesquisa, a pesquisa buscou 
construir argumentos iniciais sobre a natureza dessa diferença, se esta chegasse a ser 
verificada. De qualquer modo, sendo diferente ou não, acreditava‐se que se constituiria em 
uma contribuição relevante a construção de indicadores que permitissem reconhecer algumas 
características desta diferença, de modo a torná‐las mais facilmente reconhecíveis e portanto 
passíveis de serem legitimadas pela comunidade acadêmica mais ampla.1 Emergindo desse 
panorama,  a questão central foi delineada de modo a desdobrar-se em dois aspectos: 
 
 1.) a prática projetual em arquitetura e urbanismo produz um tipo de conhecimento que pode 
ser considerado válido no âmbito acadêmico?  
2.)se chegarmos a verificar que sim, como este conhecimento é comunicado pode ser 
endossado academicamente?  
 
 
I.III. Conduta 
A conduta estabelecida no projeto  para a exploração desta questão estruturou-se em três 
etapas: 
 
1.) Com base em revisão bibliográfica e discussões entre os membros da equipe do projeto de 
pesquisa, foram estabelecidas delimitações iniciais dos elementos que compõem o que 
chamamos de “prática projetual”, e de que forma poderiam ser identificados na pesquisa 
acadêmica; 

 
2.)A partir de uma seleção inicial de trabalhos acadêmicos (teses de doutorado e dissertações 
de mestrado) considerados como reconhecidos pela comunidade acadêmica como 
exemplares, a delimitação inicial foi “testada” e ajustada de forma que se pudessem sugerir 
indicadores utilizáveis no levantamento e análise de uma amostra mais ampla de teses e 
dissertações; Esses indicadores deveriam emergir do esforço de compreensão do contexto 
brasileiro de pesquisa acadêmica em arquitetura e urbanismo . 
 
3.) Foi estabelecido como universo de amostras o acervo de teses e dissertações da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP. Ao longo da realização 
do levantamento e análise deste acervo foram se operando novas reflexões sobre a relevância 
e eficácia da aplicabilidade dos indicadores estabelecidos nas etapas anteriores, no sentido de 
estabelecer as melhores maneiras de identificar e avaliar o uso de elementos de prática 
projetual na pesquisa acadêmica em arquitetura e urbanismo. 
 
I.IV. Objetivos alcançados 
Nossa contribuição original consistiu em: 

1.) Reunir elementos que nos permitissem reivindicar que o emprego de elementos de 
prática projetual, ou seja, do emprego da linguagem não-textual e do raciocínio 
propositivo,  ensejam a construção de raciocínios que não seriam possíveis de serem 
alcançados pelo emprego da escrita na construção da pesquisa acadêmica em nível de 
mestrado e doutorado; 

2.)  propor dois indicadores precisos de como são conduzidas, as teses e dissertações 
(produzidas no contexto brasileiro cuja amostragem foi o acervo da FAUUSP) que 
produzem conhecimento a partir do emprego de elementos da prática projetual: o 
método histórico e o método "projetual", que consiste no emprego de análises, 
representações e proposições não-textuais e fundamentadas em imagens.  
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Acreditamos que a consecução desses objetivos venha, em alguma medida a: 
 
1. alimentar o debate atual, nacional e internacional, sobre pesquisa acadêmica e prática de 
projeto; 
2. contribuir para tornar mais clara a avaliação do conhecimento acadêmico implícito nos 
métodos projetuais; 
3. contribuir com elementos de ensino, nos níveis de graduação e pós‐graduação, 
particularmente (mas não exclusivamente) nas disciplinas que envolvam metodologia científica 
na área de projeto de arquitetura. 

 
1. Resumo do projeto inicial 

 
1.1. Introdução ao resumo do projeto inicial: 
O resumo apresentado na seção abaixo foi formulado a partir do projeto de pesquisa inicial em 
que se pretendia o alcance de um objetivo mais amplo do que aquele efetivamente alcançado. 
Sinteticamente falando podemos dizer que os resultados alcançados apresentaram algum grau 
de divergência em relação ao projeto inicial em dois tópicos essenciais: 
 
Tópico 1 
 O que estava previsto no projeto inicial 
 O que se previu anteriormente foi chegar a descrever de forma precisa e rigorosa - em termos 
acadêmicos e no contexto brasileiro -  indicadores de prática projetual na pesquisa acadêmica 
em arquitetura e urbanismo e de que forma esses indicadores permitiriam posicionar a 
pesquisa fundamentada na prática de arquitetura e urbanismo no contexto da pesquisa 
universitária mais ampla, ou seja, aquela que abrange áreas acadêmicas tradicionais como a 
física ou as ciências sociais. 
 
O que foi efetivamente alcançado 
O que efetivamente se conseguiu foi estabelecer com clareza dois indicadores que 
caracterizam as pesquisas que se utilizam de métodos projetuais como parte fundamental de 
sua argumentação, obtidos por meio do levantamento de teses e dissertações no universo da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
 
Tópico 2 
O que estava previsto no projeto inicial 
Previu-se anteriormente que seria possível chegar a uma ponderação relativamente clara 
sobre se há elementos evidentes que distingam a natureza do projeto de arquitetura - quando 
empregado como método e tema de pesquisa - dos métodos e temas tradicionais de pesquisa 
acadêmica.  Isso ensejaria a construção de argumentos iniciais sobre a natureza dessa 
diferença. 
 
O que foi efetivamente alcançado 
Foram construídos argumentos iniciais sobre as características efetivamente encontradas em 
teses e dissertações de arquitetura e urbanismo que empregam elementos do projeto de 
arquitetura como parte essencial de sua argumentação. Entretanto, não foi possível propor a 
existência de diferenças evidentes em relação aos métodos tradicionais de pesquisa. O que foi 
possível observar foi a associação eficaz e produtiva entre métodos tradicionais, em especial 
de natureza historiográfica, e métodos projetuais. Os dois indicadores acima mencionados 
foram estabelecidos e testados a partir dessa proposição, o que nos permitiu construir 
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argumentos iniciais sobre a validade da associação entre métodos tradicionais e projetuais na 
conduta da pesquisa acadêmica em arquitetura e urbanismo. 
 
Os tópicos acima enunciados buscam trazer à tona o que consideramos que são os aspectos 
essenciais da divergência entre o que se esperava do projeto inicial e o efetivamente 
conseguido. Acreditamos que as divergências resultaram de um fator extremamente positivo 
na conduta da pesquisa: se os objetivos iniciais foram previstos com base principalmente no 
resultado de pesquisas conduzidas em âmbito europeu, notadamente o britânico, o que de 
fato se concluiu foi sobre a base de revisão bibliográfica, reflexões, e investigações empíricas 
tendo em vista o contexto brasileiro.  O significado e impacto destes resultados foram 
sucintamente apresentados no capítulo de gênese do projeto e são detalhados ao longo do 
presente relatório. 
 
1.2. Projeto inicial - resumo 
O objetivo inicial desta pesquisa era o de  analisar e descrever, nos moldes do rigor acadêmico, 
algumas linhas essenciais do que poderia ser caracterizado como projeto de arquitetura como 
pesquisa acadêmica, buscando trazer à tona questões relevantes que não só contribuíssem 
para o debate existente no Brasil sobre o assunto mas também ensejassem estudos 
posteriores. O pressuposto do projeto de pesquisa  que deu origem a esse relatório aqui era o  
o de que a arquitetura, de forma similar às demais práticas projetuais (no design e nas artes, 
por exemplo), forma parte de um contexto mais amplo de pesquisa acadêmica, tanto nas 
universidades como também nas diversas instâncias em que é financiada por agências de 
fomento ou outras instituições. 
 Embora não excluísse a possibilidade de concluir que o projeto de arquitetura fosse de fato 
muito diferente quando empregado como método e tema de pesquisa, a idéia era a de que  
pesquisa buscasse construir argumentos iniciais sobre a natureza dessa diferença, se esta 
chegar a ser verificada. De qualquer modo, sendo diferente ou não, acredita‐se que seja uma 
contribuição relevante construir de forma consistente alguns indicadores que permitam 
reconhecer algumas características desta diferença, de modo a torná‐las compreensíveis e 
aceitas como legítimas pela comunidade acadêmica mais ampla. 
 

Esta pesquisa teve como um de seus objetivos iniciais contribuir para a reflexão sobre a 
produção de conhecimento acadêmico e sua comunicação nas áreas de prática projetual. O 
tema desse projeto envolveu a abordagem dos problemas que emergem da produção 
acadêmica na área de arquitetura e urbanismo. O debate em torno desta problemática já 
encontra-se estabelecido em âmbito europeu mas ainda é um campo relativamente novo e 
pouco explorado no Brasil. Os problemas centrais de pesquisa, nesse contexto, encontram-se 
na relação entre a prática projetual e os requisitos e padrões exigidos no contexto acadêmico e 
a natureza do conhecimento e comunicação  da pesquisa que contém elementos da prática.  
 
Ao buscar contribuir para o debate sobre as questões da produção e transmissão do 
conhecimento acadêmico nas áreas de projeto de arquitetura e urbanismo, este projeto 
beneficiou-se do intercâmbio com a Faculty for Creative and Cultural Industries da University 
of Hertfordshire, por meio da interlocução com dois experientes pesquisadores na área de 
Practice Based Research na Inglaterra, a saber: Prof. Dr. Michael Biggs e Profa. Dra. Daniela 
Büchler, pertencentes ao núcleo Research into Practice, da University of Hertfordshire. 
(http://r2p.herts.ac.uk/index.html). Como observaram Biggs e Buchler (2008:84), na Europa de 
modo geral, e na Inglaterra em particular, o debate corrente se dá sobre a questão: a pesquisa 
acadêmica em áreas de prática projetual é diferente daquela desenvolvida em outras 
disciplinas? A partir desse questionamento, termos previamente fixos e definidos dentro do 
modelo tradicional de pesquisa acadêmica tais como "conhecimento", criatividade", 
"referência", "método", etc. passaram a ser questionados e explorados. Esses conceitos, que 



6 
 

são característicos do modo tradicional de se fazer pesquisa foram remodelados em uma 
tentativa de torná-los mais aplicáveis às humanidades. Algumas discussões influentes foram 
conduzidas acerca de conceitos híbridos tais como “conhecimento tácito e experiencial',  e 
“método reflexivo”, ainda provocando debate considerável. Por exemplo, conhecimento tácito 
foi conceitualizado por Polanyi  (in: Nelson and Winter, 1982), de modo a permitir que fosse 
rigorosamente analisado, resultando em modelos de conhecimento que são atualmente 
utilizados extensivamente na administração do conhecimento e também dos negócios. 
Entretanto, ainda permanece a crítica sobre o conhecimento tácito e seu componente 
filosoficamente subjetivo. Da mesma forma, o conceito de Schön de reflexão-na-ação embora 
tenha apelado às comunidades de práticas projetuais, ainda é criticado em suas pretensões de 
explicar a transferência da ação para o conhecimento.  
Assumindo que a produção acadêmica brasileira nas áreas de prática projetual  tem um 
significativo potencial de contribuir para o avanço do conhecimento acadêmico não apenas em 
âmbito nacional como também internacional, incluiu-se dentre os objetivos desta pesquisa a 
reflexão sobre os modos como esse trabalho vêm sendo encaminhado no Brasil.  
 
 

2. Revisão bibliográfica 
 
 
2.1.  Universo conceitual do projeto "Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual" 
De acordo com Anelli (2009, p. 1), a consolidação do atual sistema de pós‐graduação ao longo 
das últimas décadas avança sem que se defina, de modo consensual, o caráter e as 
especificidades da pesquisa na área de Arquitetura e Urbanismo. O trânsito interdisciplinar 
1 Este pressuposto alinha‐se com a proposta enunciada pelo Research into Practice Cluster da 
Universidade de Hertfordshire(http://r2p.herts.ac.uk/index.html) 

incorporou com sucesso métodos e procedimentos de várias áreas correlatas – das ciências 
humanas e das ciências exatas ‐ na pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, mas pouco se 
avançou no desenvolvimento de algumas propostas que pretendiam definir especificidades da 
pesquisa nessa área. 
Atualmente, um dos aspectos problemáticos em pesquisas que lidam com temas ligados à 
prática projetual no Brasil, tal como delineado por Veloso e Elali (2002) é o da falta de 
reconhecimento, por parte das agências financiadoras, do rigor metodológico com que as 
pesquisas que utilizam métodos projetuais são encaminhadas. Como as autoras ponderam, 
"análise puramente arquitetônicas", como as tecnico‐funcionais, estetico‐visuais 
(morfológicas, tipológicas), ainda que pautadas em metodologias relativamente claras, como a 
Avaliação Pos‐ocupacão (APO), são ainda consideradas pouco ou nada científicas e por isso 
mesmo, discriminadas nas seleções de cursos, concursos e, em especial na alocação de 
recursos para a pesquisa. Segundo as autoras, a observação dos dados disponibilizados on‐line 
pelas duas maiores entidades de fomento à pesquisa e à capacitação de nível superior no país 
(Cnpq e CAPES) corrobora essa afirmação. 
A pesquisa acadêmica vem passando nas últimas décadas, por um processo de transformação 
e mudança de paradigma, em que os métodos tradicionais de pesquisa vêm sendo 
sistematicamente questionados e o "projeto", ou a "prática" como método, vêm sendo 
colocados. Barrett e Bolt em "Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry" 
(2009) debrucam‐se sobre os aspectos problemáticos do reconhecimento das pesquisas em 
áreas de prática projetual, incluindo as artes em todas as suas manifestações no âmbito do 
conhecimento acadêmico tradicional. Patricia Leavy, do mesmo modo, trata da questão do 
método, ou dos métodos, de pesquisa acadêmica baseada na prática artística em "Method 
Meets Art: Arts‐Based Research Practice (2009). Santos, em "Um Discurso sobre as Ciências" 
(2007) caracteriza sucintamente aquilo que chama de "ordem científica hegemônica", 
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analisando em seguida os sinais da crise dessa hegemonia. Denzin e Lincoln em seu vasto 
volume "The Sage Handbook of Qualitative Research" (2005), ao contemplarem as distinções 
entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, descrevem e analisam a ampla 
variedade de métodos de pesquisa construídos ao longo do século XX e início do século XXI, 
apontando para emergência de estratégias de pesquisa que se utilizam de variadas 
combinações de métodos, fazendo do pesquisador "qualitativo" uma espécie de bricoleur. 
Boutinet constrói uma argumentação mais detalhada sobre o termo projeto, sob a perspectiva 
que transparece já no título de sua obra, "Antropologia do Projeto" (2002). 
Esse processo resulta em ecos no ensino de arquitetura em todos os níveis, incluindo a 
graduação. Oxman (2008) por exemplo, cita Nigel Cross em Designerly ways of Knowing 
(2001) ao introduzir a noção do conhecimento pelo projeto, sugerindo as potencialidades do 
que isso possa vir a implicar no que diz respeito às novas abordagens do "projeto digital". Para 
Oxman, se o conhecimento produzido pelo "projeto digital" constitui, entre outros aspectos, 
um novo conjunto de conceituações, incluindo novas idéias relacionadas ao significado da 
forma e a natureza do conhecimento funcional e formal, então há a necessidade de uma nova 
pedagogia que aborde o projeto digital, acomodando essa nova base de conhecimento. Essa 
necessidade, acreditamos, ecoa de volta como aspecto a ser contemplado na pesquisa 
acadêmica. 
Boaventura de Sousa Santos, em seu "Discurso sobre as Ciências" (15a ed. 2007), especula 
sobre uma nova ordem científica emergente. Para o autor, começa a deixar de fazer sentido a 
distinção entre ciências naturais e ciências sociais, sendo que a síntese que prevê que se 
operará entre elas tem como pólo catalisador as ciências sociais. Para isso, as ciências sociais 
terão que recusar todas as formas de positivismo lógico ou empírico ou de mecanicismo 
materialista ou idealista com a conseqüente revalorização do que se convencionou chamar 
humanidades ou estudos humanísticos (Santos, 2007, p. 10). Essa posição, como dissemos 
acima, parece indicar um cenário favorável às pesquisas que tenham como foco o projeto de 
arquitetura. Santos prossegue ao ponderar que a síntese de que fala não visa uma ciência 
unificada nem sequer uma teoria geral, mas tão somente um "conjunto de galerias temáticas 
onde convergem linhas de água que até agora concebemos como objetos teóricos 
estanques".(idem) Vale a pena dar ênfase ao que está dito adiante, pelo que parece sugerir 
para o campo da arquitetura: "à medida que se der esta síntese, a distinção hierárquica entre 
conhecimento científico e conhecimento vulgar tenderá a desaparecer e a prática será o fazer 
e o dizer da filosofia prática." 
Ora, se consideramos que uma das questões problemáticas do entrecruzamento entre 
arquitetura e universidade é a da validade da prática do projeto de arquitetura como forma de 
conhecimento acadêmico, nos deparamos aqui com a abertura de possibilidades 
estimulantes. Se as fronteiras entre o conhecimento científico e o conhecimento vulgar, ou 
seja, da prática, começam a se tornar menos rígidas, se a delimitação se torna cada vez mais 
imprecisa, então torna‐se extremamente conveniente pensar sobre os modos pelos quais o 
projeto de arquitetura, e o praticante de arquitetura, não só têm adentrado o âmbito 
acadêmico e realizado contribuições relevantes, mas quais são os novos potenciais a serem 
explorados. 
Antes de passar a essas ponderações cabe aprofundar um pouco mais a reflexão sobre os 
processos de transformação a que aludia Santos. Em seu trabalho, o autor considera que 
estamos passando por um momento de profunda reflexão epistemológica sobre o 
conhecimento científico, reflexão que é empreendida predominantemente pelos "próprios 
cientistas, por cientistas que adquiriram uma competência e um interesse filosóficos para 
problematizar a sua prática científica." (Santos, 2007, p.30) No presente projeto de pesquisa é 
nosso pressuposto de que o que é válido para os cientistas de um modo geral, na visão de 
Santos, também pode em certa medida ser considerado válido para os arquitetos que, no 
contexto da academia, problematizam e produzem conhecimento acadêmico não apenas 
sobre, mas a partir do projeto de arquitetura. É importante notar que os arquitetos não se 
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configuram em uma categoria isolada de praticantes a refletir sobre o reconhecimento de suas 
contribuições para o campo acadêmico. As artes, incluindo as visuais, a dança, o cinema, já 
contam com esforços sistematizados de reflexão acadêmica sobre a prática do artista como 
pesquisa. Estele Barrett, por exemplo, questiona no prefácio ao volume "Practice as Research" 
(2007, s/p): "Que conhecimento pode revelar a pesquisa baseada na prática do estúdio que 
outras modalidades não poderiam? Que implicações isso tem na ampliação de nossos 
entendimentos do papel da investigação fundamentada na prática e das múltiplas inteligências 
na produção do conhecimento? Como os resultados da pesquisa artística e suas aplicações 
mais amplas podem aperfeiçoar os entendimentos da prática como pesquisa para além da 
disciplina?" 
Em um outro plano de considerações, o projeto de arquitetura ou de urbanismo pode ser 
colocado como análogo ao experimento em laboratório, tal como o coloca Bruno Latour: “o 
experimento é um evento”, pois “nenhum evento pode ser explicado pela lista dos elementos 
que penetraram na situação antes de sua conclusão”. Ou seja, os elementos iniciais são 
transformados no curso do evento, ou seja, no desenvolvimento do processo (LATOUR, 2001, 
p. 147, ênfase no original). A diferença é que os eventos arquitetônicos e urbanísticos − sejam 
projetos, sejam obras realizadas − não são replicáveis no sentido da replicabilidade exigida dos 
experimentos em laboratório, pois as condições naturais e sociais de espaço e tempo nunca 
poderão ser abstraídas e menos ainda reconstruídas. 
Assim como outras culturas intelectuais nas ciências e nas artes concentram‐se em suas 
formas subjascentes de conhecimento peculiares aos cientistas e aos artistas, é conveniente 
concentramo‐nos nas formas "projetuais" de conhecer, pensar e agir. Em linha com Schön e 
outros (Cross, 2001, p. 55), vários pesquisadores no campo projetual perceberam que as 
práticas de projeto de fato possuem sua forma conveniente e substancial de se apropriar da 
cultura intelectual, sugerindo que seria prudente evitar confundir os objetivos e problemáticas 
da pesquisa acadêmica em projeto como aqueles relativos à diferentes culturas ligadas às 
ciências e às artes. Isso não significa que deveríamos ignorar estas outras culturas, que muitas 
vezes possuem tradições mais sólidas de pesquisa do que a que temos na arquitetura. Como 
proposto por Santos, a ciência do paradigma emergente, sendo [...] assumidamente analógica, 
é também assumidamente tradutora, ou seja, incentiva os conceitos e as teorias desenvolvidos 
localmente a emigrarem para outros lugares cognitivos, de modo a poderem ser utilizados fora 
do seu contexto de origem. Este procedimento [...] será normal numa forma de conhecimento 
que concebe através da imaginação e generaliza através da qualidade e exemplaridade. 
(Santos, 2003, p. 77) 
Embora a construção do conhecimento acadêmico em arquitetura freqüentemente necessite 
apoiar‐se em outras histórias e tradições quando apropriado, está também, paralelamente, 
construindo sua própria cultura acadêmica/intelectual, aceitável e defensável em seus 
próprios termos (Cross, 2001, p.55). Tal como Simon sugerira (in:Cross, 2001, p. 54), a "ciência 
do projeto" tem o potencial de formar uma base comum na busca pela comunicação 
intelectual e acadêmica entre as artes, ciência e tecnologia. Em outras palavras, o projeto tem 
o potencial de constituir‐se em estudo interdisciplinar acessível a todos aqueles envolvidos na 
tarefa de criar o mundo artificial. 2 

Nesse contexto, como apontam Candy e Costello, (2008, p. 521) o papel das tecnologias da 
informação tem se tornado cada vez mais relevante. Os softwares empregados nas práticas 
projetuais de arquitetura abrangem um número cada vez maior de variáveis de projeto (fluxo 
de trânsito numa via, dinâmica de ventos e insolação ao longo do ano, etc., etc.) além de 
estabelecerem entre si uma interação cada vez maior, de forma a responder aos requisitos de 
compatibilização entre os vários projetos envolvidos no desenvolvimento do projeto de 
arquitetura. À medida em que a tecnologia digital avança e novas formas de interação digital 
surgem, os arquitetos e designers buscam formas cada vez mais eficientes de empregar esses 
novos recursos de modo a responder às demandas de seus projetos. No âmbito internacional 
as pesquisas acadêmicas fundamentadas na prática projetual que utilizam métodos baseados 
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no uso de Tecnologias da Informação têm fornecido insumos importantes para a prática nos 
escritórios. Cabe incluir no atual projeto de pesquisa a atenção às dissertações de mestrado e 
teses de doutorado que já vêm apontando para esses caminhos e estão à espera de maior 
reconhecimento e divulgação. 
Com efeito, no design de softwares aspectos como função, confiabilidade e eficiência têm sido 
tradicionalmente considerados chave no que se refere ao seu emprego como ferramentas de 
projeto de arquitetura ou engenharia. Um quarto aspecto ganhou significado recentemente, a 
assim chamada "usabilidade", ou seja, sua facilidade de manejo pelos usuários ( Idem). Essa 
2 O trecho acima está baseado no projeto de criação do mestrado associado entre a FAU‐Mackenzie e a 
FAU UniRitter (2009‐2010), projeto do qual a autora participou na elaboração e redação do texto de 
conceituação. Algumas das idéias contidas neste segmento foram desenvolvidas por Luiz Guilherme 
Rivera de Castro que também participou da elaboração do texto conceitual. 

facilidade de manejo tem sido explorada e sofisticada nas suas mais diversas facetas, o que 
sugere uma presença cada vez maior e mais extensas de ferramentas computacionais nos 
processos de concepção do projeto arquitetônico e por extensão, nos processos de pesquisa 
acadêmica fundamentados em processos/métodos projetuais. Essa condição reforça a 
importância de considerar, ao longo das atividades do projeto de pesquisa que aqui propomos, 
a presença e forma de uso de tecnologias de informação nos processos de elaboração das 
dissertações e teses brasileiras. 
 
2.3. Marcos da reflexão sobre pesquisa acadêmica e projeto de arquitetura no Brasil 
Como comentamos acima, Renato Anelli avalia que o sistema de pós ‐graduação brasileiro ao 
longo das últimas décadas avança sem definir, de modo consensual, o 
caráter e as especificidades da pesquisa na área de Arquitetura e Urbanismo. Em sua palestra 
proferida por ocasião do IV Projetar 2009, destaca algumas propostas que procuraram encarar 
a atividade projetual do arquiteto como forma de pesquisa, caso do doutorado de Abrãao 
Sanovicz de 1972, que reflete a postura do arquiteto que tanto em seu escritório como na 
docência universitária buscava conferir ao projeto um caráter investigativo, na intenção de que 
esse caráter experimental e inovador pudesse contribuir para o processo de desenvolvimento 
no Brasil de então. 
Anelli pondera que após tanto anos é necessário reconhecer que pouco se avançou nesse 
objetivo, destacando, entretanto, três linhas de pesquisa acadêmica em arquitetura nas quais 
a atividade projetual está presente no caso brasileiro: 1) os Laboratórios de Habitação, que de 
acordo com o autor são derivados de uma confluência entre as proposições teóricas de Sérgio 
Ferro, as correntes de esquerda ligadas diretamente aos movimentos sociais e à ressonância 
da contracultura dos anos 1960/70 no Brasil; 2)Pesquisas que desenvolvem sistemas 
construtivos a partir de novas tecnologias ou processos, em que se reconhece, entretanto, a 
preponderância de métodos e conceitos originados em outras áreas (como as engenharias, 
física e química); 3) Estudos históricos sobre o projeto arquitetônico, em especial nos 
processos de revisão crítica da arquitetura moderna brasileira, iniciada na década de 1980. O 
autor conclui sua apresentação considerando que essas três linhas não esgotam a atual 
realidade múltipla e abrangente da pesquisa acadêmica em arquitetura no Brasil, identificando 
todavia nas três linhas mencionadas algum desdobramento conseqüente da proposta do 
projeto como pesquisa que não signifique a mera elevação da rotina do escritório ao status de 
trabalho científico. 
Veloso e Elali em 2002 já se perguntavam se "há lugar para o projeto de arquitetura nos 
estudos de pos‐graduação", em um trabalho que viria a fazer parte das raízes da criação dos 
seminários Projetar no Brasil. Refletindo sobre o papel da arquitetura no pesquisa acadêmica, 
as autoras prosseguem em seu questionamento sobre se os programas de arquitetura, nos 
moldes atualmente existentes, oferecem condições para incorporação dos novos perfis de 
arquitetos e pesquisadores, em especial aqueles voltados para a prática projetual, ou seja, 
interessados em refletir sobre e trabalhar arquitetura no nível do projeto, seja como modo de 
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aperfeiçoar suas atividades cotidianas, seja como forma de capacitação para o ensino e a 
pesquisa na área de projeto, já que os concursos para professores exigem a titulação mínima 
de mestre. Prosseguindo na série de perguntas questionam ainda: como formar Mestres em 
Projeto? O ensino de Pós em Arquitetura tem dado conta dessa tarefa? 
Falando a partir da análise dos Trabalhos Finais de Graduação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte como exemplo ilustrativo do caso brasileiro, as autoras afirmam que a 
reflexão crítica sobre o projeto, enquanto processo relacionado ao "saber‐fazer" arquitetura, 
encontra muito pouco espaço no meio científico, sendo mais freqüentes pesquisas voltadas 
para a avaliação dos espaços construídos, visando a retro‐alimentação de projetos. Para as 
autoras, isso dificulta a incorporação dos novos perfis de profissionais do ensino, da pesquisa e 
da prática projetual que, na ausência de melhor opção, acabam enveredando por linhas de 
pesquisa e temáticas que não atendem às suas habilidades e expectativas, mas que conferem 
um suporte mais "científico" à sua formação. Mencionam ainda um dado importante, apesar 
de ser na área de projeto de arquitetura que se desenvolve a maioria absoluta dos TFGs, são 
pouquíssimas as pesquisas de Pos‐graduação nesta área. É de opinião das autoras que esse 
quadro, observado especificamente na produção da graduação e pos‐graduação na UFRN, não 
é muito diferente do que ocorre em outras escolas do país. 
José Carlos Campos e Cairo Albuquerque Silva em seu artigo de 2004 constroem ainda 
algumas aproximações entre o projeto arquitetônico e a investigação científica. Consideram 
que a ambos não lhes falta a temática, a indagação, as referências teóricas, as hipóteses de 
trabalho, a experimentação, a escolha da melhor alternativa para a sua devida otimização e, 
finalmente, a publicação e a discussão. Para os autores, faltaria apenas uma exposição 
sistematizada, uma formatação rigorosa para se enquadrar no que é exigido ao trabalho 
científico, fazendo a ressalva de que a arquitetura possui o seu enquadramento 
epistemológico próprio e suas metodologias próprias. 
As reflexões apresentadas pelos autores acima sintetizam em alguma medida a reflexão sobre 
a prática projetual arquitetônica na pesquisa acadêmica brasileira e integram a base conceitual 
a ser empregada para as análises e interpretações previstas nesse projeto. O levantamento 
mais abrangente de material produzido por autores brasileiros está sendo empreendido, de 
forma que este projeto, Projeto de Arquitetura, Métodos e Processos Projetuais na Pesquisa 
Acadêmica possa estabelecer um diálogo frutífero com interlocutores de todo o país por meio 
de seus artigos, livros e demais materiais produzidos e acessíveis pela equipe do projeto. 
 
 
2.4. Textos discutidos pelo grupo de pesquisa PAAPP - reflexões coletivas  
Os textos abaixo foram discutidos ao longo das reuniões da equipe de projeto e comentados 
coletivamente. Em seu conjunto contemplam: 

 Um artigo retirado do universo britânico e de autoria dos colegas integrantes do 
projeto, sugerido pelos próprios autores; 

 Cinco artigos brasileiros integrantes dos Anais dos Congressos Projetar ou publicados 
no Portal de arquitetura Vitruvius (www.vitruvius.com.br). Os professores da equipe 
apontaram os anais da edição do Congresso de 2009 e o Portal como fonte para 
levantamento e seleção de artigos iniciais para discussão no âmbito do projeto. Os 
alunos de graduação e pós-graduação trabalharam realizando o levantamento e 
propondo a primeira seleção de artigos, da qual foram selecionados os cinco finais 
constantes dessa revisão; 

 Um capítulo de livro norte-americano a respeito de métodos qualitativos de pesquisa. 
sugerido pela professora- pesquisadora responsável pelo projeto.  

 
O objetivo a guiar a seleção destes textos foi não apenas o de instrumentar a reflexão sobre o 
tema da pesquisa mas também estabelecer um referencial teórico comum de discussão ao 
grupo . 
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2.4.1. BIGGS, Michael; BÜCHLER, Daniela. Eight Criteria for PRactice-Based Research in the 
Creative and Cultural Industries. Art, Design & Communication in Higher Education, Vol. 7, 
No. 1, 2008. 

O objetivo do artigo é estabelecer relações entre, de um lado, a atividade profissional de alto 
nível, que é assumida como pesquisa nas áreas de prática projetual, e de outro lado, a 
pesquisa acadêmica nas disciplinas tradicionais. A partir daí, procura-se identificar possíveis 
aspectos em comum entre ambos os lados. 

Ao longo do artigo são apresentados certos posicionamentos com relação às áreas de prática 
projetual (POSIÇÃO SITUADA x POSIÇÃO ISOLACIONISTA). É chamado de Posição Situada, um 
posicionamento de condições iguais às demais áreas, o qual parece mais vantajoso aos 
autores.  A posição oposta, chamada de Isolacionista, considera as áreas de prática projetual 
sob outro ponto de vista, considerando-as de alguma forma, carente de critérios e regras 
especiais. 

Problema da Circularidade 

“Um dos métodos comumente adotado no Reino Unido para tratar do problema do que 
significa PbR consiste em tomar como evidência aquelas atividades às quais já foi dado o nome 
de PbR. (...) Tais análises compilam as atividades que são rotuladas como pesquisa com o 
intuito de inferir um modelo genérico do que constituiria PbR. (...) com base em quê eles são 
rotulados como sendo PbR se esta é justamente a questão sob investigação?”(BIGGS, 
BÜCHLER; 201, p.5-6) 

Os autores procuram estabelecer a diferença entre a pesquisa e a pesquisa acadêmica, de 
modo que quando alguém realiza uma pesquisa para um projeto, por exemplo, as informações 
coletadas são aproveitadas de modo a atender às necessidades buscadas para o projeto e 
visam desvendar algo que o pesquisador desconhece. Por outro lado, a pesquisa acadêmica 
requer a descoberta de algo que ninguém sabe, isto é, não apenas o pesquisador. Isto a torna 
cumulativa. 

São explicados os oito critérios, que dão nome ao artigo e que darão fundamentos iniciais ao 
julgamento do problema pesquisa acadêmica em áreas de prática projetual.  

1. CRITÉRIOS LIGADOS À PESQUISA ACADÊMICA TRADICIONAL 

PERGUNTAS E RESPOSTAS – É retratada a questão da Pesquisa Acadêmica Tradicional estar 
muito atrelada ao levantamento de indagações/ perguntas e suas possíveis respostas/ 
soluções. Quando se nota a ausência desses dois elementos, é possível que se esteja lidando 
com áreas de prática projetual. 

CONHECIMENTO – Os autores alegam a existência de diversos tipos de conhecimento, que por 
sua vez, geram diferentes expectativas quanto a sua contribuição. Esta pode ocorrer de 
maneira explícita e/ ou teórica, prática, incorporada e/ ou pessoal. 

MÉTODO – A proposta dos autores para avaliar de aquele determinado método é ou não 
adequado para cada pessoa, consiste em analisar o quanto a resposta de determinado 
trabalho está atrelada à pergunta. 
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PÚBLICOS – O público é capaz, segundo Biggs e Büchler, de determinar se uma questão, uma 
resposta e um método são importantes. 

2. CRITÉRIOS LIGADOS A INTERESSES ESPECÍFICOS DA PESQUISA PARA A PRÁTICA 
PROJETUAL 

O PAPEL DO TEXTO E DA IMAGEM – O pesquisador em áreas de prática projetual, por vezes, 
precisa identificar e tentar de alguma forma, justificar o uso de elementos não-textuais ou 
não-linguísticos a fim de lhes atribuir alguma função/ algum papel em sua pesquisa. 

O RELACIONAMENTO ENTRE A FORMA E O CONTEÚDO – Denominação atribuída pelos 
autores à relação entre os elementos textuais e os elementos não textuais. 

A FUNÇÃO DA RETÓRICA – Aqui os autores retratam certa preocupação por parte dos 
profissionais das áreas de prática projetual com relação ao impacto da linguagem sobre o que 
podemos ou não pensar (WITTGENSTEIN), bem como o fato de a interpretação fazer parte da 
leitura de determinada obra. 

A FUNÇÃO DA EXPERIÊNCIA – Embora os pesquisadores-praticantes, no geral, considerem a 
experiência como contribuição mais importante de um objeto, este é um componente 
problemático na pesquisa acadêmica por conta de sua subjetividade filosófica e experiência 
pessoal de cada indivíduo. 

 Em suma, os autores afirmam que não há uma única possibilidade de resposta/ solução à 
pergunta, mas que, no entanto, através da análise dos oito critérios propostos no artigo, fazer 
alguns avanços de modo a alimentar o debate na área. 

 
2.4.2. ANELLI, Renato. O Projeto de Arquitetura na Pesquisa Acadêmica: Especificidades, 
Limites e Desafios. IV Projetar 2009 - Projeto como Investigação: Antologia. São Paulo: 
Altermarket, 2009 

O autor discorre ao longo do texto sobre as relações que existem entre o campo da 
Arquitetura e Urbanismo e a pesquisa acadêmica. Ele comenta que o sistema de pós - 
graduação ao longo das últimas décadas avança sem definir, de modo consensual, o caráter e 
as especificidades da pesquisa na área de Arquitetura e Urbanismo. Essa relação tem início nos 
primeiros doutorados na FAU USP, criado em 1972, e como conseqüência a Reforma 
Universitária de 1968, em que já se via as divergências entre o profissional praticante e o 
profissional acadêmico. 

Para efeito de análise serão comentados três conjuntos de experiências nas quais podemos 
vislumbrar as potencialidades abertas para o desenvolvimento da atividade projetual nos 
programas de pós-graduação brasileiros. 

- Laboratório Canteiros 

Foi uma linha de trabalho experimental que se desenvolveu junto às escolas de arquitetura, 
com a intenção de constituir um campo de elaboração de novos caminhos para a arquitetura 
do Brasil. Havia o entendimento que a produção da construção deve ter uma relação peculiar 
entre teoria e prática. 
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- Inovação tecnológica e projeto arquitetônico  

Contraste entre o domínio tecnológico das construtoras brasileiras e das investigações de 
ponta realizadas pelos institutos de pesquisa nas grandes universidades.  

- Arquitetura e política na democracia: tecnologia e participação na pesquisa acadêmica.  

Junção dos trabalhos sociais realizados por incentivos do governo recém democratizado e das 
pesquisas feitas nas principais universidades. 

Em suma, as reflexões do texto evidenciam o desenvolvimento da pesquisa em projeto nas 
últimas três décadas. Porém, “alerta para alguns desafios que a área necessita enfrentar para 
superar mitos e poder auxiliar a arquitetura a retomar um papel propositivo para os caminhos 
do país”. 

2.4.3. MOISSET, Ines. Investigar y Proyectar: Fronteiras Híbridas. IV Projetar 2009 - Projeto 
como Investigação: Antologia. São Paulo: Altermarket, 2009. 

A autora do paper começa colocando a questão da incorporação da arquitetura nos programas 
de financiamento, apesar de a arquitetura estar cada vez mais incorporada nesses programas, 
na maioria das vezes são as áreas de técnicas e historiografia, que são as atendidas pelos 
organismos, deixando de lado a problemática, colocada por ela, como central, que é o projeto. 

Dentro do paper é colocada a questão do método na pesquisa de arquitetura. Ela coloca que 
para alguns autores a arquitetura não é uma ciência, e sim uma disciplina que empresta 
métodos e técnicas de outras ciências. No entanto, nos últimos tempos está havendo uma 
tentativa de definir metodologias próprias para a disciplina. Pressupondo que investigar seja 
desafiar os limites de determinada disciplina, questiona-se como hoje se define a arquitetura. 
Seus limites são variáveis. 

Para a autora o projeto é um pensamento construído. A teoria e a prática da arquitetura 
implicam num corpo de conhecimento que não é refletido de maneira semelhante em 
nenhuma outra disciplina. A teoria e a pratica se completam. 

A partir do final do século XX, entre as metodologias que a arquitetura tem criado se destaca a 
investigação projetual. Ainda assim se manifestam algumas confusões, já que está tratando de 
um novo território. O projeto como instrumento de conhecimento tem gerado um debate de 
seus fundamentos, seus procedimentos e suas lógicas.  A autora coloca que ainda não se 
admitiu claramente o projeto em si como uma forma de conhecimento da realidade que tenha 
alto grau de informação e complexidade. 

Para a autora existem alguns caminhos para a realização de uma investigação projetual: 

A. Os métodos de projeto: seriam as investigações sobre o método de projetar, ligado ao 
ensino do projeto, onde se investiga o como desenhar, e quais etapas seguir em um 
projeto. 

B. O projeto como ferramenta para novos conhecimentos: essa investigação pressupõe que o 
conhecimento adquirido pelo projetista não apenas deve ficar guardado, mas 
sistematizado para que a comunidade. 
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Por fim é colocada a questão da comunicação, já que, na investigação de qualquer área, os 
resultados são avaliados pela quantidade de artigos publicados. Ela critica que apesar de existir 
pesquisa projetual, não há publicação dessa pesquisa.  

Cabe ressaltar que a autora, apesar de situada no contexto geral da questão, está escrevendo 
a partir da situação da Argentina. 

 
2.4.4. MARQUES, Sérgio. A Investigação [e documentação] do Projeto - Arquiteturas de 
Concurso no Sul: Monitoramento e Acervo (1984-2006) . IV Projetar 2009 - Projeto como 
Investigação: Antologia. São Paulo: Altermarket, 2009. 

O arquiteto começa o seu paper com um embasamento histórico sobre o perfil de trabalho 
dos arquitetos modernos. Ressalta que embora o Movimento Moderno no Brasil tenha sido 
liderado intelectualmente por Lúcio Costa, os arquitetos desse período em geral, não se 
caracterizam por formulações teóricas, mas sim como verdadeiros praticantes da Arquitetura - 
“Fazer predominou sobre saber” (MARQUES, 2009, p.5). 

Em seguida, Sérgio Marques traz esse contexto histórico para os dias de hoje, ao colocar que 
embora muitos trabalhos venham sendo desenvolvidos, continuam calcados em bases 
precárias, isto é, por conta da falta de tradição na constituição de arquivos consistentes, na 
maioria das vezes, a coleta dos dados de pesquisa para o desenvolvimento de um projeto se 
torna uma tarefa árdua. Para ele, a tentativa de se constituir um acervo mais consistente, 
serviria como uma interessante oportunidade para o estabelecimento de certa tradição nessa 
área e possibilitaria tanto aos arquitetos do presente quanto aos arquitetos de gerações 
futuras, materiais em melhores condições em relação aos recebidos por gerações passadas (a 
exemplo da Arquitetura Moderna Brasileira). 

Para o autor, a distinção entre os arquitetos práticos e arquitetos teóricos não deve servir 
como segregação inerente a dois meios, pelo contrário, ambas as áreas de interesse e atuação 
devem ser levadas em consideração como parte de um mesmo saber.  

A partir dessas explanações, o arquiteto chega ao ponto chave de seu paper, que consiste na 
classificação dos concursos de arquitetura como ponte de hibridação qualificada entre o meio 
acadêmico e o meio prático/ ofício, atribuindo ao projeto um caráter fortemente investigativo. 
O autor relembra que nos processos projetuais oportunizados por concursos, algumas 
abstrações com relação às condicionantes são realizadas (por exemplo, as características 
limitantes do fazer) e, aperfeiçoam o caráter de investigação das áreas projetuais. 

Em seguida, é formulada a argumentação de que ao se constituir o júri de um concurso, tem-
se em mente a questão de que os profissionais que o compõe são presumidamente 
qualificados, bem como a colaboração de especialistas e representantes de promotores, existe 
no processo de julgamento uma legitimidade muito forte. Essa reunião, de tamanha 
equalização sobre determinado tema, é considerada pelo autor rara em Arquitetura e 
Urbanismo. 

A partir desses pensamentos, Sérgio Marques comenta seu esforço, desde 2001 através de sua 
equipe de pesquisa, em documentar e monitorar a produção arquitetônica contemporânea 
erudita no Rio Grande do Sul, através da documentação do projeto arquitetônico e dados 
correlatos (MARQUES, p.11). Ainda, reforça sua intenção de criar, além de um centro 
referencial de documentação de arquitetura de concursos, um caráter de caracterização do 
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projeto não apenas como produto do ofício da arquitetura, mas também como instrumento de 
investigação. Em suma, sua principal meta a ser atingida é, permitir que pesquisas futuras, 
bem como projetos de arquitetura, estejam embasados em bases consistentes de acervo. 

 

2.4.5. VELOSO, Maísa; ELALI, Gleice. Há lugar para o projeto de arquitetura nos estudos de 
pós-graduação? Arquitextos, 020.07, ano 02, Janeiro 2002. (Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.020/817 - acesso em 
25/02/2010). 

As autoras começam por observar que no meio científico, o processo relacionado ao saber-
fazer arquitetura e sua reflexão crítica encontram pouco espaço, já que são mais freqüentes 
pesquisas acadêmicas voltadas para a avaliação de espaços construídos, por exemplo, ou 
quando pesquisadores têm que optar por linhas de pesquisa e temáticas que não atendem às 
suas habilidades e expectativas, para obter o chamado suporte científico à sua formação. 

Como conseqüência, é relatada que essa postura acaba dificultando a “incorporação dos novos 
perfis de profissionais do ensino, da pesquisa e da prática projetual”. Isso acontece por 
diversos motivos, que, segundo as autoras, vão desde as ofertas de disciplinas por área de 
concentração, até quanto ao perfil dos professores orientadores, já que, para muitos, é uma 
função da graduação capacitar o aluno para o projeto arquitetônico, e a pós-graduação teria 
como principal atividade fazer uma reflexão crítica sobre a produção existente e produzir 
novos conhecimentos que serão úteis para a sociedade. 

Ao fazer seus projetos de pesquisa, os alunos da pós-graduação ficam obrigados a utilizar 
suportes teórico-metodológicos de outras disciplinas, pois há a necessidade de conferir mais 
cientificidade a ela, já que uma das dificuldades encontradas se deve ao fato de não existir 
uma delimitação muito clara de um campo disciplinar de pesquisa que seja próprio à área de 
projeto de arquitetura. Para definir e avaliar o objeto arquitetônico, o pesquisador muitas 
vezes deve recorrer a instrumentos de outras linhas de conhecimento. 

Outro ponto colocado pelas autoras é a questão da diferença entre a graduação e a pós-
graduação, no sentido de que a maioria dos Trabalhos Finais de Graduação (TFG) são 
desenvolvidos com ênfase na área de projeto, enquanto no nível de Pós, são poucas as 
pesquisas nesta área. 

Existe também a questão do “estereótipo do arquiteto como ser dotado de criatividade 
intuitiva, baseada sobretudo na inspiração” (SILVA, DEL RIO), o que pode ser visto como uma 
contraposição a figura do cientista (que não seria dotado da tal criatividade, mas sim da razão 
justificada por meio de gráficos, análises e tabelas). É daí que ocorre uma prevenção contra o 
projeto arquitetônico enquanto objeto de pesquisa científica, pois ele é considerado como 
uma atividade artística, ou seja, subjetiva. 

Ao final do paper, a autora afirma ser evidente a necessidade de investimento na formação e 
capacitação docente, mas avisa que é preciso que se abra mais espaço e que se disponibilizem 
mais recursos para pesquisa na área de projeto de arquitetura, e que um grande avanço 
poderia ser obtido com a superação da dicotomia entre ciência e criatividade, com a revisão de 
paradigmas tradicionais, com a derrubada de preconceitos e com a abertura de espaço para a 
inovação. 
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2.4.6. CAMPOS, José Carlos; SILVA, Cairo Albuquerque da. O Prjeto como investigação 
científica: educar pela pesquisa. Arquitextos, 050.10, ano 05, Julho de 2004. (Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.050/571- acesso em 
27/02/2010). 

Os autores do paper afirmam que o projeto arquitetônico não está tão distante da 
investigação científica. Argumentam que não lhe falta temática, indagação, referências 
teóricas, hipóteses de trabalho, experimentação, escolhas e publicação. Falta-lhe apenas 
exposição sistematizada e formatação rigorosa para se enquadrar no que é exigido ao trabalho 
científico 

Eles acreditam que as exigências materiais e espirituais que condicionam a arquitetura são 
formuladas pelo conhecimento intelectual, que leva em conta a poiésis que vai elaborar, pois o 
que for proposto intelectualmente – o conceito – deverá ser traduzido para a linguagem 
arquitetônica. 

Para os autores, o conhecimento intelectual está identificado com o pensamento científico, 
onde a razão comanda a análise que busca o próprio conhecimento em si. Apesar de existirem 
semelhanças entre ciência e projeto, os dois constituem momentos bem distintos e 
contrastantes: A ciência realiza suas análises metódicas, conduzidas pela razão, para chegar 
aos mais altos níveis de abstração. O que melhor caracteriza a arquitetura não é a análise, mas 
a síntese; não é a abstração, mas a concreção. Análise e síntese são movimentos 
complementares. 

A perspectiva construtivista acolhe e abriga, sem restrições, o projeto de arquitetura como 
produção de conhecimento, como ciência. Neste novo contexto, a arquitetura não só é ciência, 
mas também paradigma de ciência pós-moderna. 

Conforme os autores, as duas formas de pensar - as idéias e as imagens – não atuam 
separadamente. A capacidade intersemiótica caracteriza o designer; ele compreende 
intelectualmente as questões políticas, econômicas, culturais, sociais, técnicas e humanas e as 
traduz numa imagem – a forma. 

Os autores citam Rudolf Arnheim que declara: “para harmonizar estas diversas estruturas, a 
mente humana dispõe de dois processos cognitivos: a percepção intuitiva e a análise 
intelectual. 

Na pesquisa arquitetônica, a pergunta é dominantemente intelectual – ou verbal – e a 
resposta é dominantemente imagética – ou não verbal. 

Eles admitem que é inegável que entre ciência e mito-poiésis existe a dimensão artística. Nesta 
dimensão, no entanto, processos semelhantes também acontecem, aspecto que respeita a 
relação idéia/imagem e conteúdo/forma.  

Também citam Schön, que reconhece no projeto de arquitetura uma forma de investigação e 
declara que reflexão–na-ação é um tipo de experimentação e afirma que há rigor na mesma, 
que segundo ele acontece de três modos:  

 Experimento exploratório é a atividade investigativa e lúcida, pela qual somos capazes 
de obter uma impressão das coisas. Ela é bem sucedida quando leva a alguma 
descoberta. 
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 Experimentos para testes de ações: Se você gosta daquilo que obtém a ação é 
afirmada, se não, é negada. 

 Teste de hipóteses é bem sucedido quando se consegue, através dele, uma 
diferenciação de hipóteses conflitantes. Se as conseqüências previstas com base em 
uma hipótese H, estão de acordo com o que é observado, e as previsões resultantes de 
hipóteses alternativas não são, então H foi confirmada através de tentativas e as 
outras não confirmadas. 

Para concluir, podemos dizer que os autores defendem a idéia do que chamamos Posição 
Situada, a que se referem Biggs e Büchler (2008) para a prática projetual como pesquisa 
acadêmica, colocando-a nas mesmas condições das disciplinas tradicionais. 

2.4.7. DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. The Discipline and Practice of Qualitative 
Research. in: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. The SAGE Handbook of Qualitative 
Research. Sage Publications, 2005. 3rd.ed.  

Trata-se de texto engajado que defende a validade ou a pertinência da pesquisa “qualitativa” 
na produção de conhecimento, contra um conhecimento científico que seria mais favorável à 
pesquisa “quantitativa” com sua metodologia clara, seus gráficos, números, tabelas e busca de 
uma verdade “absoluta”, ou seja, que transcende opinião e tendências pessoais. O texto, ao 
mesmo tempo em que defende o caráter de produção de conhecimento da pesquisa 
qualitativa, defende ampla liberdade na escolha de diferentes paradigmas teóricos, práticas ou 
métodos. As questões mais relevantes ao projeto são abordadas abaixo: 

INTRODUÇÃO 

Por volta de 1960, escolas de pesquisa quantitativa relegaram a pesquisa qualitativa a um 
status subordinado, na arena científica. Em resposta, pesquisadores qualitativos glorificaram 
as virtudes humanistas de sua abordagem subjetiva e interpretativa para o estudo da vida de 
grupos humanos, ou o “Outro”, uma pessoa primitiva, não-branca e de uma cultura julgada 
menos civilizada do que a nossa. Desde o início, pesquisa qualitativa estava implicada num 
projeto racista. 

Pesquisa qualitativa cruza disciplinas, campos e temas. Uma complexa e interconectada família 
de termos, conceitos e pressupostos rodeia o termo pesquisa qualitativa. Existem muitos 
métodos e abordagens que se enquadram sob a categoria de pesquisa qualitativa, tais como 
estudo de caso, política e ética, investigação ou observação participatória, entrevista, métodos 
visuais e análises interpretativas. 

Pesquisa qualitativa é uma atividade situada que loca o observador no mundo. Ela consiste 
num conjunto de práticas materiais e interpretativas que tornam o mundo visível. Elas 
transformam o mundo em uma série de representações, incluindo anotações de campo, 
entrevistas, conversas, fotografias, gravações e anotações pessoais. 

Pesquisadores qualitativos empregam uma larga gama de práticas interpretativas 
interconectadas, esperando sempre alcançar uma melhor compreensão do tema que têm em 
mãos. Cada prática faz o mundo visível de uma maneira diferente. Portanto existe, 
freqüentemente, um comprometimento em utilizar mais de uma prática interpretativa em 
cada estudo. 
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O pesquisador qualitativo é como um bricoleur, ou um quilt maker, usando a estética, 
materiais e ferramentas de seu artesanato, empregando toda e qualquer estratégia, métodos 
e materiais empíricos à mão. Existem muitos tipos de bricoleurs – interpretativos, narrativos, 
teóricos, políticos, metodológicos. Se o pesquisador precisar inventar, ou montar novas 
ferramentas ou técnicas, ele ou ela fará isso. Escolhas concernentes a quais práticas empregar 
não são necessariamente feitas de antemão. Escolha de práticas de pesquisa dependem das 
perguntas que são feitas e as perguntas dependem de seu contexto. 

Pesquisadores qualitativos utilizam semiótica, narrativa, conteúdo, discurso, análises de 
arquivos, até mesmo estatísticas, tabelas, gráficos e números. 

Pesquisa qualitativa tem, inerentemente, o foco em multimétodo. No entanto, o uso de 
múltiplos métodos, ou triangulação, reflete uma tentativa de assegurar um aprofundamento 
na compreensão do fenômeno em questão. Triangulação não é uma ferramenta ou uma 
estratégia de validação, mas uma validação alternativa. A combinação de práticas 
metodológicas múltiplas, materiais empíricos, perspectivas e observadores num único estudo 
pode ser melhor entendido, então, como uma estratégia que adiciona rigor, amplitude, 
complexidade, riqueza e profundidade a qualquer investigação.  

Richardson e St. Pierre questionam a acuidade do conceito de triangulação, afirmando que a 
imagem central para investigação qualitativa deveria ser o cristal, não o triângulo. Cristais são 
prismas que refletem externalidades e refratam para dentro de si mesmos, criando diferentes 
cores e padrões, lançando-os em diversas direções.  

PESQUISA QUALITATIVA COMO UM LOCAL DE MÚLTIPLAS PRÁTICAS INTERPRETATIVAS.        
A Pesquisa Qualitativa não privilegia uma única prática metodológica sobre outra, sendo 
considerada como um conjunto de práticas usadas por correntes teóricas, como o 
construtivismo; o desconstrutivismo; os estudos culturais e etnográficos; o feminismo; o 
marxismo e a psicanálise; reivindicando o uso de seus métodos e estratégias e utilizando da 
semiótica, da narrativa, do discurso, de analises variadas, tabelas, estatísticas, gráficos e 
números. 

É, portanto, difícil de definir, pois não possui teoria, métodos e prática própria, sendo usada 
por várias disciplinas, na realidade fazendo parte de campos interdisciplinares na qual seus 
praticantes dão valor a abordagens com multi- métodos. 

Sua essência possui duas partes: um compromisso com uma aproximação mais subjetiva e um 
andamento crítico das políticas e métodos do pós-positivismo. 

Resistências aos Estudos Qualitativos. As políticas situam a metodologia dentro e fora da 
academia e as questões de procedência definem o quanto a metodologia qualitativa é usada 
para produzir conhecimento. Às vezes esses dois pontos se conectam, outras vezes não, de 
maneira que existe uma resistência acadêmica e disciplinar que ilustra as políticas embebidas 
nesse campo. 

 O termo qualitativo representa (para alguns acadêmicos e cientistas) algo que não é científico, 
onde não se pode verificar a verdade de seus estudos, já que a pesquisa qualitativa se refere à 
experiência de vida do pesquisador, ou seja, quando as crenças individuais e a ação interagem 
com a cultura. A Pesquisa Qualitativa não requer variáveis bem definidas ou modelos casuais e 
as observações e medidas dos acadêmicos qualitativos não são baseadas em tarefas 
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randômicas usadas com grupos experimentais. Pesquisadores qualitativos não generalizam 
evidências. 

A Pesquisa baseada cientificamente (scientifically based research -SBR) – usa uma metodologia 
mais rigorosa e sistemática para obter um conhecimento que seja considerado válido, e alguns 
positivistas alegam que as então chamadas novas pesquisas qualitativas experimentais falam 
de ficção, não de ciência, e esses pesquisadores não tem como verificar a verdade de seus 
relatos. 

Alguns acadêmicos defendem que é preciso que os pesquisadores qualitativos busquem novas 
maneiras para definir os termos que utilizam, e assim tentar resistir às tentativas de descrédito 
para esse tipo de pesquisa. Há ainda pesquisadores que preferem utilizar Métodos Mistos de 
Experimentalismo, quando o método qualitativo é usado geralmente junto com o quantitativo, 
mas de maneira auxiliar na pesquisa, seguindo uma metodologia tradicional. 

 Esse método ‘tira’ a forma qualitativa de seu meio natural, que é critico e interpretativo, e a 
coloca para ser usada como exploração. O modo quantitativo é usado como confirmação, para 
verificar a verdade do estudo. 

Há também uma crítica pragmática ao antifundamentalismo, que se refere a um excesso de 
ante-metodologia que pode vir a gerar pesquisas qualitativas com baixa qualidade e resultados 
estereotipados, pertos de um senso comum. Por outro lado, pode ser proposta uma 
aproximação baseada na prática, que coloca a prática do pesquisador como foco. 

Pesquisa Qualitativa x Pesquisa Quantitativa - Pesquisa Qualitativa se refere à ênfase nas 
qualidades, processos e significados que não são examinados através de experiências ou 
medidos, em termos de quantidade, intensidade ou freqüência, e os pesquisadores 
qualitativos se aprofundam na natureza da realidade, na relação intima com o pesquisador e o 
que é estudado. Pesquisa Quantitativa enfatiza medidas e analisa relações entre variáveis, não 
processos. 

Pesquisadores qualitativos usam prosa etnográfica, narrativas históricas, explicações em 
primeira pessoa, fotografias, biografias e autobiografias, fatos fictícios, entre outros. Já os 
pesquisadores quantitativos usam modelos matemáticos, tabelas estatísticas, gráficos, e eles 
geralmente escrevem de maneira impessoal, usando de prosa em terceira pessoa. 

Ficam definidos 5 caminhos para diferir pesquisa qualitativa de pesquisa quantitativa, mas 
deve-se levar em consideração que nem todos os pesquisadores qualitativos compartilham as 
mesmas opiniões: 

Positivismo e Pós-positivismo. Ambos os tipos de pesquisa são formados por tradições 
positivistas, quando se referem a uma realidade para ser estudada, capturada e entendida; e 
pós-positivistas, ao tratar de uma realidade que nunca pode ser inteiramente apreendida, só 
aproximada. 

Há também o uso de múltiplos métodos e ênfase em descobrir e verificar teorias. Com as 
mudanças sociais resultando em diversificações de meios de vida, os pesquisadores sociais 
estão num novo contexto social. Os métodos de pesquisa tradicional estão falhando e a 
pesquisa está sendo forçada a usar estratégias indutivas, ao invés de pegar teorias e testá-las. 
Aliar conhecimento e prática.     



20 
 

Aceitação de sensibilidades pós-modernas.O uso do método quantitativo é rejeitado por 
alguns pesquisadores qualitativos ligados ao pós-estruturalismo e pós-modernismo e existe 
uma busca por métodos alternativos como: verossimilhança, emoção, responsabilidade 
pessoal, ética... 

Capturando o ponto de vista individual. Apesar de ambos os tipos de pesquisa estarem 
preocupados com pontos de vista individuais, pesquisadores qualitativos pensam que podem 
se aproximar mais de sua pesquisa através de entrevistas e observações detalhadas. 

Examinando as limitações do dia-a-dia. Pesquisadores qualitativos não ficam presos as 
questões do dia a dia, pois o mundo está sempre em ação, em mudança e cheio de coisas para 
descobrir. Pesquisadores quantitativos estudam a ciência baseando sua pesquisa em 
probabilidades, números e casos. 

Obtendo ricas descrições. Os pesquisadores qualitativos acreditam que a riqueza de 
descrições do mundo social são bastante válidas para a pesquisa. 

Realismo Crítico. Existe também um movimento antipositivista nas ciências sociais, chamado 
de realismo crítico, na qual seus seguidores acreditam num mundo de eventos que é 
observável e independente da consciência humana e se referem a uma sociedade que é feita 
de sentimentos humanos e sensações e que as diferentes interpretações devem ser estudadas. 

A HISTÓRIA DA PESQUISA QUALITATIVA: 

A Pesquisa qualitativa, na America do Norte está subdividida em: Etnografia primitiva, 
Etnografia colonial, Etnografia dos “Outros”, Etnografia das imigrações americanas, e o 
presente. A história da pesquisa qualitativa é dividida em oito períodos, de acordo com os 
autores, hoje estaríamos vivendo o oitavo momento. Na década de 1980 surge o 
questionamento pós-moderno. A partir desse questionamento o pesquisador deixa de ser 
apenas um observador da história, suas pesquisas passam a refletir suas experiências e 
bagagens. Há um engajamento maior parte dos pesquisadores. 

Período Tradicional. No primeiro período, chamado de período tradicional, os pesquisadores 
trabalham de forma objetiva. Há um reflexo do paradigma positivista. Os dados são coletados 
e analisados, com a preocupação de validar a pesquisa.  

A questão levantada nesse período é que nem sempre era possível coletar esses dados de 
forma objetiva, como no exemplo do “mito do pesquisador solitário”, que vai até uma tribo 
fazer levantamento fotográfico e percebe que não existe a possibilidade de retratar os ritos 
que ele presenciou. Assim, começam algumas mudanças que levam ao próximo período. 

Período Modernista.O segundo momento continua baseado nas obras do período tradicional, 
ainda valorizando a pesquisa do “outro”.  Os observadores, agora um pouco mais 
participativos, percebem que a intenção de recolher os dados de forma estatística nem 
sempre pode ser atendida pelas exigências do campo. Assim, passam a trabalhar com dados 
“quase - estatísticos”, as conclusões obtidas por eles, não são quantificadas precisamente. 

Nesse período começa haver uma preocupação em formalizar os métodos utilizados na 
pesquisa qualitativa, empregando uma gama grande de paradigmas, métodos e estratégias em 
suas pesquisas. 
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Gêneros Mal Delimitados.Até o início da terceira fase os pesquisadores qualitativos 
empregavam métodos diferentes, porém definidos. Conforme a pesquisa qualitativa foi tendo 
sua importância ampliada o leque de maneiras de recolhimento e análise de materiais foi 
aumentando. 

Porém, as fronteiras entre as diversas áreas das ciências tornaram-se cada vez mais difícil de 
serem delimitadas, já que a oferta de métodos estava cada vez maior. Nesse período a 
presença do autor passa a ser mais marcante de forma interpretativa e não só como 
observador, como nos períodos anteriores. 

 Crises de Representação. Em meados dos anos 80 ocorreu uma ruptura profunda. O quarto 
momento, também conhecido como Crises de Representação, foi marcado basicamente pelo 
trabalho de Marcus e Fischer (1986), Turner e Bruner (1986), Clifford e Marcus (1986) e Geertz 
(1988). Essas produções bibliográficas caracterizam o período como um momento de maior 
reflexão e discussão sobre assuntos como gênero, classe e raça. Os pesquisadores qualitativos 
passam a de fato, buscar novos modelos de pesquisa, representação, verdade e metodologia. 

É ilustrada situação enfrentada por Stoller, descrita em seu trabalho em parceria com Olkes, ao 
realizar suas pesquisas através do método até então utilizado. Consistia na formação de um 
banco de dados formado a partir das entrevistas e pesquisas realizadas, cujo final foi 
desapontador para o pesquisador, já que ele descobriu uma grande falha em seu processo, 
que era o fato de grande parte dos questionados, frequentemente mentirem para os 
antropólogos. 

Segundo o texto, a insistência em acreditar na existência de diferenças entre a produção 
escrita e o trabalho/ pesquisa de campo é algo que deve ser analisado, pois numa análise final 
são argumentados e discutidos pontos que levam à convergência entre ambos, de modo que 
não existam diferenças entre eles. 

A partir dessas constatações chegou-se à formulação de uma crise tríplice, constituída pela 
representação, pela legitimação e pela prática. A crise da Representação é marcada pela 
problemática dos pesquisadores não poderem mais capturar diretamente uma experiência de 
vida, de modo que ao se transpor isso para uma forma tradicionalmente textual, por exemplo, 
perde-se parte significativa do assunto em questão. A segunda questão dessa crise, 
legitimação, consiste na dificuldade constatada em se avaliar pelo método tradicional 
trabalhos realizados por pesquisadores qualitativos. Por fim, como uma conseqüência das duas 
primeiras bases dessa tríplice crise, se insere a questão da prática, que questiona até que 
ponto é possível que sejam reformulados alguns critérios de representação e avaliação se o 
tempo todo se lida com uma sociedade cuja produção textual é a predominante e além disso, 
a mais universalmente compreendida. 

Período Pós-Moderno da Escrita Etnográfica. Também conhecido como quinto momento, o 
Período Pós-Moderno da Escrita Etnográfica esforçou-se em dar sentido às crises anteriores, a 
partir de novas propostas de composição da etnografia. Os escritores muito se dedicaram a 
fim de compreender o outro, sendo abandonado o conceito de observador indiferente e 
acrescentadas, mais ações e participações à pesquisa. 

Período de Inquérito Pós-Experimental. O sexto período foi de grande excitação, no sentido 
de ter trazido novas alternativas às já constatadas crises. Esteve sob a liderança de Mitch Allen 
e teve a participação ativa de AltaMira Press, cujos livros traziam sob um tom experimental, 
textos de uma série de novos autores engajados para a comunidade. Foi nesse período que 
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dois grandes jornais começaram a sua publicação: Qualitative Inquiry e Qualitative Research, 
cuja abordagem estava diretamente ligada à questão experimental. 

Período Metodologicamente Contestado. O sétimo período foi marcado por grandes conflitos, 
momentos de tensão e de certa forma, de cerceamento.  

Período do Agora-Futuro. Conhecido também como oitavo momento trata-se do que foi 
enfrentado desde 2005 até os dias de hoje. Estudiosos, se esforçam no sentido de enfrentar as 
reações geradas pelo sétimo período, como já dito, de grande tensão. Ainda, tem de lidar com 
a “ciência Bush” e com a questão do movimento social baseado nas evidências. 

QUALITATIVE RESEARCH AS PROCESS 

O processo da Pesquisa Qualitativa pode ser definido a partir de três atividades interconexas: a 
questão da variedade de rotulações, como teoria, análise, ontologia, epistemologia, 
metodologia; por trás disso, a questão da biografia do autor, isto é, as suas experiências de 
vida são capazes de lhes possibilitar escrever a respeito de uma determinada gama de 
assuntos/ abordagens; e a terceira questão que consiste na coleta de material empírico, tendo 
em vista certas questões que lhe servirão como base de escrita depois, de modo que cada 
escritor tenha a capacidade de escrever de acordo com a distinção interpretativa de 
determinada comunidade. 

Essas três atividades podem ser tratadas sob as seguintes abordagens: o pesquisador e o 
pesquisado como assuntos multiculturais; grandes perspectivas de paradigmas e 
interpretações; estratégias de investigação/ pesquisa; métodos de coleta e análise de 
materiais empíricos; e a arte da interpretação. 

Nesta parte do texto, percebe-se que a ênfase do autor é justamente no pesquisador, no 
assunto de sua pesquisa e no modo como será destrinchada essa investigação. 

Na fase 1 (The Researcher – O Pesquisador), evidencia-se a profundidade e a complexidade das 
perspectivas da pesquisa qualitativa tradicional e aplicada para um pesquisador socialmente 
situado. Como um portador dessa história completamente complexa e contraditória, o autor 
se coloca em confrontos constantes com a ética e a política da pesquisa/ investigação. Hoje em 
dia os pesquisadores se esforçam a fim de desenvolver éticas e políticas aplicáveis a diversos 
tipos de pesquisa e suas questões de relacionamento interpessoal, não apenas àquela 
enquadrada nos moldes tradicionais. Esse tipo de questionamento e confronto resultam na 
interpretação dos paradigmas impostos aos pesquisadores. 

A fase 2 evidencia que os pesquisadores qualitativos são guiados por princípios abstratos da 
filosofia, sendo influenciados pelas premissas epistemológicas e ontológicas do que ele 
considera como verdade. As crenças moldam como o pesquisador qualitativo enxerga o 
mundo e o modo como ele age inserido nele, formando assim, o seu paradigma. No geral, há 
quatro paradigmas interpretativos que normalmente estruturam um pesquisador qualitativo: 
Positivista e pós-positivista; Construtivista - interpretativo; Crítico (marxista e emancipatório); 
Feminista – pós - estrutural. 

A fase 03 inicia-se com o “desenho da pesquisa” em que se enfoca na questão a ser pesquisada 
e se desenvolve uma proposta dos meios para se atingir as respostas das informações a serem 
buscadas. É necessário definir qual é o modo apropriado de definições das estratégias para 
efetivamente responder as perguntas colocadas. O denominado “desenho da pesquisa” define 
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uma linha guia que conecta os paradigmas teóricos das perguntas das pesquisas às propostas 
de estudo, investigando os possíveis métodos para a coleta dos materiais empíricos. 

Um pesquisador qualitativo passa pela quarta fase na aplicação dos diversos métodos para a 
coleta dos materiais que incluem entrevistas; observação; análise de artefatos, documentos e 
materiais históricos; materiais visuais e a utilização de experiência pessoal. Na fase 5 o 
pesquisador qualitativo efetivamente constrói interpretações qualitativas tomando como base 
o material empírico levantado. Não há verdades absolutas na interpretação, pois elas podem 
variar de acordo com as interpretações da sociedade, da comunidade e até mesmo com a 
própria evolução do pesquisador. 

O autor finaliza esta parte do texto apontando que vivenciamos uma época cada vez mais 
imprecisa, incerta, com textos enfocados para diversas direções. Sendo assim, se faz 
necessário incentivar trabalhos experimentais de modo a incentivar diversas formas de 
reflexão sobre os diversos campos de trabalho, análises e representações intertextuais. 

 
3. Detalhamento da metodologia utilizada; 

 
3.1. Adoção da abordagem baseada em “métodos variados” 
Neste projeto de pesquisa reconhecemos que a metodologia empregada alinha-se ao que se 
convencionou chamar, em âmbito acadêmico, de “mixed methods research” que aqui 
traduzimos livremente como “métodos variados”. Cresweel e Clark (2011) situam na década 
de 1980 o momento em que as definições de pesquisa baseada em métodos variados 
restringiam-se a reconhecer, nessa abordagem,  a utilização de pelo menos um método 
quantitativo e um método qualitativo na pesquisa, e por volta do fim da década de 1990 as 
definições um momento em que já se falava de práticas de pesquisa que empregavam 
diferentes posições filosóficas, interferências, a formas de interpretação de resultados. 
Citando Johnson et al. (2007, apud Cresweel e Clark, 2011, p. 4), os autores reproduzem a 
seguinte definição: 
 
A pesquisa baseada em métodos variados é o tipo de pesquisa em que o pesquisador ou equipe 
de pesquisadores combina elementos de abordagem qualitativa e quantitativa com o propósito 
de ampliar e aprofundar a compreensão e a colaboração.2 
 
 
Outras definições ainda são destacadas pelos autores e são reproduzidas abaixo, uma vez que 
nos parecem refletir aspectos da abordagem de nossa equipe na conduta do projeto de 
pesquisa “Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual”3: 
 
 
A pesquisa baseada em métodos variados define-se como aquela em que o investigador coleta 
e analisa dados, integra as descobertas e propõe interferências usando ambas as abordagens 
ou métodos qualitativos e quantitativos em um mesmo projeto de pesquisa. (Tashakkori & 
Creswell, 2007, apud Cresweel e Clark, 2011, p. 4) 
 
A pesquisa baseada em métodos variados é uma proposta que contém tanto pressupostos 
filosóficos quanto métodos de investigação. Como metodologia, envolve pressupostos 

                                                        
2 Tradução nossa; 
3 As traduções das citações a seguir são nossas; 
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filosóficos que determinam a direção da coleta e análise e a forma como as abordagens 
qualitativas e quantitativas são realizadas em cada etapa da pesquisa. Como método, ela se 
focaliza na coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos em um estudo ou em uma 
série de estudos. Sua premissa central é de que o uso das abordagens qualitativa e 
quantitativa, combinadas, provêem uma compreensão melhor dos problemas de pesquisa do 
que apenas uma das abordagens isoladamente. (Creswell & Plano Clark, 2007, apud Cresweel 
e Clark, 2011, p. 5) 
 
 
 
 
 
A equipe de pesquisa dividiu-se em duas partes:  
1. a equipe "sênior", composta por pesquisadores e professores (todos doutores, com exceção 
de Angelo Cecco que, todavia, é um arquiteto ligado à prática que mantém atividades de 
pesquisa e ensino acadêmicos) cujos currículos caracterizam-se pela experiência e interesse 
pelos temas ligados à prática projetual na pesquisa acadêmica.  
2. a equipe "júnior", composta pelos estudantes de graduação e pós-graduação; 
 
Para a equipe assim estabelecida foram estabelecidos três tipos de atividades: 
1. Reuniões mensais de toda a equipe; 
2. Reuniões semanais com a equipe júnior; 
3. Revisão bibliográfica, levantamento e análise de teses e dissertações em arquitetura e 
urbanismo pertinentes às preocupações do projeto; 
 
A forma como as atividades foram encaminhadas é sinteticamente descrita nos quadros I e II 
abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 

ETAPAS DE TRABALHO MATERIAL DE BASE PARA AS DISCUSSÕES EM GRUPO 

   

ETAPA 1: 08/02 a 
28/04 1. Texto Referencial Reino Unido 

  2. Textos referenciais brasileiros  

  3. Texto referencial Norte-Americano 

ETAPA 2: 28/04 a 
02/06 

Teses indicadas pelos professores integrantes do 
PAAPP 

ETAPA 3: 02/06 a 
 Levantamento e catalogação das teses na FAUUSP 

ETAPA 4: ___/12 a 
31/01 

Análise dos resultados da pesquisa e consideracões 
finais 
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ATIVIDADES PARALELAS 

CONVERSAS COM ALUNOS 

Prof. Dr. Rafael Perrone (FAU-Mack) 

Prof. Ms. Angelo Cecco (FAU-Mack) 

Profa. Dra. Ruth Verde Zein (FAU-Mack) 

Prof. Dr. Júlio R. Katinsky (FAU-USP) 
Prof. Dr. Lars-Henrik Stahl (Lunds Tekniska 
Hogskola) 

  

 
 

4.  Resultados; 
 
INTRODUÇÃO A ESSA PARTE 
 
Fase 1 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de 
Mestrado. “A circulação na Arquitetura: Algumas estratégias para passagens, percursos e 
encontros.” Autor: Alessandra Pires. Orientador: Dr. Rafael A. C. Perrone. São Paulo, 2006. 
Apresentação da aluna Thays Santos Hamad. 

Introdução 

A pesquisa tem origem a partir de um questionamento de Alessandra ao longo de sua atuação 
profissional e pessoal a despeito dos encontros e desencontros entre os espaços e as pessoas. 
Ela afirma que a discussão poderia se estender para diversos campos de análise por conta da 
grande abrangência encontrada ao se tratar da circulação, no entanto o seu foco foi no papel 
da circulação como meio de deslocamento e conexão entre os ambientes e as pessoas, 
considerando-a, portanto como espaço arquitetônico. De imediato, pareceu fundamental para 
a autora esclarecer que ao longo de sua pesquisa, a circulação foi tratada como mais um 
elemento do projeto de arquitetura, isto é, em conjunto com uma série de outras partes se 
concretiza/ concebe um projeto.  

Objetivo 

Sua intenção não foi em momento algum, atribuir à circulação um papel maior do que o de 
fato lhe pertence, mas sim tratar da análise da organização espacial arquitetônica a partir da 
circulação, observando fatores como a possibilidade ou não de promover o encontro. Em 
conjunto com outras partes da arquitetura como as aberturas, as estruturas, a implantação, 
dentre outros, a circulação constitui o projeto arquitetônico e é por isso que, para a autora 
deve ser considerada sob a mesma condição. 
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O objeto de estudo 

Por conta de muitas vezes a circulação não estar concretamente limitada, inclusive diluída nos 
ambientes da arquitetura, lhe é conferida de certa forma, uma conotação abstrata. 

Metodologia 

A autora propõe a apresentação da dissertação em duas partes distintas: 

1. Parte teórica - cujo conteúdo visa apresentar um embasamento teórico a respeito da 
circulação na história da arquitetura. É feita uma divisão em dez sub-itens  de caráter 
não evolutivo, já que diferentes abordagens podem ter ocorrido em um mesmo 
período histórico. A intenção foi que esses conceitos e pressupostos teóricos além de 
dar fundamento à pesquisa trouxessem questionamentos para o tema da dissertação. 

2. Estudos de caso – são analisadas sete obras emblemáticas a partir de sua circulações 
(o edifício, o percurso e a circulação). 

Capítulo I 

No primeiro capítulo, a autora faz uma reflexão sobre o conceito de circulação, ressaltando 
que seu objetivo é estudá-la como parte da arquitetura e não como algo em destaque ou que 
deve ser isolada do restante da obra. Ainda ao longo desse capítulo, a autora procura 
estabelecer os critérios a serem adotados para posterior análise gráfica (capítulo II). 

Para tal, Pires faz uso dos três tipos de organização espacial segundo Francis Ching: 

 via de circulação que  termina num espaço 
 via de circulação que passa pelos espaços 
  via de circulação que atravessa os espaços 

Além disso, nesta parte do trabalho é estabelecida a diferença conceitual entre acesso e 
entrada, definidos pela autora como ponto a vista distante, e intervalo entre exterior e interior 
(respectivamente). Ainda, como um dos critérios principais são caracterizados pela autora três 
momentos de sequência espacial: a circulação de aproximação, a de transição e a interior. 

A divisão do capítulo em dez sub-itens, permitiu o entendimento do raciocínio da autora, de 
modo que os conceitos e pressupostos teóricos ali explicitados dessem fundamento à pesquisa 
e trouxessem questionamentos para o tema da dissertação. 

 1.1.  Circulação seqüencial – via de deslocamento através dos espaços, cortando os 
ambientes (enfilade/ marche); 

  1.2.   O surgimento do corredor – circulação ainda apresenta caráter tímido e 
secundário em relação aos demais espaços (dégagment); 

  1.3.   A ascensão da circulação – halls triunfais e escadarias como locais de 
destaque, tratados com tanto cuidado quanto os ambientes principais (locais de 
encontro e exposição social); 

  1.4.  Circulação passeio/ promenade architecturale – relação de interação entre o 
caminhante e o espaço que o envolve , apresentação da obra arquitetônica; 

  1.5.    Circulação funcional – espaços servidos  (principais) x espaços serventes   
(serviços para atender aos ambientes principais); 
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  1.6.  Circulação socializante – integração visual e física espaços, acontecimentos e 
pessoas; 

  1.7. Circulação diluída – não se propõe espaços exclusivos à circulação e ao 
deslocamento (se diluem com demais usos); 

  1.8. Circulação contextual – utilização dos deslocamentos para esclarecer e 
enfatizar a relação entre o edifício e seu entorno; 

  1.9.  Circulação simbólica – percurso e deslocamentos envolvidos em significados e 
experiências; 

  1.10.  Circulação informacional – fluxos e conexões são a trama que alimenta e 
permite a vida de um novo sistema (arquitetura = processo de transformações, 
transmutações, manipulações dinâmicas e fluidas). 

Capítulo II 

No capítulo II, a autora seleciona as seguintes obras: 

1. Residência Villa Rotonda – Andrea Palladio  
2. Conjunto Residencial Villa La Roche – Le Corbusier  
3. Biblioteca Philip Exeter – Louis Kahn  
4. Residência Farnsworth – Mies Van Der Rohe  
5. Restaurante Boa Nova – Álvaro Siza  
6. Templo Da Água – Tadão Ando 
7. Centro Cultural Kuntshal – Rem Koolhaas  

Em cada uma das obras são feitas graficamente: a identificação dos elementos de circulação 
(como por exemplo, as escadas e rampas); a demarcação do percurso sugerido; a demarcação 
dos três momentos da seqüência espacial (a circulação de aproximação, a de transição e a 
interior); classificação de acordo com as características predominantes. 

Tomando como exemplo da metodologia utilizada no capítulo II estabelecida por Pires, foi 
utilizada a obra de Andrea Palladio, que leva em consideração os seguintes critérios: 

1. Apresentação e contextualização histórica do edifício; 
2. Análise através de diagramas de fluxos e de movimento no interior do edifício 

e em seu limite de aproximação e entrada – desenhos como suporte de análise 
(desenhos de finalidade cognitiva); 
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3. Levantamento fotográfico – disposto de maneira seqüencial de modo que siga 
o percurso sugerido, do exterior ao interior (metodologia de visão serial de 
Gordon Cullen); 
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4. Classificação da circulação segundo seu caráter preponderante (nesse caso, 
circulação seqüencial). 

              

Conclusão da autora 

A autora finaliza o trabalho fazendo uma síntese de cada classificação atribuída à circulação, 
explicitando a importância dos aspectos conceituais analisados para que posteriormente 
pudesse fazer a leitura de cada uma das sete obras utilizadas como estudo de caso.  

“(...) as diversas estratégias observadas nos estudos de caso 
revelam o papel significativo da circulação como elemento estruturador do 
projeto de arquitetura. Demonstram também, pela classificação proposta, 
as diversas possibilidades com que a circulação pode ser manejada para 
informar o edifício e o lugar de sua implantação. Conclui-se também que as 
passagens, os percursos, os encontros e desencontros fazem parte de uma 
planejada proposição de leitura dos espaços, promovida pelas decisões 
projetuais” (Cardoso, 2006, p. 285). 

Conclusão dos pesquisadores do grupo e discussão sobre a dissertação 

A partir da análise da circulação (especialmente da análise gráfica), o trabalho procurou 
mostrar o papel fundamental desse elemento na estruturação do espaço arquitetônico. Para a 
Professora Ana Gabriela Godinho Lima, a decisão de trazer esse trabalho para a discussão foi 
perceber ali “conclusões visuais” que não estão plenamente expostas nas conclusões teóricas 
da autora. A pesquisadora Daniela Büchler procurou saber se essa discrepância/ divergência 
foi causada por uma inabilidade com o discurso verbal ou se foi opcional, isto é, Pires achou 
por bem colocar parte das conclusões graficamente. Para o Professor Rafael Cunha Perrone: 
nem um nem outro. Ele não entende que haja certo distanciamento entre as informações 
gráficas e textuais. 

Embora o trabalho tenha um capítulo dedicado à “circulação na história”, a escolha dos 
estudos de caso num arco amplo, de Andrea Palladio a Rem Koolhaas, sem um recorte 
histórico mais definido, também gerou certo estranhamento. 

 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de mestrado. 
“Arquitetura: poética nos anos 90 vistas através de casas brasileiras, 2001.” Autor: Alessandro 
José Castroviejo Ribeiro. Orientador: Prof. Dr. Luiz Américo de Souza Munari. São Paulo, 2001. 
Apresentado pela Aluna Agnes Del Comune 

Estrutura e objetivo principal da dissertação: 
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Esta dissertação trata do o fazer e do o pensar arquitetônico dos anos 90 visto através de 
exemplos de casas unifamiliares brasileiras, e tem o objetivo de identificar discursos e traçar 
um panorama da diversidade da produção arquitetônica nacional residencial do período. 

A dissertação é estruturada da seguinte maneira: Resumo; Introdução; Parte I 
(Fundamentação Teórica); Parte II (apresentação das casas estudadas pelo autor); Parte III 
(Conclusões); Parte IV (Bibliografia). 

Introdução 

No início da introdução, Alessandro começa a desenvolver a respeito do tema de sua 
dissertação. Ele nos diz que a escolha do tema foi resultante de uma reflexão sistematizada e 
ampliada de um trabalho jornalístico, já que ele, juntamente com o arquiteto Vasco Caldeira, 
escreveram crônicas (texto jornalístico, pautado na experiência e intuição) e críticas (ao 
descrever características) sobre quase 80 casas urbanas brasileiras produzidas nos anos 90, 
durante 6 anos para a Revista Arquitetura e Urbanismo na seção “Casas do Brasil”. 

Em seguida, Alessandro comenta sobre a metodologia adotada, enfatizando e justificando o 
fato de ter escolhido a tipologia residencial como objeto de estudos. 

Além dos projetos que haviam sido publicadas pela revista, o autor escolheu mais 16 obras a 
fim de complementar os estudos pretendidos e, a partir daí, realizou-se uma seleção na qual 
um total de 36 obras foram escolhidas para serem apresentadas na dissertação. As obras 
escolhidas foram as que demonstraram uma maior integridade e coerência dos projetos em 
relação às obras construídas, tomando-se em cota a tríade cliente, arquiteto e construtor. 

A partir daí, Alessandro realizou entrevistas com os arquitetos das obras escolhidas e começou 
a fazer as análises formais, compositivas, construtivas e estéticas das casas. 

Parte I - Fundamentos teóricos e analíticos 

Nesta primeira parte, Alessandro faz a fundamentação teórica de sua dissertação, justificando 
o método classificatório escolhido e comentando que a estrutura teórica da pesquisa foi 
fundamentada na poética, se tratando de experiência prática e na estética arquitetônica. 

Ao basear sua fundamentação teórica na Poética, na Arte e na Arquitetura, o autor sente a 
necessidade de definir os dois primeiros termos, desde as suas origens e significados, 
buscando citações de Aristóteles, Luigi Pareyson e Giulio Carlo Argan, e princípios na estética e 
na filosofia. Ao falar de Arquitetura, Alessandro procura unir os dois termos anteriores 
colocando a arte como se tratando de estética, e a poética referindo-se ao ato de fazer e 
pensar arquitetônico, ou seja, os caminhos escolhidos pelos arquitetos que fazem parte de seu 
discurso, sua poética. 

Depois, o texto segue com uma análise histórica que tem por objetivo constatar pontos 
relevantes que contribuíram para a arquitetura residencial brasileira dos anos 90. O autor faz 
um breve panorama da arquitetura brasileira nos anos 70 e 80, constatando o confronto 
crítico entre modernidade e pós-modernidade e citando características dos estilos para 
identificar como passou a ocorrer a prática arquitetônica brasileira, baseando suas citações 
principalmente em Hugo Segawa, Edson Mahfuz e Teixeira Coelho. 
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Como estratégia de estudos, são construídos 6 tópicos de análises que deverão ser observados 
nas obras residenciais escolhidas: 

O sítio e o artifício – Como o lugar influencia nos espaços arquitetônicos 

O programa e sua disposição - diferentes maneiras de dispor as áreas funcionais 

As articulações espaciais e os percursos – verificações dos espaços internos e externos 

O sistema construtivo, a estrutura e a forma arquitetônica – análises e características 

Os elementos plásticos e suas expressões - Estratégias usadas nos tratamentos das 
superfícies 

Atitudes de projeto e de cultura: uma interpretação - interpretação das atitudes dos 
arquitetos diante do fazer arquitetônico 

Parte II 

Esta parte trata da análise das casas, que foram classificadas como pertencentes a 4 categorias 
poéticas, isto é, 4 diferentes maneiras observadas referentes ao fazer e pensar arquitetônicos: 

4.1 Poéticas da Construção: racionalidades e modernidades em questão 

4.2 Poéticas da Brasilidade: programas e visões 

4.3 Poéticas da Contemporaneidade: olhares múltiplos 

4.4 Poéticas da Forma: abstrações além das expressões construtivas 

A análise das casas é demonstrada sempre da seguinte maneira: Nome do capítulo; Nome da 
classificação poética a qual a residência pertence; Nome da obra; Características principais 
observáveis na obra; Nome do arquiteto; Tópicos analíticos observados; Ficha técnica e 
Materiais utilizados. 

Alessandro utiliza também de imagens como, fotos, plantas, cortes e eventualmente detalhes 
construtivos. Essas informações visuais servem para exemplificar e demonstrar os tópicos 
analíticos adotados, complementando as informações textuais apresentadas. 

Segue abaixo um exemplo de análise residencial presente na dissertação do Prof. Alessandro: 

 

 
Foto da residência 
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Página com informação textual. 

 
Corte 

 

Nesta dissertação, as imagens complementam as informações apresentadas no texto. 

Parte III – Conclusões 

Na conclusão, o autor coloca que procurou representar na dissertação, um panorama da 
diversidade da produção arquitetônica residencial brasileira no período da década de 90, 
afirmando que a tipologia da casa é vista como meio fundamental para a prática da 
arquitetura de muitos profissionais, onde se fundem desejos e possibilidades estéticas e éticas 
de clientes e arquitetos e que as experiências desenvolvidas podem muitas vezes ser 
desdobradas para outras tipologias e problemas arquitetônicos, já que se está tratando de 
exercícios de pensar e fazer arquitetura. 

Durante a discussão, foi levantado que o trabalho tem uma boa argumentação textual, mas 
que, devido o tipo de análises realizadas, só um arquiteto poderia fazer o trabalho dessa 
maneira, e não outro profissional, um jornalista por exemplo. Daniela Büchler comentou que o 
trabalho parece ser bem tradicional, na medida em que toda a argumentação é feita por texto. 
Para a Prof.ª Ruth, o trabalho é uma “construção de narrativa”, portanto essencialmente 
criativo; é como se fosse um projeto, uma proposta de como entender a produção 
contemporânea. Mas ainda ficou no ar a seguinte questão: mesmo com toda a argumentação 
textual este seria um caso de PAAPP? 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de 
Mestrado. “Volume e Volumetria: Pesquisa sobre a distinção destes conceitos para a análise de 
arquitetura.” Autor: Eduardo Nogueira Martins Ferreira. Orientador: Prof.º Dr. Rafael Perrone. 
São Paulo, 2005. Apresentado pela aluna: Maryellen Sanchez Ribeiro. 

Resumo 

 A pesquisa se baseia na utilização do desenho como instrumento de análise e reflexão. 
Tenta demonstrar o interesse em se estudar temas plásticos da arquitetura de forma isolada 
“explicitando uma questão que é clara e usual entre os produtores de projetos de arquitetura, 
mas cujo pleno entendimento só se torna possível através de uma leitura visual, não literária” 
(FERREIRA, 2005) 



33 
 

 Dentro do estudo existe uma busca em definir, para fins didáticos em arquitetura, os 
conceitos de volume e volumetria, que muitas vezes são usados indistintamente pelos 
arquitetos. 

 Para definir auxiliar na definição desses conceitos foi usada a linguagem do desenho, 
desenhando cada um para propiciar comparações. 

Introdução 
 Escolha do tema: 
 Esse capítulo trata principalmente da justificativa do tema, onde é possível identificar 
elementos que mostram uma identificação pessoal com o objeto de estudo. O autor coloca 
que escolher um tema “apaixonante” é fundamental para o bom andamento da tese, por isso 
a escolha do tema. 
 Partindo dessa premissa foi escolhido o estudo da plasticidade das construções 
verticais. Nesse estudo o autor coloca que “A preocupação da análise pretendida é com o 
resultado plástico obtido com os edifícios, e não a maneira como são projetados” (FERREIRA, 
2005. P 01) 
 Tendo como delimitadores esses conceitos foi feito o recorte dos objetos de pesquisa. 
Dentro do período cronológico pós-moderno foi escolhido edifícios de esquina, e comerciais 
ou de múltiplo uso, onde a expressão plástica é mais presente e observável. 
Objeto de pesquisa 
 O Autor coloca que a idéia inicial era a análise da implantação, mas que o 
encaminhamento da tese levou ao estudo da forma do objeto arquitetônico, parte dessa 
escolha foi impulsionada por uma série de imagens de estudo para o Rockfeller Center do Rem 
Kollhaas, onde é possível perceber que diversos tratamentos de um mesmo volume produzem 
volumetrias distintas. 
 Ficou então definido o foco da pesquisa: o estudo de como é composto o volume dos 
edifícios considerando elementos estruturais e secundários. 
Metodologia 
 Para responder à questão foi preciso desenvolver um método para identificar dados 
tão subjetivos e intuitivos quantos os que se propôs a estudar. Definir o conceito de volume e 
volumetria era necessário e poderia ser feito de duas formas: 

 “A primeira parte do conhecimento, que é fruto de reflexões 
conceituais, composta de pesquisas filosóficas, literárias e epistemológicas. 
A segunda se realiza através da experimentação do desenho, que é o 
instrumento do trabalho do arquiteto”. (FERREIRA, 2005. P. 10). 

 Diante dessas duas possibilidades foi adotado o segundo método, chamado pelo autor 
de experimental, onde os desenhos do volume e da volumetria foram feitos separadamente a 
partir de fotografias de edifícios. 
 Após uma análise isolada de cada edificação o autor utiliza o método empírico e faz 
uma comparação entre diversas análises traçando uma tabela comparativa e, por fim 
acrescenta algumas conclusões textuais. 
 Apesar dessa parte textual dentro da tese a linguagem gráfica é a de maior peso, isso é 
justificado pelo autor da seguinte forma:  

“Desenvolver estas reflexões conceituais através da linguagem 
gráfica pareceu ser o caminho mais objetivo e claro, já que o assunto está 
intrinsecamente ligado à leitura visual dos objetos”. (FERREIRA, 2009. P. 10) 

 O mesmo método de análise foi escolhido para trabalhar em obras do próprio autor. 
Ensaio panorâmico 
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Alguns atributos foram definidos durante a análise dos exemplos do ensaio. Tais 
atributos são apresentados e definidos de maneira textual. Apesar de serem subjetivos, para o 
autor, não invalidam a pesquisa, apenas relativizam a mesma. 

O ensaio aborda diversos edifícios que se inserem no recorte proposto e são 
apresentados conforme o exemplo da imagem a seguir, onde é colocada uma fotografia e dois 
croquis que distinguem volume e volumetria, também é colocada uma tabela que compara os 
atributos e uma linha do tempo que localiza o edifício. Esses são os elementos gráficos do 
ensaio, além deles um pequeno texto apresenta o edifício e descreve o resultado da 
comparação. 

 
1. Exemplo de ensaio. (FERREIRA, 2005. p. 52) 

A conclusão do capítulo foi feita de forma textual, onde é retomada a metodologia 
utilizada no ensaio além de discorrer sobre o interesse da tese. Novamente o autor ressalta a 
importância do desenho no método por ele adotado: “(...) para se facilitar o entendimento das 
questões práticas tratadas pela arquitetura, o desenho tem uma função primordial”. 
(FERREIRA, 2005. P.99) 
Ensaio aprofundado dos trabalhos pessoais 
 A segunda etapa do trabalho consistiu na análise do trabalho do próprio autor, onde 
foram utilizados os mesmos critérios e atributos do ensaio anterior.  
 Todas as obras foram analisadas depois de prontas, através de fotografias, deixando à 
parte o processo de concepção. Para o autor essa análise confirma o papel didático que a 
pesquisa tem para o arquiteto. 
Conclusões 
 O autor começa concluindo porque é importante a definição das palavras volume e 
volumetria, ele fala que na arquitetura essas palavras são usadas sem critério. 
 Ele ressalta que “(...) por dever do ofício, arquitetos normalmente se expressam melhor 
através de desenhos do que pelo discurso verbal ou literário” (FERREIRA, 2005. P. 130), e por 
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isso a análise através desse elemento foi acertada, já que permitiu definir os conceitos 
propostos. 
 Fala que a proposta da tese foi: “formular e apresentar conceitos através da leitura do 
desenho” (FERREIRA, 2005. P. 130), e que o “exercício laboratorial revelou um caminho que 
mistura estes dois aspectos” (FERREIRA, 2005. P. 131), 
 Para o autor esses dois conceitos foram alguns dos aspectos gráficos de análise que 
poderiam ser estudados, mas outros estudos de natureza semelhante ainda precisam ser 
feitos. 

 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.  Dissertação de Mestrado. 
“A arquitetura de Álvaro Siza: Três estudos de caso.” Autor: Luciano Margoto Soares.  
Orientador: Dr. Dario Montesano. São Paulo, Dezembro de 2001. Apresentado pelo aluno 
Matheus de Vasconcelos Casimiro. 

Resumo 

 A dissertação tenta compreender algumas das principais contribuições da obra de 
Álvaro Siza para a Arquitetura.  O trabalho é dividido em Introdução, os estudos de caso – Casa 
de Chá da Boa Nova, 1958-1963; Banco Borges e Irmão III, 1978-1986; Centro Calengo de Arte 
Contemporânea, 1998-1993; - conclusões gerais, artigos de Álvaro Siza, antologia e crítica e 
bibliografia. 

Introdução 

 Na introdução o autor já esclarece os três pontos principais da pesquisa, que são os 
objetivos, as referências e a metodologia. 

Definição do objetivo: Reconhecer através dos três estudos de caso algumas idéias que 
parecem ser importantes na obra de Siza, propondo-se uma abordagem analítica bibliográfica 
por uma antologia crítica. Deve-se também aprender um pouco com a atual produção 
arquitetônica portuguesa. 

 Referências: Análise dos edifícios; textos, desenhos e maquetes do arquiteto; textos e 
críticas de outros observadores; e outros trabalhos da mesa natureza, como Alvar Aalto y Eric 
Bryggman: “La Aparición del funcionalismo en Finlândia”. 

 Metodologia: A metodologia é desenvolvida de modo a proporcionar o maior número 
de aproximações às obras do estudo de caso. No entanto não é o cerne do trabalho 
estabelecer um programa metodológico específico para capturar toda a obra de Siza. 

Estudo de Caso: 

Em seguida passa-se a exploração dos três estudos de caso que são analisados a partir 
de parâmetros comuns, em que foram analisados os seguintes aspectos: 

Relação com o lote; Relação com outros elementos arquitetônicos; Aproximação e 
Percursos de acesso; Ordenação do exterior; Orientação; Zoneamento das atividades 
programáticas Evolução da planta; Circulações; Geração dos elementos; Composição espacial e 
a luz; Iluminação Natural; Textura e cores; Estrutura e técnicas construtivas. 
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É importante salientar que no decorrer destas análises são desenvolvidos pelo autor 
croquis expostos ao lado do texto, que são para a melhor compreensão dos pontos a serem 
levantados. A impressão que se tem é que foram muito úteis para o entendimento do próprio 
autor, no entanto não são mencionados em nenhuma parte do texto. No final de cada estudo 
de caso são anexados os principais desenhos técnicos de cada obra, mas que também não são 
alvo de nenhuma menção. 

I. Casa de Chá da Boa Nova, 1958-1963 

Desenvolvimento analítico do edifício a partir de sua forma e programa. Este projeto é 
a prova que um arquiteto novo (Siza tinha 25 anos na época) pode fazer uma arquitetura de 
qualidade, expressando os valores da época e que se adéqua totalmente no local de inserção. 

II. Banco Borges e Irmão III, 1978-1986 

Álvaro Siza elaborou três projetos para a filial deste banco, sendo esta obra fruto de 
quinze anos de trabalho. Foi analisada a forma e o programa do edifício a partir  da 
implantação  e da relação da obra com o contexto histórico e sítio geográfico. 

III. Centro Calengo de Arte Contemporânea, 1998-1993 

Este centro foi encomendado para a revitalização da cidade de Santiago de 
Compostela, para oferecer atividades culturais.  Ele fica localizado nos limites do centro 
histórico, se relacionando diretamente com o Convento de Santo Domingo. Além do objeto 
arquitetônico ficou a cargo de Álvaro Siza o projeto dos espaços livres do entorno. O próprio 
arquiteto considera esta obra como sendo sua primeira oportunidade dos edifícios públicos 
institucionais, em que teve a oportunidade  de corrigir erros que ocasionalmente ocorrem nos 
trabalhos. 

Conclusão 

 Finalizando-se esta etapa do trabalho, foi necessária a dedução das conclusões, em 
que se propôs duas abordagens distintas. Primeiro a reflexão resultante da comparação das 
obras por capítulo (conclusões horizontais), e posteriormente as derivadas da revisão das 
conclusões finais de cada análise (conclusões verticais). 

 As conclusões horizontais foram as sistematizações dos dados obtidos das três obras, 
com destaque a questões pertinentes. As conclusões verticais visam compreender como 
evoluiu com o passar dos anos certos temas presentes nas análises anteriores, e de modo 
menos fragmentado, aproximar-se do programa como uma investigação do todo. 

No penúltimo capítulo há a abordagens de textos teóricos, sendo estes do próprio 
arquiteto Siza, que escreve muito pouco, e salienta aspectos evidentes e muito interessantes 
de sua arquitetura. Como produto final da dissertação foi necessário acrescentar alguns textos 
significativos sobre a obra de Álvaro Siza em que sendo escolhidos três textos dentre diversos 
observadores deste arquiteto, e que tinham mais informações diferentes entre si. 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Na conclusão da reunião foram levantadas ainda algumas considerações a serem feitas no 
momento da pesquisa empírica das produções acadêmicas, em que devem ser ressaltadas as 
características relevantes dos casos exemplares. Deve ser estabelecida uma pequena 
amostragem da qual se tira indicadores para análise de amostragens cada vez maiores 
procurando-se identificar o que faz determinados trabalhos serem relevantes para a 
comunidade, e o que os torna interessantes. Ao se descobrir como a contribuição 
metodológica pode influenciar a classificação qualitativa de uma pesquisa na comunidade de 
acadêmicos, poderíamos estabelecer critérios para aplicar a diversas outras de teses. 

 

RESULTADOS FASE 2 

 
1.  RESULTADOS 

Cada aluno achou diversos tipos de resultados de acordo com o assunto em que foi pesquisar. 
Pode-se notar também que há grande variação em relação aos resultados e da quantidade de 
teses vistas até então, por conta da dificuldade de se identificar um trabalho PBR. 
 

ALUNO 
PESQUISADOR 

SEM RELAÇÃO COM RELAÇÃO TOTAL DE TESES 

Agnes 156 14 170 

Maryellen 97 10 107 

Matheus 85 36 121 

Thays 99 32 131 

TOTAL 427 92 519 

2. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EXEMPLARES 

Cada aluno pesquisador tentou observar durante seu levantamento as seguintes questões, 
para que depois os resultados pudessem ser discutidos: 

• O que mais se destacou no levantamento? 

• A presença da prática projetual do autor é percebida na tese ou dissertação levantada: 

• Não? 

• Sim? 

• Com qual intensidade? 

• Quais são as formas de comunicação da tese ou dissertação escolhida: 

• Uso de recursos textuais 
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• Com qual intensidade? 

• Uso de recursos visuais 

• Com qual intensidade? 

• Há alguma consideração a fazer sobre os orientadores? 

 
 Optou-se então por apresentar na reunião os casos mais polêmicos e interessantes, ou 
trabalhos considerados exemplares, levantados por cada aluno pesquisador. Esses trabalhos 
podem ser verificados a seguir: 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de Mestrado. 
“Proposta de intervenção habitacional na cidade de São Paulo.” Autor: Sugai, Geni Takeuchi. 
Orientador: Dr. Martino, Arnaldo Antonio. São Paulo, 1999. Apresentação da aluna Agnes Del 
Comune. 

No assunto de habitação social, gostaria de citar esta dissertação de mestrado de autoria de 
Geni Takeuchi Sugai orientada pelo Prof. Dr. Arnaldo Antonio Martino e defendida em 1999. 
Com o título “Proposta de intervenção habitacional na cidade de São Paulo”, ela traz algumas 
propostas de projeto para inserir em programas de requalificação urbana de áreas centrais 
degradadas, elaborando parâmetros para o processo de concepção do projeto, a partir de um 
estudo com referências nacionais e internacionais. Faz uma análise da problemática da 
habitação social, levando em consideração aspectos que dizem respeito ao projeto 
arquitetônico nas áreas centrais da cidade de São Paulo. 
Dizendo que a concepção de um projeto arquitetônico é decorrente de um programa, da 
inserção urbana, das técnicas construtivas utilizadas, da razão custo/benefício, das “ações 
criativas sobre o ofício de projetar” e mostrando a importância da arquitetura para a 
identidade cultural de uma comunidade, a autora embasa sua dissertação historicamente ao 
discutir questões pertinentes ao Movimento Moderno e a Arquitetura Moderna, alertando 
sobre a industrialização da construção. 
Antes de apresentar as suas propostas habitacionais, a autora faz uma classificação 
arquitetônica de conjuntos habitacionais existentes nas áreas urbanas centrais no Brasil e no 
exterior. Os conjuntos escolhidos atendem uma quantidade significativa de pessoas, possuindo 
uma densidade populacional elevada, porém, nem todos se destinam a habitação de baixa 
renda. A classificação foi feita da seguinte maneira: blocos residenciais que delimitam quadras, 
vazios urbanos, edifícios em esquinas, bairros densos de baixa altura, edifícios lineares 
horizontais e verticais. 
Para as propostas, ou melhor, idéias de projeto, foram escolhidas três áreas de intervenção 
para que pudessem ser observadas situações com características diferentes. As duas primeiras 
áreas, localizadas nos bairros centrais de Campos Elíseos e Mooca, possuem apenas estudos de 
partidos arquitetônicos e urbanísticos em croquis. Foi decidido desenvolver e detalhar como 
estudo preliminar apenas um desses três casos, o complexo habitacional localizado na região 
da Luz. 
Ambas as propostas foram feitas sob os mesmos parâmetros para que pudessem depois ser 
passíveis de comparação. As áreas foram escolhidas levando em consideração seu processo de 
degradação, revelando, por outro lado, o potencial de renovação urbana desses locais.  
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Complexo Habitacional Luz – corte s/ esc. 

     
Complexo Habitacional Luz – maquete volumétrica e perspectiva 
 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tese de Doutorado. 
“Habitação muito mais que uma moradia.” Autor: Gomes, Andréa Ribeiro. Orientador: Dr. 
Ghoubar, Khaled. São Paulo, 2006. Apresentação da aluna Agnes Del Comune. 

A tese de doutorado defendida em 2006 por Andréa Ribeiro Gomes, intitulada “Habitação: 
muito mais que uma moradia”, trata do desenho arquitetônico e urbano como processo 
fundamental para as soluções dos problemas encontrados nas favelas. Sob orientação do Prof. 
Dr. Khaled Ghoubar, a autora apresenta em sua tese o projeto de urbanização da maior favela 
de Santos/SP, a Favela do Dique de Vila Gilda, que sofria a intervenção da COHAB - St 
(Companhia de Habitação da Baixada Santista). 
Partindo do princípio de que os projetos arquitetônicos e urbanísticos são o resultado das 
análises e críticas do local e do público alvo, a autora optou pelo seguinte tema devido à 
constatação de que muitos projetos de habitação popular hoje se encontram abandonados, 
algo que já estava sendo estudado desde seu mestrado. O envolvimento pessoal da arquiteta 
com o tema, foi considerado por ela um meio fundamental para o desenvolvimento da 
pesquisa que realizava a mais de 10 anos, assim como o fato de ter trabalhado durante 5 anos 
na COHAB - St. 
Acreditando na importância do arquiteto-urbanista, Andréa utiliza o desenho como 
ferramenta de discussão e proposição de espaços, de maneira que, a partir da análise do 
estudo de caso selecionado, faz a proposta de um redesenho para este projeto. 
Tendo em vista resolver as reais necessidades da população, também foi realizada uma 
pesquisa participativa com os moradores e técnicos da COHAB – St, que ao final narram as 
suas considerações em relação à proposta de redesenho. 
A tese apresenta-se de maneira tradicional. Após a introdução e a metodologia, trata em seu 
corpo de argumentos, a questão das políticas habitacionais do país e das iniciativas de 
habitação de baixa renda existentes na cidade de Santos, além de descrever o projeto de 
intervenção da COHAB para a nova favela Dique (projeto de 1992). 
O uso de imagens, como fotos do local e desenhos arquitetônicos não apenas complementam 
os textos e tabelas, mas tornam mais fácil o entendimento da proposta. 
Com relação ao projeto de redesenho urbano, o diagnóstico de alguns contextos físicos, sociais 
e econômicos foram levados em conta pela autora para formular suas diretrizes gerais. De 
acordo com ela, o objetivo foi criar um exercício para o ordenamento do espaço, de maneira 
que o resultado viesse com uma proposta de qualidade para seus moradores, com um partido 
de enfoque nas perspectivas visuais para guiar o olhar para o mangue, integrando o rio com a 
malha urbana, revelando a sua intenção de resgate da identidade caiçara. 
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Em sua proposta, vemos conjuntos habitacionais de diferentes densidades, corredores de uso 
misto, revisão das plantas tipológicas criadas pela COHAB – St., áreas de lazer semi públicas, 
árvores frutíferas, ciclovias, núcleos pontuais de comércio, entre outros. 

     
a)Levantamento do existente  b)Proposta de redesenho inicial c)Proposta de redesenho 
revisada 
 
Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tese de Doutorado. 
“Arquitetura e ‘lugar’: edifícios, interstícios e o espaço urbano”. Autor: Pinto, Julio Cezar 
Bernardes. Orientador: Dr. Sawaya, Sylvio de Barros. São Paulo, 2005. Apresentação da aluna 
Maryellen Sanchez 
A tese de doutorado defendida por Julio Cezar Bernardes Pinto aborda diversas obras ao longo 
de uma linha histórica, usando nesse primeiro trecho o método historicista, apresentando 
obras exemplares de cada período. 
Ao mesmo tempo, Julio Cezar utiliza um método projetual para analisar essas obras, 
trabalhando, portanto, com os dois métodos paralelamente. 
O autor apresenta as obras através de textos e fotografias e croquis, com imagens que se 
explicam sem a necessidade de textos. 

 
A análise das obras é realizada a partir de uma série de conceitos, desenvolvidos pelo autor 
especificamente para esse trabalho. 
Esses conceitos são apresentados textualmente e exemplificados através de imagens. 
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 Em cada obra abordada esses conceitos são analisados e demonstrados através de imagens. 
Na seqüência Julio Cezar realiza a mesma leitura de sua própria produção. Tanto a leitura das 
obras ao longo da linha do tempo, quanto a sua própria obra é realizada por meio de 
elementos gráficos e textuais, que se complementam. 

    

 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de mestrado. 
“Metodologia na Apresentação de projeto de arquitetura”. Autor: Belleza, Gilberto Silva 
Domingues de Oliveira. Orientador: Dr. Joaquim Manoel Guedes Sobrinho. São Paulo, 1997. 
Apresentação da aluna Maryellen Sanchez 

A dissertação de mestrado defendida por Gilberto Belleza de fala sobre o processo de criação 
do arquiteto e o papel que o desenho tem na arquitetura. A prática do arquiteto é percebida 
no trabalho através do argumento textual que defende a importância do desenho no 
desenvolvimento e na apresentação do projeto de arquitetura. 
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Para abordar o papel do desenho na prática do arquiteto o autor se utiliza do método 
histórico, falando sobre diversas obras ao longo do tempo, falando sobre o processo de criação 
de outros arquitetos. 

 



43 
 

 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tese de Doutorado. “A 
Construção do significado em uma trajetória projetual”Autor: Tabith, José Luiz. Orientador: 
Sawaya, Sylvio de Barros. São Paulo, 2005. Apresentação da aluna Maryellen Sanchez 

Esse trabalho se aproxima do interesse da pesquisa na medida em que trata sobre o processo 
projetual da arquitetura, para tal o autor analisa a produção de outros arquitetos, 
apropriando-se de métodos gráficos. 
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Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tese de Doutorado. “O 
projeto de arquitetura como co-gestante do devir de um território. Ocupação sócio-espaciais 
na Serra do Cipó.” Autor: Oliveira, Heloisa Gama de. Orientador: Sawaya, Sylvio de Barros. São 
Paulo, 2005. Apresentação da aluna Maryellen Sanchez 

A tese defendida por Heloisa pretende uma proposição de projeto, na introdução do trabalho 
a autora diz querer propor um projeto para a Serra do Cipó. 
A localização é explicada pela autora como uma questão de afinidade pessoal, assim como o 
tema escolhido, sendo a autora projetualmente praticante. 
Apesar de pretender propor um projeto no trabalho apenas parte do processo é descrito. 
Sendo um trabalho prioritariamente empírico e descritivo, especialmente sobre o território 
escolhido. 
A tese se apoia, em grande parte, em mapas e fotomontagens, onde a autora faz anotações 
sobre a área e sobre pontos de projeto, é possível perceber que tais mapas e fotografias são 
feitos a partir de uma prática de projeto. 

 
No final da tese a autora apresenta algumas imagens do projeto proposto, sem mostrar todas 
as etapas do projeto. 



45 
 

  
 
 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de mestrado. 
“Investigando os espaços públicos urbanos da Paulista.” Autor: Nogueira, Maria de Lourdes. 
Orientador: Macedo, Adilson da Costa. São Paulo, 2006. Apresentação do aluno Matheus 
Casimiro. 

O autor primeiramente analisa os principais espaços públicos da paulista e depois faz 
proposições para melhorar esses espaços. Diversos diagnósticos ele desenvolve a partir de 
imagens. Desenvolve na conclusão da tese croquis de como ficariam esses novos espaços 
públicos de acordo com conceitos antes apresentados. 
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Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tese de doutorado. “O 
ambiente urbano e a formação da criança.” Autor: Oliveira, Cláudia Maria Arnhold Simões de. 
Orientador: Nigriello, Adriana. São Paulo, 2002. Apresentação do aluno Matheus Casimiro. 
A autora usa definições para conceituar sua tese a partir de desenhos desenvolvidos por 
crianças. Ela passa para a tese todos os desenhos que solicitou para que as crianças 
desenhassem e partir disto desenvolve suas conclusões sobre a relação destas com o meio 
urbano. 

      
 
Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de mestrado. 
“Vale do Paraíba, sistemas contrutivos.” Autor: Andrade, Antônio Luiz Dias de. Orientador: 
Toledo, Benedito Lima de. São Paulo, 1984.  
Esta dissertação é da década de 80 e apresenta fortes característica do PbR em seu 
desenvolvimento, graças à notória habilidade do autor com os desenhos a mão livre. No 
desenvolvimento de todo o seu trabalho pode ser vistos desenhos com alto grau de qualidade, 
em que são catalogados aspectos importantes para o tema desenvolvido. Os desenhos sempre 
estão atrelados ao que está sendo escrito, indo além do caráter meramente ilustrativo, sendo 
detentores de grande parte da informação que está sendo defendida na dissertação. 
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Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de 
Mestrado.” Uma nova concepção de produtos tendo como suporte a reciclagem de polímeros”. 
Autora: Aguiar, Marlene. Orientador: Dr. Lúcio Grinover. Bauru, 1995 
  

Na dissertação de mestrado defendida por Aguiar, é possível perceber uma aparente divisão do 
trabalho em duas partes que podem ser tratadas como mais relacionadas à história ou à teoria, 
e mais relacionadas à prática projetual. 
A primeira parte aborda questões relativas ao material a ser estudado, desde o seu histórico ao 
longo dos anos, até o uso em outros objetos, que não os relacionados ao desenho industrial. 
Além disso, ainda são explanadas certas reflexões a despeito dos espaços urbanos, com ênfase 
em projetos de parques e o tipo de mobiliário utilizado nestes espaços. A partir do histórico e da 
análise do mobiliário urbano comumente utilizado em parques, Aguiar desenvolve certos 
critérios que serão utilizados posteriormente na segunda parte de sua dissertação. Nesta parte 
do trabalho, em especial, não são notadas características atípicas da pesquisa acadêmica 
tradicional, prevalecendo o uso de elementos textuais. 

  
Acima, podem-se observar imagens do acervo da própria autora referentes aos processos de 
transformação, preparação e reciclagem do material em estudo. 
Abaixo, podem-se observar imagens do outros objetos feitos em plástico reciclável e estudados 
como referência pela autora. 

 
Já na segunda parte, a autora procura desenvolver certo critério padrão para a análise de cinco 
modelos de bancos tradicionalmente utilizados em projetos de parques urbanos ou praças. Faz 
uso de fotografias dos bancos existentes e os desenha. Aparentemente, serviram-lhe como 
referência para o desenvolvimento do projeto do banco proposto. No entanto, esta relação não 
é explicitada por Aguiar. 
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Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dissertação de Mestrado.” 
Minionibus para o sistema vascular de transporte coletivo de São Paulo”. Autor: Mausbach, 
Artur Grisanti. Orientador Alexandre, Carlos Alberto Inácio. São Paulo, 2003.  
A dissertação de mestrado desenvolvida por Mausbach aborda uma série de aspectos que de 
alguma forma estão relacionados com a questão do transporte coletivo no desenho das cidades.  
Aborda desde questões históricas, retomando desde a ferrovia até a introdução do sistema 
rodoviário como um dos principais meios de locomoção nas grandes cidades. A seguir, serão 
descritas as questões tratadas em cada capítulo, bem como as suas possíveis relações com a 
discussão da Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual. 
 
CAPÍTULO 1 – DESIGN DE TRANSPORTES COLETIVOS 
Neste capítulo, são abordadas questões relativas ao desenho dos transportes coletivos ao longo 
da história. É feita uma análise de acordo com os aspectos de evolução no uso dos transportes e 
de acordo com o crescimento da população e conseqüente necessidade de desenhos diferentes 
dos espaços internos dos meios de transporte coletivos. 
Abaixo, algumas imagens utilizadas no primeiro capítulo a fim de ilustrar o que é argumentado 
textualmente. 

 
 
CAPÍTULO 2 – BREVE HISTÓRICO SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO EM SÃO PAULO 

Por fim, a autora mostra o produto final 
desenvolvido a partir de seus estudos. No entanto, 
a relação entre a parte teórica e prática do 
trabalho parece não estar muito bem estabelecida, 
por conta de em certos momentos parecer que 
talvez a parte teórica não se mostrasse tão 
necessária para o desenvolvimento do protótipo 
final.  
 
 
Abaixo, estão as fotos do protótipo do projeto para 
banco de praça pública feito em material plástico 
reciclado.  
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Este capítulo apresenta um caráter bastante tradicional, ligado à historiografia. Nesta parte da 
dissertação, Mausbach se utiliza de dados e cartografias que mostram a evolução da região 
metropolitana de São Paulo. Discute também sobre a criação das diferentes linhas de ônibus 
criadas conforme a evolução da mancha urbana da cidade.  

 

 
 
CAPÍTULO 3 – ESTUDOS SOBRE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

 
As imagens acima ilustram o terceiro capítulo da dissertação de Mausbach e são utilizadas como 
referência para o desenvolvimento do projeto de um minionibus pelo autor no quarto capítulo. 
Constam imagens principalmente de trens e ônibus europeus, que levam em consideração no 
desenho de seu interior, a quantidade de pessoas que utilizam determinadas linhas. O autor 
ainda discute neste capítulo a questão de três linhas de ônibus de São Paulo, que apresentam 
públicos diferentes, bem como demandas distintas. Então, propõe que haja projetos para 
ônibus que atendam a estas necessidades. 
 
CAPÍTULO 4 – PROPOSTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO 
Este capítulo é particularmente interessante para a pesquisa que o grupo vem desenvolvendo, 
já que aqui podem ser notados alguns indícios peculiares à prática projetual.  
Mausbach faz uso abundante de elementos não textuais, que além de demonstrarem o seu 
raciocínio projetual, facilitam a compreensão do leitor. Estes elementos não aparecem apenas 
como produto final, como aconteceu na maioria das teses levantadas, mas também apresentam 
todo o processo projetual do autor. Portanto, ao mostrar seu produto final, muitas vezes na 
mesma página, Mausbach ilustra um croquis (ver imagens abaixo). 
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 Algo que pôde ser notado ao ler esta dissertação é que embora apresente em sua maior parte, 
uma estrutura tradicional, apresenta bastante relação com a pesquisa acadêmica em áreas de 
prática projetual porque toda a parte tradicional funciona em conjunto com os elementos 
gráficos. Isto é, o embasamento feito na parte tradicional pareceu fundamental e inseparável do 
raciocínio projetual, desenvolvido no último capítulo. Portanto, faz sentido para o leitor que a 
parte caracterizada como teórica tenha exercido uma função crucial no desenvolvimento do 
projeto de Mausbach, e que os resultados de sua análise ao longo dos três capítulos, apareçam 
claramente no processo de desenvolvimento do miniônibus. 
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4. Discussão e conclusões finais                                                         
Como foi dito acima, esta pesquisa teve como pressuposto que a arquitetura e o urbanismo 
fazem parte de um contexto mais amplo de pesquisa acadêmica, ou seja, não devem ser 
encaradas como constituindo um tipo à parte de pesquisa sujeita a regras especiais, o que, a 
nosso ver, contribuiria para o isolamento da área em relação aquelas já reconhecidas e 
estabelecidas no campo acadêmico, como as engenharias, as ciências da saúde, etc. Esse 
pressuposto, entretanto, não excluía a possibilidade de concluir que o projeto de arquitetura 
seja de fato muito diferente quando empregado como método e tema de pesquisa.   
a pesquisa buscou construir argumentos iniciais sobre a natureza dessa diferença, se esta 
chegasse a ser verificada.  
 
As conclusões a que chegamos no final deste ano de pesquisa apontam para uma associação 
entre as formas tradicionais de pesquisa acadêmica com formar projetuais de representação ou 
parte da construção de um problema ou questão de natureza arquitetônica, urbanística ou de 
design. Ou seja, não nos pareceu, com base nos resultados desta pesquisa, que o projeto de 
arquitetura e urbanismo seja muito diferente quando empregado como método e tema de 
pesquisa, mas sim que constitui-se em método passível de ser descrito nos moldes do rigor 
acadêmico, como apresentaremos abaixo, e que no caso do universo analisado, invariavelmente 
se apresenta associado a outros métodos textuais, todos eles fundamentados em abordagens 
históricas ou historiográficas.  
 
Neste panorama, e tendo em vista o objetivo inicial de construção de indicadores que 
favorecessem o reconhecimento e legitimação do projeto de arquitetura e urbanismo como 
método e tema da pesquisa acadêmica, sugerimos dois indicadores que sinalizam a pesquisa 
acadêmica em área de prática projetual: 1.) PROJETUAL - utilização de recursos imagéticos e 
não-textuais, propositivos ou não, representando a totalidade ou parte de obras de arquitetura, 
urbanismo ou design; 2.) HISTÓRICO/HISTORIOGRÁFICO - utilização de métodos históricos ou 
historiográficos, textuais que contextualizem, justifiquem e situem a preocupacão de cunho 
projetual. 
 
Antes de passar à descrição mais extensa dos indicadores, cabe, em primeiro lugar, frisar que 
foram estabelecidos com base no universo de teses e dissertações analisadas nas duas 
instâncias descritas acima, a saber: primeira instância - trabalhos indicados pelos professores 
pesquisadores da equipe; segunda instância: totalidade das teses e dissertações disponíveis no 
acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.  
 
Indicador 1 - PROJETUAL 
O emprego dos métodos projetuais, tal como empregado no universo de trabalhos analisados, 
sugere aproximações com a noção de artefato, ou seja, parecem constituir-se em construções 
não-textuais que têm como objetivo trazer à tona um elemento da problemática envolvida no 
trabalho que não seria passível de descrição, ou compreensão, por métodos textuais 
tradicionais. Assim sendo, algumas das ponderações de Stephen Scrievener (2000) sobre sua 
própria experiência como orientador e participante de bancas em doutorados nas áreas de 
prática projetual parecem ser válidas como auxílio para descrever e substanciar o indicador 
número 1. Cabe no entanto fazer o esclarecimento inicial de que o autor fala especificamente 
das áreas de tecnologia e design, em que a produção de um artefato é, freqüentemente, o 
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principal produto final do trabalho. Entretanto, no esforço por identificar e caracterizar os 
aspectos deste tipo de pesquisa que se constituiriam em respostas válidas aos requisitos da 
pesquisa acadêmica fizeram deste seu trabalho uma referência útil quando se trata de pensar 
sobre o modo como o emprego de artefatos, que no caso desta pesquisa constituem-se nos 
produtos não-textuais das teses e dissertações analisadas, pode ser considerado válido no 
âmbito da produção da pesquisa acadêmica.   
 
O segundo esclarecimento a fazer é o de que, embora Scrievener tenha sido sem dúvida a base 
e o ponto de partida do trecho abaixo, os aspectos comentados abaixo como caracterizadores e 
substanciadores do tópico 1 consistem em adaptações e interpretações específicas da equipe 
deste projeto para o caso analisado. A estrutura de tópicos, tal como proposta aqui, também é 
tributária do trabalho de Biggs e Büchler (2008), Eight Criteria for Practice Based Research in the 
Creative and Cultural Industries,  comentado no tópico 2.revisão bibliográfica. Um dos tópicos 
do artigo que retomamos aqui é a ideia de que a pesquisa acadêmica em arquitetura e 
urbanismo está situada no contexto mais amplo da pesquisa acadêmica e que, portanto, deve 
encontrar e descrever formas válidas de responder aos requisitos de rigor científico e 
capacidade de fazer avançar o campo do conhecimento, ou seja, a capacidade de comunicação e  
transferência do conhecimento produzido no âmbito nas dissertações e teses acadêmicas.  
 
 Tendo isso em vista, enumeramos três pontos iniciais que caracterizam mais especificamente o 
uso do artefato não textual no indicador 1, que são: 
1. Há um problema a ser caracterizado e resolvido e o uso de um artefato não-textual é a 
solução mais apropriada para fazê-lo; 
2. É possível demonstrar/constatar claramente que o uso do artefato não-textual é a solução 
mais apropriada para caracterizar/resolver o problema; 
3. A utilização da solução adotada é de interesse geral, ou seja, pode ser comunicada 
coletivamente e beneficiar outros pesquisadores que se deparem com problemas semelhantes; 
 
seguem-se quatro pontos mais genéricos, que visam adequar os três primeiros pontos aos 
requisitos de rigor acadêmico e capacidade de comunicação e  transferência do conhecimento 
produzido, que são: 
 
4. Demonstrou que há um problema a ser resolvido? 
5. Mostrou que o emprego do artefato não-textual contribuirá para a resolução do problema? 
6. Mostrou que a resolução do problema por meio do artefato não-textual é de interesse para a 
comunidade científica e a comunidade em geral? 
7. Mostrou que o conhecimento produzido na solução do problema por meio do artefato é 
comunicável / transferível? 
 
Em síntese, os tópicos que constroem esse indicador visam permitir a identificação e 
legitimação de teses e dissertações que, ao empregarem métodos não-textuais, os aqui 
chamados artefatos não-textuais,  implicam que o processo de decisões metodológicas e a 
contextualização e solução do problema podem ser claramente descritos. Ou, nas palavras de 
Scrievener, podemos ainda adicionar uma pergunta crucial: o pesquisador ou a pesquisadora 
"demonstrou ter consciência do que estava fazendo e mostrou-se ser capaz de propor e resolver 
problemas", e adicionamos aqui, por meio do emprego dos artefatos não-textuais?  
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Um dos problemas descritos por Scrievener está em trabalhos que empregam artefatos como 
método ou finalidade, mas que não chegam em sua opinião,  a responder aos requisitos 
acadêmicos descritos acima. O autor lista 7 características, que adaptamos aqui para o universo 
analisado no contexto desta pesquisa: 
 
1. um artefato não-textual é produzido/utilizado; 
2. o artefato não-textual pertence a um dado contexto cultural; 
3. o artefato não-textual é uma resposta a tópicos, preocupações e interesses; 
4. o artefato não-textual manifesta estes tópicos, preocupações e interesses; 
5. estes tópicos, preocupações e interesses refletem preocupações culturais; 
 6. o artefato não-textual contribui para a experiência humana 
7. o artefato não-textual é mais importante do que qualquer outros conhecimento que ele possa 
trazer à tona;  
 
Esses tópicos são de fato problemáticos no que se refere à sua excessiva generalidade, ou seja, 
não sugerem a  identificação de um problema específico a ser resolvido; também sugerem uma 
postura individual/particular do pesquisador/pesquisadora, e não engajada no processo coletivo 
a que se reporta constantemente o universo acadêmico. Em outras palavras, em casos que são 
melhor caracterizados sob este últimos 7 pontos,  há um contexto cultural, tópicos, 
preocupações e interesses culturais que, ao não serem especificamente identificados e 
transformados em problema claramente enunciado, provavelmente referem-se ao contexto da 
prática profissional quotidiana do pesquisador, que acomoda com mais facilidade preocupações 
culturais de caráter mais amplo e variado. A forma como cada comunidade acadêmica responde 
a esse problema varia bastante, como era de se esperar. Scrievener, por exemplo, propõe 
estratégias fundamentadas na teoria de Donald Schön de "reflexão-na-ação" (, e passará o 
restante de seu artigo buscando caracterizar como essa postura pode ser de auxílio na 
adequação de trabalhos acadêmicos em áreas de prática projetual aos requisitos acadêmicos. 
 
No caso do universo analisado por esta pesquisa, ou seja, o das dissertações e teses depositadas 
na FAUUSP  e disponíveis para consulta no período descrito, o que se observa é o recurso a 
métodos históricos/historiográficos como forma de situar com maior precisão o contexto 
cultural, os tópicos, preocupações e interesses culturais pertinentes aos temas abordados. Esses 
métodos parecem alinhar-se com os métodos adotados para pesquisas acadêmicas em áreas de 
arquitetura e urbanismo na Europa e nos EUA. Essa impressão é corroborada pela obra de 
Borden e Ray, The Dissertation: an architecture student's handbook (2009). Os autores 
concordam entre si que a pesquisa acadêmica em arquitetura e urbanismo pode assumir 
características muito variadas, e que não há realmente um consenso sobre qual ou quais formas 
específicas este tipo de pesquisa deveria assumir: "uma pesquisa arquitetônica pode adotar  as 
mais variadas maneiras, diferentes formas e abordagens, e até certo ponto você não vai ter 
como saber o que exatamente esse tipo de pesquisa é. Entretanto, há um certo número de 
características comuns à maioria delas, senão as melhores dentre elas, que vale a pena ter em 
mente." 4  Enfatizando os aspectos mais comumente aceitos para a pesquisa acadêmica, como a 
necessidade de originalidade, encaminhada pelo/a próprio/a pesquisador/pesquisadora e que 
reconheça as ideias e trabalhos de outros autores quando apropriado. Esse aspecto destacado 
pelos autores assume importância uma vez que, mais adiante, vão abordar o ítem: metodologia 
histórica ou crítica.  

                                                        
4 tradução nossa. 
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Neste trecho, os Borden e Ray comentam a respeito da dificuldade que a maioria de 
pesquisadores/as em arquitetura têm de entender e adotar uma metodologia ao escrever sobre 
arquitetura:"Quando se trata de escrever um pequeno ensaio ou pequeno artigo isso é menos 
importante, mas para uma pesquisa maior, o melhor trabalho é aquele que não apenas fala algo 
original sobre arquitetura, mas que também entende exatamente como esses comentários e 
esta originalidade foi produzida."5 De modo a sintetizar o que reconheceram como as linhas 
mestras do pensamento arquitetônico ocidental nas últimas cinco décadas, os autores 
enumeram oito tópicos, que reportamos aqui, novamente, com adaptações e interpretações 
específicas da equipe de pesquisa, com vistas ao universo analisado neste projeto. Sendo assim, 
a descrição de nosso indicador 2. Métodos apoiados na estratégia histórica/historiográfica, pode 
ser eficientemente descrito por meio dos tópicos listados a seguir6: 
 
Indicador 2 - Histórico/Historiográfico 
 
1. Empirismo - baseado na noção de que a história pode ser construída pela pura organização 
dos fatos, mantendo a objetividade e distância do assunto. Henry Russell Hitchcok e seu 
Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries (Harmondsworth: Penguin, 1958) é um bom 
exemplo deste tipo de abordagem, que fundamentam-se na descrição dos edifícios; 
 
2. Iconografia - desenvolvida inicialmente no âmbito da história da arte por historiadores da 
arte alemães, a abordagem iconográfica ou iconológica da arquitetura busca identificar ideias ou 
temas recorrentes na história. Por exemplo, o famos ensaio de Colin Rowe, The Mathematics of 
the Ideal Villa ( Cambridge, MA:MIT, 1977) faz comparações entre o usa da proporção em 
Palladio e Le Corbusier. Estudos com metodologia similar incluem Erwin Panofsky , Gothic 
Architecture and Scholasticism (London: Thames & Hudson, 1957) e Robert Venturi, Denise Scott 
Brown e Stephen Izenour em Learning from Las Vegas (Cambridge, MA:MIT, 1972).  
 
3. História e Teoria Hegeliana - influenciado por ideias do filósofo alemão do século XIX, G.W.F. 
Hegel, a tradição hegeliana trespassa uma grande parte da história da arquitetura. Alguns de 
seus mais importantes tratados incluem ideias sobre o progresso (a arquitetura está 
melhorando), e que este progresso está sendo alcançado especificamente por alguns indivíduos 
específicos (em geral homens), em países específicos (em geral no ocidente), e que a arquitetura 
de algum modo representa o "espírito de uma época", o zeitgeist, que perpassa um período 
histórico em particular. Versões extremas desse tipo de abordagem incluem Nikolaus Pevsner 
em Pioneers of Modern Design: from William Morris to Walter Gropius (London: Faber, 1936), os 
esforços de Charles Jencks que tentam identificar os vários "ismos" na arquitetura (The 
Architecture of the Junping Universe: A polemic. How Complexity Science is Changing 
Architecture and Culture,  London: Academy, 1995) , ou ainda Heinrich Wölfflin e a ideia de 
kunstwerk em Renaissance and Baroque (London: Fontana, 1964). 
 
4. História Social -muitos dos autores que escreveram sobre arquitetura dedicaram atenção ao 
contexto social da arquitetura. Historiadores como Marc Girouard (Life in the English Country 
House: a Social and Architectural History, New Haven: Yale University Press, 1978) ou Spiro 

                                                        
5 tradução nossa. 
6 as obras mencionadas nestes tópicos foram citadas originalmente em Borden e Ray, 2009, e 
portanto mantemos aqui os títulos, editoras e datas fornecidos pelos autores. Por esta mesma razão, 
sstas obras não estão arroladas nas referências bibliográficas deste projeto; 
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Kostof (A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford: Oxford University Press, 1985), 
por exemplo, observaram as formas pelas quais contratou-se, construiu-se ou viveu-se nos 
edifícios, assim como as formas pelas quais esses edifícios foram projetados. Outros escritores 
como Anthony Vidler combinaram esse método com o Hegeliano, como em seu estudo sobre o 
arquiteto francês do século XVII, Claude-Nicolas Ledoux (Claude-Nicolas Ledoux, Cambridge, 
MA:MIT Press, 1990).  
 
5. História e Teoria Política - alguns historiadores da arquitetura preocupam-se não apenas em 
relacionar a arquitetura com condições e circunstâncias mais amplas externas à profissão, mas 
também em interpretar esse contexto em relação a determinadas posições ligadas à filosofia 
política. Duas das mais óbvias instâncias a exemplificar essa abordagem são os estudos 
marxistas de Manfredo Tafuri (por exemplo, Architecture and Utopia, Cambridge, MA:MIT Press, 
1976) e outros escritores italianos, que se focalizaram nas noções de ideologia e revolução, e os 
estudos feministas que buscam explorar não apenas o papel das relações de gênero  na 
arquitetura mas também a possibilidade de emancipação feminina e masculina dos papéis 
atribuídos tradicionalmente (por exemplo olivro editado por Jane Rendell, Barbara Penner e Iain 
Borden, Gender, Space, Architecture: an Interdisciplinary Introduction, London: Routledge, 
2000).  
 
6. História e Teoria Operativas- a crítica ou história operativa são os termos mobilizados por 
Tafuri para aqueles historiadores ou críticos da arquitetura que buscaram deliberadamente 
escrever a favor de um tipo particular de arquitetura contemporânea. Novamente, este tipo de 
escrita é particularmente dominante no discurso arquitetônico, e pode estender-se desde a 
mais pura biografia hagiográfica que simplesmente elogia a obra de um arquiteto específico, 
como o trabalho de Mary Lutyen sobre seu pai, Edwin Lutyens, ou aqueles que constroem uma 
visão da história da arquitetura em que subjaz o favorecimento a um certo ripo de arquitetura 
contemporaneamente, como é o caso de Reyner Banham advogando em favor do modernismo 
tecnológico em Theory and Design in the First Machine Age, ou Sigfried Giedion em Space, Tima 
and Architecture, que igualmente advoga em favor do movimento moderno.  
 
7. Estudos teóricos e interdisciplinares - historiadores e críticos de hoje fazem referências cada 
vez mais frequentes a teorias e disciplinas externas à arquitetura. Por exemplo, encontram-se 
elementos de semiologia no trabalho de Mark Gottdeiner (Postmodern Semiotics: Material 
Culture and the Forms of Postmodern Life, Oxford, Blackwell, 1995), nos estudos pós-
estruturalistas e de teoria literária Derrideanos no trabalho de Jennifer Bloomer (Architecture 
and the Text: the (s)crypts of Joyce and Piranesi, New Haven: Yale University Press, 1993), psico-
análise em Anthony Vidler (The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, 
Cambridge, MA: MIT Press 1992), fenomenologia em Juhani Pallasmaa Steven Holl, Juhani 
Pallasmaa and Alberto Pérez-Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, 
special issue, A+U Architecture and Urbanism, July 1994), geografia urbana em Ross King 
(Emancipating Space: Geography, Architecture and Urban Design, New York: Guilford, 1996), 
teoria pós-colonialista em Zeynep Çelik, (Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers 
Under French Rule, Berkeley: University of California Press, 1997) etc. Esta é uma área crescente 
na pesquisa em arquitetura que emergiu à medida em que autores de arquitetura começaram a 
encarar outras disciplinas como referencial teórico, método de pesquisa e fonte primária e 
secundária de literatura de modo a explicar assuntos arquitetônicos.  Não obstante, é muito 
improvável que um estudante de mestrado tenha tempo e habilidade para familiarizar-se com 
as fontes teóricas de outras disciplinas para a elaboração de sua dissertação. Eventualmente um 
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candidato ao doutorado que provenha de outra área ou que já tenha acumulado um 
considerável conhecimento no âmbito de outras disciplinas pode achar-se em condições de 
utilizar-se dessa abordagem. 
 
8. Ciências Sociais- alguns historiadores da arquitetura buscam empregar vários métodos das 
ciências sociais para examinar aspectos da arquitetura. Alice Coleman, por exemplo, faz uso 
extensivo das técnicas de levantamento das ciências sociais em seu ataque à habitação social 
em Utopia on Trial, (Utopia and Trial: Vision and Reality in Planned Housing, London: Routledge, 
1999)  do mesmo modo que Anthony King em seu trabalho sobre o bangalô (The bungalow: the 
Production of a Global Culture, Oxford: Oxford University Press, 1995) enquanto aqueles como 
Kim Dovey (Framing Places: Mediating Power in Built Form, London: Routledge, 1999) e Thomas 
Markus (Buildings and Power: Freedom and Control in the Origin of Building Types, London: 
Routledge, 1993) incorporaram elementos da metodologia da sintaxe do espaço em seus 
estudos sobre os projetos de edifícios.  
  
9. Escrita Pessoal - outro tipo de escrita sobre arquitetura adota um tom altamente pessoal, 
onde o autor adota uma abordagem altamente subjetiva e freqüentemente poética da 
arquitetura. Os exemplos variam desde as invectivas mais jornalísticas como em Michael Sorkin 
(Exquisite Corpse: Writing on Buildings, London: Routledge, 1993) até escritos mais 
compenetrados como em Paul Shepheard (What is Architecture? An Essay on Landscapes, 
Buildings and Machines, Cambridge, MA:MIT, 1994) ou de tom mais filosófico como em 
Jun'ichiro Tanizaki (In Praise of Shadows, New Haven: Leete's, 1977). A partir desse tópico, é 
possível observar um certo distanciamento dos métodos tradicionais, construídos com base em 
disciplinas já estabelecidas, em direção a métodos construídos pelo/a pesquisador/a como 
forma de trazer à tona um problema ou questão que, aparentemente, não poderia ser 
reconhecido ou adequadamente descrito pelos métodos tradicionais. Entramos portanto no 
âmbito da construção de um novo "artefato" como meio de identificar e/ou resolver um 
problema. Esse tipo de construção, como vimos acima, adentra na esfera problemática da 
resposta, ou não, aos requisitos acadêmicos. Como este item dedica-se exclusivamente à 
escrita, não é objeto de análise aqui. 
 
10. Estudos fundamentados em análises visuais - essa categoria abrange as explorações 
baseadas na prática projetual, tal como considerada por Borden e Ray. Os autores mencionam o 
emprego de fotografias, diagramas e outras formas visuais de análise, indo de exemplos como 
Learning from Las Vegas, já mencionado anteriormente,  até experiências mais recentes como a 
de Rem Koolhaas e Bruce Mau em SMLXL. Dos tópicos sugeridos pelos autores, 
sintomaticamente esse é o que se apresenta menos desenvolvido. No caso desta pesquisa, é um 
dos elementos que nos remete de volta ao indicador 1. Projetual. 
 
A título de consideração final podemos dizer que, ao propormos a análise destes dois 
indicadores, Projetual e Histórico/Historiográfico, buscamos contribuir para o reconhecimento e 
legitimação das dissertações de mestrado e teses de doutorado que empregam artefatos não-
textuais como meio, método e/ou tema de pesquisa. Em resposta às questões iniciais desse 
projeto, a saber, se: 
 
 1.) a prática projetual em arquitetura e urbanismo produz um tipo de conhecimento que pode 
ser considerado válido no âmbito acadêmico? 
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 2.)se chegarmos a verificar que sim, como este conhecimento é comunicado pode ser 
endossado academicamente?  
Acreditamos que a análise por meio dos dois indicadores, construídos por meio dos tópicos 
apresentado acima, responde sim à primeira pergunta e dá elementos para uma análise mais 
detalhada que responda, caso a caso, a segunda pergunta.  
 
Nosso trabalho agora é buscar alimentar o debate atual, nacional e internacional, sobre 
pesquisa acadêmica e prática de projeto por meio da disseminação resultados obtidos e aqui 
apresentados, em eventos nacionais e internacionais, por meio de nossas orientações e 
atividades de ensino  em nível de graduação e pós-graduação.  
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